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Förord 
Vi vill tacka våra informanter för att de öppenhjärtat har delat med sig av sina liv, sina upplevelser 
och svåra stunder i livet. Utan er hade denna studie inte varit möjlig, tack så mycket! Vi hoppas 
även att vår studie skall tillföra nya insikter och leda till en god utveckling av missbruksarbetet 
och samarbetet mellan olika aktörer i staden. Vi vill också tacka vår handledare Zoran Slavnic för 
inspiration och stöd i framställningen av uppsatsen.  
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Inledning  
Oxelösunds kommun har uttryckt ett behov av en studie kring alkoholkonsumtion bland 
invånarna utifrån oroande statistik där kommunen ligger i topp i samtliga undersökningar. Vi ska 
senare i arbetet redovisa grunderna för dessa påståenden genom statistik tillhandahållen av 
medarbetare från kommunen i Oxelösund. Vårt problemområde behandlar en kritisk granskning 
av denna statistik där vi gör en undersökning av hur samhället ser ut idag genom att lyfta fram 
invånarnas perspektiv, utifrån elva informanters utsagor. När det gäller statistik försvinner 
individen lätt i mängden och detta är anledningen till att vi vill veta hur invånarna uppfattar 
situationen och sina levnadsvillkor i staden som kallats för ”industrisamhälle”. Vi har till hjälp 
även en tidigare studie under namnet ”Industrisamhälle med långtidsplanering – Oxelösund 
1957- 1980”, gjord av Byggforskningsrådet. Frågan som ställs i bokens inledning lyder ”Är det 
sannolikt att den nya industristaden kommer att ge sina invånare bättre levnadsvillkor och en 
finare bostadsmiljö än den som nu finns?”1 Vi vill se vilken utveckling som har skett sedan denna 
undersökning. 

Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att studera föreställningar kring alkoholmissbruk i staden 
Oxelösund. Det är vår uppgift att se problemet ur flera aspekter och hålla oss objektiva inför 
projektet. Genom myndigheterna har vi fått statistikens version och vill därför tillföra individens 
version, det vill säga individens tankar och åsikter eftersom det är den enskildes liv som påverkas 
av myndigheternas beslut. Studien baseras på intervjuer med missbrukare, tidigare missbrukare 
och människor som på olika sätt arbetar med missbruksrelaterade frågor.  

Frågeställningar 
- Hur ser informanterna på sina levnadsvillkor och levnadssituation i hemstaden? 
- Vilka tankar har informanterna kring missbruk? 
- Vilka orsaker, förklaringar och konsekvenser finns av alkoholkonsumtionen i staden 

Oxelösund enligt informanterna?  
- Vilka förslag på förändringar finns bland informanterna?  

Avgränsningar 
Vi har varit i kontakt med elva personer som arbetar eller bor i staden Oxelösund. Sju av elva av 
våra informanter arbetar med alkoholrelaterade frågor, genom kommunen, kyrkan eller 
föreningar som exempelvis IOGT-NTO. IOGT-NTO är en organisation vars medlemmar har 
valt att leva ett liv i nykterhet och helt avstå från alkohol, en del som ett politiskt 
                                                 
1 Per Holm, Arne Fredlund & Ingrid Sundlöf, Industrisamhälle med långtidsplanering – Oxelösund 1957-1980 (Stockholm, 
1985), s. 6 
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ställningstagande och andra som har egen erfarenhet av missbruk. De menar att i den svenska 
kulturen har alkoholdrickande blivit så självklart att det betraktas provocerande att avstå. Deras 
mål är att skapa en omgivning där det råder frihet från trycket att dricka alkohol.2 IOGT-NTO är 
en medlemsorganisation till CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Som 
namnet upplyser om, har de uppdraget att sprida information om olika droger, men de tar inte 
ställning i politiska frågor rörande dessa.3 Sex av elva informanter har själva varit missbrukare 
eller är det ännu. För att behålla våra informanters anonymitet har vi valt att inte beskriva dem 
ytterligare. Många av våra informanter har växt upp med missbrukande föräldrar eller har någon 
annan anhörig som är/har varit missbrukare. För att kunna få svar på studiens frågeställningar 
kommer en del av fokuset att ligga på stigmatisering och upplevelsen av stigma. När det gäller de 
informanter som har egen erfarenhet av missbruk vill vi få reda på hur de upplever sin situation 
och vad de menar har bidragit till deras missbruk samt hur de har uppfattats av andra. Vi vill även 
veta vilka tankar informanterna har kring staden Oxelösund, kommunens arbete kring 
missbruksvården, vilka anledningar det kan finnas till en hög alkoholkonsumtion samt vilka 
förslag de har till förändringar i staden eller samhället. Vi vill alltså också lägga betoning på 
samhällsutveckling och samhällsnormer. Vård och omsorgskontoret i Oxelösund har försett oss 
med uppgifter om och ett intryck av en negativ syn på alkoholrelaterade frågor, samt att det finns 
ett utbrett missbruk av alkohol i denna stad. Dessa uppgifter och siffror ska vi återkomma till och 
presentera under rubriken Tidigare forskning där vi relaterar och refererar till bifogade bilagor, för 
att redogöra för hur den statistiska verkligheten ser ut.  

Disposition 
Vi har i denna studie en gemensam del med inledning, syfte/frågeställningar, metoddiskussion, 
teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Därefter presenterar vi våra diverse delar med 
våra egna analyser där vi också har kompletterat metod och bakgrund/teoridiskussion. Vi 
presenterar även egna slutdiskussioner till vardera analys, för att sedan avsluta med en gemensam 
och jämförande slutdiskussion/avslutning.  

Metod 

Empiriskt material 
Som forskare kan vi utgå från två olika forskningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ. Skillnaden 
är att den kvalitativa fokuserar mer på ord medan den kvantitativa ofta bygger på siffror. I 
kvalitativ metod söker vi mening genom att tolka material, i detta fall informanternas utsagor. 4  
Som tidigare nämnts har Vård och omsorgskontoret i Oxelösund försett oss med olika statistiska 
underlag. Vi hade alltså redan kvantitativa data tillgängliga i form av officiell statistik och ville 
                                                 
2 IOGT-NTO, http://www.iogt.se/Om-IOGT-NTO/, 10/5 -2011, kl 11:50 
3 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), http://www.can.se/Om-CAN, 15/5 – 11, kl 12:58 
4 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 249 

http://www.iogt.se/Om-IOGT-NTO/
http://www.can.se/Om-CAN
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istället utreda dessa data samt styrka eller avvisa dem med kvalitativa data där vi utgår från 
invånarnas synpunkter. Utifrån den kvalitativa forskningsmetoden har vi använt oss av semi-
strukturerade intervjuer och kodat dessa enligt Grundad teori. Under fältarbetet har vi också varit 
med i informanternas vardag och därmed engagerat oss i den sociala miljön, vilket brukar 
förknippas med deltagande observation.5 Vi anser att detta gav oss en inblick i deras liv samt 
ingav ett förtroende som gjorde att de kunde öppna sig för oss och förhoppningsvis känna sig 
bekväma i intervjusituationen. En kvalitativ metod med intervjuer som underlag gör att forskaren 
spelar en stor roll i sammanhanget. Under interaktionen mellan intervjuare och informant skapas 
ett underlag för analysen. Utgången och slutresultatet avgörs i hög grad utifrån hur detta samspel 
har fungerat.6 Vi valde att intervjua samma informanter en gång var, detta för att skapa underlag 
för diskussion kring vad som kan ha inverkat på vilka resultat vi får. Då vi ska använda oss av 
Grundad teori och koda på olika sätt kan vi få väldigt olika data samt analyser. Detta ska vi 
använda oss av för att jämföra analyser och validera utgången. Vårt arbete grundar sig i ett 
uppdrag från kommunen i Oxelösund och via kontakt med anställda har arbetet kunnat 
fortskrida. Genom dem har vi alltså kunnat komma i vidare kontakt med relevanta personer för 
intervjuer. Det finns många individer som vi finner vara av stort intresse, men då det är en 
kandidatuppsats är vi forcerade att begränsa oss till ett visst antal. Vi har intervjuat en del och till 
några har vi mailat ut en enkät med en utvecklad version av vår intervjuguide, alltså en slags 
kvalitativ enkät eller strukturerad intervju i skriftlig form då dessa svar innehåller mer konkreta 
och statistiska svar även om den sociala interaktionen faller bort. Svaren har ingått i kodningen 
och vi refererar till dem som information från informanter. Då detta är en kandidatuppsats och vi 
måste begränsa oss kände vi att flera intervjuer var uteslutet, men att de tips om människor som 
arbetar med dessa frågor var av stor vikt för vår studie. Därför beslöt vi oss för att kontakta dessa 
och maila våra viktigaste frågor, det vill säga en slags enkätundersökning. Det handlar om tre 
personer som arbetar med alkoholrelaterade frågor på olika sätt och möter många människor 
med missbruksproblem. Det kan inte kallas en kvantitativ undersökning då det gäller för få 
medverkande. Vi anser det snarare vara ett komplement till intervjuerna som kan styrka eller 
avvisa påståenden och vara som en slags diskussion där olika åsikter och tankar kommer fram i 
kodningsprocessen och analysen.  

Kvalitativ forskningsmetod 
Kvalitatitv forskning utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är interpretativ, vilket 
innebär att en förståelse för den sociala verkligheten grundar sig i hur individen i en specifik miljö 
tolkar denna verklighet. Metoden utgår också från en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt 
där det menas att individens sociala egenskaper skapas i samband med social interaktion.7 I boken 
Samhällsvetenskapliga metoder beskrivs forskningens fyra traditionella inriktningar vilka visar 

                                                 
5 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 176 
6 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 60 
7 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder  (Malmö, 2001), s. 249-250 
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komplexiteten i förståelsen och beskrivningen av kvalitativ forskning. Den första kallas 
naturalism, där människan och den sociala verkligheten förstås utifrån social interaktion i 
naturliga situationer. Den andra, etnometodologi, har en naturalistisk inriktning där fokus ligger 
på en förståelse för hur den sociala ordningen skapas eller formas genom dessa sociala 
interaktioner. Emotionalism är den tredje traditionen och där eftersträvas subjektivitet, där 
människans inre värld av upplevelser och erfarenheter ska exponeras. Den fjärde, 
postmodernism, är öppen för olika tillvägagångssätt vid konstruerandet av den sociala 
verkligheten.8 Postmodernismens centrala tankegångar är diskursen, som strukturerar världen 
samt människans subjektivitet.  Diskursen förser individen med hennes sociala identitet och ”sätt 
att vara i världen”. Diskursen förutsätter att makt och kunskap har ett nära samband, vilket 
betyder att kunskap saknar neutralitet och ”förlorar sin oskuld”.9 Vi menar att det inte finns en 
subjektiv verklighet och en beskrivning av denna verklighet, utan att individen formas av såväl 
diskursiva föreställningar som sociala interaktioner.  

Intervjuer  
Vi har utifrån den kvalitativa forskningsmetoden använt oss av semi-strukturerade intervjuer, 
vilket innebär att vi båda utgår från en gemensam intervjuguide med bestämda frågor, för att 
sedan under intervjuns gång ställa följdfrågor och låta intervjun flyta på som ett naturligt samtal.10 
Detta ska få informanten att känna sig bekväm och avslappnad. Anledningen till att vi inte har 
helt strukturerade intervjuer är för att kunna ställa följdfrågor till informanterna då vi vill ha 
öppna och personliga svar och för att vi inte ska missa någon viktig information som de kanske 
inte skulle tagit upp om vi inte använder oss av följdfrågor. Vi ser ett stort värde i att få ta del av 
informanternas livshistoria, då vi tror att de kan hjälpa oss att förstå hur samhället ser ut och 
varför det ser ut på det viset. Med intervjuer kan individer delge sina tolkningar av verkligheten 
och skeenden genom sina erfarenheter, upplevelser och tankar.11 Detta motiverar vårt val av den 
kvalitativa metoden då den kvantitativa undersökningen endast speglar forskarens intressen.12  Vi 
har båda intervjuat samma informanter för att bättre kunna validera och jämföra svar med 
varandra då kvalitativa intervjuer är så beroende av intervjusituationen och den sociala 
interaktionen. Validitet är ett forskningsmetodiskt kriterium där sanning eftersträvas i den mening 
att genom ord fånga upp en stabil social realitet.13 Genom detta hoppas vi få en mer nyanserad 
helhetsbild. Robert K. Merton beskriver i sin teori inside doctrine om hur det kan uppfattas som att 
en insider, alltså en person som har en koppling till forskningsfältet, är den som bäst kan förstå 
och förklara fenomen inom just det området.14 Exempelvis att en grupp människor av specifik 
                                                 
8 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 250 
9 Mats Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning (Malmö, 2003), s. 40-42 
10 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 301 
11 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 55 
12 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 300 
13 Anne Ryen, Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudie (Malmö, 2004), s. 138 
14 Robert K Merton, The sociology of science (Chicago, 1973), s. 102 
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etnicitet endast kan förstås av en forskare med samma bakgrund eller att män studeras bäst av 
män och kvinnor av kvinnor. Merton ställer sig dock kritisk till denna syn.15 Jan Trost menar att 
det i vissa sammanhang kan vara en fördel om en informant och intervjuare är olikkönade. Han 
menar att det finns risk att det i likkönade intervjusituationer mycket tas för givet, och viktiga 
frågor inte ställs.16 Vi ska senare diskutera vilken inverkan könstillhörighet kan ha haft på studien 
och slutresultatet.  Våra intervjuer har låg grad av standardisering, ett begrepp som syftar till att 
undersökningar skall vara så identiska som möjligt.17 

Beskrivning av informanter 
Vi har kommit i kontakt med människor som bor eller arbetar i staden Oxelösund och har på 
något sätt stark koppling till staden och frågor som rör alkoholkonsumtion. Det handlar om 
missbrukare, före detta missbrukare, personal som arbetar med eller fungerar som stöd till både 
missbrukare och tidigare missbrukare samt anställda inom kommunen. Åldern är från 30 år och 
upp till närmare 60-årsåldern. Det är alltså framförallt en äldre generation som har varit med och 
sett en hel del och har stor erfarenhet av alkoholkonsumtion och missbruk. Då vi fick en ingång 
till fältarbetet fick vi snabbt tag på nya informanter som med kort varsel ställde upp på intervju. 
Några bestämde vi träff med innan och några har vi mött direkt på plats. Det har varit svårt att 
planera in intervjutillfällen då vi bor en bit bort från staden och ville få så många intervjuer som 
möjligt på så få tillfällen som möjligt. Vi hade då denna tur att informanterna var hjälpsamma och 
villiga att delta. Vi blev alltså snabbt klara med intervjudelen och fick inom några dagar 8 
intervjuer. Då vi har mött många människor på fältet har vi fått tips och information om vilka vi 
ska söka upp och som kan bidra med viktiga insikter i studien. 

Grundad Teori  
Forskaren ska enligt Grundad teori inte bekräfta hypoteser, utan upptäcka något nytt i det 
insamlade materialet.18 Det är en teorigenererande metodologi som utgår från ett 
aktörsperspektiv.19 Forskningen ska bidra till nya idéer och nya teoretiska förklaringsmodeller 
som ger en förståelse för och förklarar olika samhällsfenomen, vilket också innebär att gamla 
modeller ersätts då ny kunskap tillkommer.20 Begrepp och teorier skapas utifrån det empiriska 
materialet för att ordna verkligheten och skapa en bättre förståelse för den. Syftet är inte att 
organisera verkligheten, utan att bryta ner den och utveckla nya idéer kring denna. Ny kunskap 
skapas utifrån forskarens egna praktiska erfarenhet. Forskaren och dennes erfarenheter har en 
viktig roll i konstruerandet av resultat, vilket innebär att en kontinuerlig reflektion över det egna 

                                                 
15 Merton, s. 104 
16 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund, 2010), s. 66 
17 Trost, s. 39 
18 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande perspektiv (Stockholm, 2003), s. 13 
19 Guvå & Hylander, s. 10-11 
20 Ibid, s. 5-7 
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förhållandet till datan är nödvändig.21 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander menar att en forskare 
kan använda sig av sin förförståelse, alltså tidigare kunskaper och erfarenheter, på olika sätt. Inom 
Grundad teori närvarar inte denna från början men framgår kunskapen som relevant för studien 
används den på samma sätt som annat insamlat material i form av egna tankar och reflektioner.22 
Även om vi vill eftersträva denna slags neutralitet och gå in med så lite förförståelse som möjligt i 
studien inser vi att det finns en svårighet i detta och menar att vi kan använda oss av grundad 
teori endast som metodologisk inspiration. Även om den kvalitativa intervjun syftar till att 
utforska individens livsvärld så är datan enligt Grundad teori inte relaterade till individen utan till 
de sociala handlingar och processer som står under lupp. Vi är alltså intresserade av att studera 
dessa sociala skeenden och göra generella antaganden utifrån informanternas perspektiv och inte 
studera individerna i sig eller att beskriva deras historia.23 Guvå och Hylander menar också att 
denna vetenskap inte kan tas för bevisad sanning, men antagandena är väl grundade.24 Metoden 
bygger på att teori ska genereras utifrån ”den mening människor själva tillskriver sin verklighet”25 
Datan kan sammanfogas på olika sätt och inget är rätt eller fel. Forskarens uppgift är att urskilja 
dessa mönster då det inte finns något givet svar. Själva arbetsprocessen är tämligen svår då 
insamling och bearbetning av data samt analys sker parallellt och sammanflätat.26 Insamlingen av 
det empiriska materialet, intervjuerna, ska fortgå till den punkt då forskaren upplever att nya data 
inte bidrar till något nytt och når då teoretisk mättnad.27 Det insamlade materialet ska kodas och 
analyseras. Under kodningen ställer forskaren frågor till sitt material, företeelserna ges namn 
(kodas) och får en innebörd. Utifrån detta skapas begrepp och forskaren kodar relationen mellan 
dessa begrepp och analyserar materialet.28  Grundad teori har sina filosofiskt vetenskapliga rötter i 
pragmatismen och den symboliska interaktionismens syn på samhälle och människa. 29 
Pragmatismen menar att människan inte tar till sig kunskap genom observation, utan via 
deltagande.30 Symbolisk interaktionism förklarar vi vidare under rubriken teoretiska 
utgångspunkter.   

Etiska reflektioner 
I kontakt med informanter och i intervjusituationer är det viktigt att reflektera över etiska 
förhållningssätt. Vi har utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer vid forskning vilka är 

                                                 
21 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basic of qualitative research (London, 2008), s. 80 
22 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande perspektiv (Stockholm, 2003), s. 15 
23 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande perspektiv (Stockholm, 2003), s. 15, 35 
24 Guvå & Hylander, s. 13 
25 Ibid, s. 25 
26 Ibid, s. 13-15 
27 Ibid, s. 36 
28 Ibid, s. 37 
29 Ibid, s. 6 
30 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande perspektiv (Stockholm, 2003), s. 26 
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informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet.31 Dessa 
sammanfattar individskyddskravet, vilket av namnet framkommer syftar till att skydda individens 
integritet. Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa informanterna om allt som kan 
påverka informanternas villighet att medverka, att medverkandet är frivilligt samt att 
informanterna kan dra sig ur om och när de vill. Det är också viktigt att som forskare upplysa 
informanterna om varför man är intresserad av att intervjua just dem då det troligtvis kommer att 
skapa ett förtroende mellan informant och intervjuare. Oscar Pripp menar att han också är tydlig 
med att tala om vilka uppdragsgivare som står bakom studien.32 Detta har dock inte någon 
inverkan på studien, förutom dess syfte, då vi som forskare eftersträvar att gå in i arbetet med så 
lite förförståelse som möjligt.33 Vi har skickat ut informationsbrev till våra informanter där vi 
redogör för dessa och understryker informanternas rättigheter. Det innebär att vi informerar dem 
om att deras identitet ska skyddas och döljas via fingerade namn samt att intervjumaterialet 
kommer hindras från otillbörlig insyn, detta enligt konfidentialitetskravet. Samtlig information tillåter 
informanterna att ge sitt frivilliga samtycke, vilket är ett villkor för forskning enligt samtyckeskravet. 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade empiriska materialet inte används i något annat syfte än 
det informanterna har blivit upplysta om.34 

Teoretiska utgångspunkter 

Socialkonstruktionism 
Konstruktionismen utgår från att verkligheten är en social konstruktion och skapas i samband 
med mänsklig interaktion och det vardagliga samspelet. Den sociala ordningen befinner sig i 
ständig förändring och arbetas eller förhandlas fram av olika aktörer. Överenskommelserna kring 
den sociala ordningen skapas, förnyas, granskas, återuppväcks och revideras eller också avslutas 
eller glöms bort. Kultur anses alltså utifrån denna synpunkt inte vara något som är beständigt 
utan konstrueras och rekonstrueras kontinuerligt och individerna har en aktiv roll i 
konstruerandet. Detta innebär också att kategoriseringar som används för att förstå den naturliga 
och sociala verkligheten är sociala produkter. En kategori som exempelvis ”manlighet” eller 
missbrukare är alltså en social konstruktion. Kategoriernas innebörder varierar över tid och 
rum.35 Vi utgår alltså även från att kategorier som kön/genus inte uppkommer ur ”naturliga” 
skillnader mellan kvinnor och män. Kön/genus konstrueras och vi är inte kvinna eller man per 
automatik utan vi görs till män eller kvinnor med hjälp av dessa kategoriseringar.36 Det viktigaste 

                                                 
31 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 3/4-11 kl. 14.21 
32 Oskar Pripp, ”Reflektion och etik” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 51-
52 
33 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 26 
34 Oskar Pripp, ”Reflektion och etik” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 51-
53 
35 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 31-32 
36 Tiina Rosenberg, Könet brinner Judith Butler texter i urval av Tina Rosenberg (Stockholm, 2005), s. 9-11 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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för oss i denna studie är hur denna syn och skapandet av kön/genus och normer inverkar på 
beteende och relationer mellan kvinnor/män. 

Symbolisk interaktionism 
Socialpsykologen George Herbert Mead är en förgrundsgestalt för den skolbildning som inom 
sociologin benämnts symbolisk interaktionism.37 Då vi använder oss av Grundad teori är det en 
självklarhet att vi utgår från detta perspektiv. Det är detaljerna i samspelet mellan människor samt 
hur dessa detaljer skapar mening i vad som sägs och görs mellan människor som är 
utgångspunkten för den symboliska interaktionismen.38 Interaktion mellan människor består av 
verbal och icke-verbal kommunikation som gester och annat kroppsspråk. All kommunikation 
har ett symboliskt värde där olika individer kan reagera på olika sätt beroende på den egna 
erfarenheten av en specifik symbol. Symboler kan leda till att människor anpassar sig efter 
varandra omedvetet, som i exempelvis en folksamling då människor rör sig åt olika håll. Mead 
menar att gester, attityder och rörelser stimulerar reaktioner och bidrar till att avgöra åt vilket håll 
vi ska röra oss.39 Meads lärjunge Herbert Blumer har vidareutvecklat sin lärares tankegångar och 
menar att mänsklig handling är ”konstruktion snarare än reaktion” och skapas i samspelet mellan 
människor. Varken individ eller samhälle är statiska, utan skapade i en process beroende av 
aktörernas tolkningar.40 Vårt kroppsspråk kan tolkas av andra som positivt eller negativt 
beroende på hur vi framställer det. Det innebär att vi letar efter ledtrådar då vi samspelar med 
andra människor, ledtrådar som avgör om ett beteende är lämpligt eller inte samt försöker 
förklara bakomliggande orsaker till det som andra säger och gör. Människor förlitar sig på 
gemensamma symboler och tolkningar under samspelet.41 Hur vi tolkar situationer och vår 
omvärld påverkar hur vi agerar. ”Om människor definierar situationer som verkliga, så blir de 
verkliga till sina konsekvenser.”42 Lars-Erik Berg menar att kärnan i den symboliska 
interaktionismen är att människan är en social varelse och hennes personliga individualiet är 
”paradoxalt nog ett uttryck för socialitet”, samt att människan är och blir till i språket.43 Genom 
språket blir vi medvetna om den individualitet vi bär på samt att vi har den möjligheten att se oss 
själva genom andras ögon.44 

                                                 
37 George Herbert Mead, Medvetandet, jaget och samhället (Lund, 1976)  
38 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2007), s. 40 
39 George Herbert Mead, Medvetandet, jaget och samhället (Lund, 1976), s. 59, 68 
40 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen” i Moderna samhällsteoriers.Traditioner, 
riktningar, teoretiker (Stockholm, 2007), s. 156 
41 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2007), s. 40 
42 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande perspektiv (Stockholm, 2003), s. 27-28 
43 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen” i Moderna samhällsteoriers.Traditioner, 
riktningar, teoretiker (Stockholm, 2007,) s. 151, 153 
44 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2007), s. 40 
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Identitet 
Individens ”jag” behöver inte komma till uttryck vid kommunikation. Jaget konstrueras genom 
både egna handlingar och utifrån. Hur andra reagerar på individen påverkar hur hon agerar.45 
Mead menar att vi i stort sett ser oss själva på det sätt som andra ser oss. Den sociala processen 
ansvarar för skapandet av jaget. Vi har olika relationer till olika människor, vilket också innebär 
att vi är en person för en människa och en annan person för en annan. Vi har olika ”identiteter” 
med hänsyn till våra sociala relationer och olika ”jag” som svarar på olika sociala reaktioner.46 Vi 
utgår alltså från ett perspektiv där identitet är något som skapas i social interaktion. Richard 
Jenkins menar att identitet är något som görs, inte något människan har. Identiteten avgör inte 
vad människor gör och hur de handlar.47 Vi kan inte förutspå hur en person kommer att handla 
utifrån den identitet hon/han tillskrivs.48Att identifiera någon kan dock vara tillräckligt för att 
avgöra hur personen ska bemötas.49 Genom tillskrivning av identitet kan vi avgöra och jämföra 
likhet eller skillnad. Mänsklig identitet är social identitet, då identifiering förutsätter social 
interaktion. Vi kategoriserar människor samt identifierar oss med dem.50 Människan har ett behov 
av att tillhöra och finna likasinnade och detta skapar ett slags vi-dem-tänkande.51 I mötet med 
människor observerar vi dem, för att få en förståelse för vilka de är.52 Identitet är en vardaglig 
process vilken påverkas av såväl interna som externa faktorer.53 Peter L. Berger och Thomas 
Luckmann skriver i sin bok Kunskapssociologi om individens socialisering, alltså hur hon/han får en 
förståelse och skapar sin verklighet. De talar om primär och sekundär socialisation. I den primära 
socialisationen är det viktigaste personerna föräldrarna eller andra vårdnadshavare. Individen 
formas utifrån deras perspektiv på världen. I den sekundära socialisationen omformas individen 
utifrån andra perspektiv, som exempelvis skolan.54 Eftersom människor delar vardagslivets 
verklighet med varandra så menar Berger och Luckmann att den viktigaste upplevelsen av andra 
framträder då vi, som de kallar det, står ansikte mot ansikte med de andra människorna. Detta är 
alltså prototypen för social interaktion och allt annat är ett resultat av denna.55  

                                                 
45 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen” i Moderna samhällsteoriers.Traditioner, 
riktningar, teoretiker (Stockholm, 2007), s. 155-156 
46 George Herbert Mead, Medvetandet, jaget och samhället (Lund, 1976), s. 113 
47 Richard Jenkins, Social identity, (London, 2008), s. 5 
48 Jenkins, s. 17 
49 Richard Jenkins, Social identity, (London, 2008), s. 6 
50 Jenkins, s. 17 
51 Ibid, s. 23 
52 Ibid, s. 26 
53 Ibid, s. 47 
54 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 
(Stockholm, 1979), s. 161-163 
55 Berger & Luckmann, s. 41 
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Mertons anomiteori  
Robert K. Mertons strukturfunktionalistiska teorier kring individ, samhälle och kultur är av stor 
vikt för vår studie. Det är hans analys av relationen mellan kultur, struktur och anomi vi är 
speciellt intresserade av. Begreppet kultur definieras som normativa värden vilka är gemensamma 
och styr beteendet hos en specifik grupp eller medlemmar i ett särskilt samhälle. Social struktur 
utgörs av den organiserade uppsättning sociala relationer i samhället där medlemmarna är 
delaktiga på olika sätt.56 Anomi är ett resultat av starka motsättningar mellan kulturella normer 
eller målsättningar och individens socialt skapade kapacitet att handla i enlighet med dessa.57 Det 
innebär att även om normen kräver ett specifikt beteende så kan inte individen uppnå detta på 
grund av sin position i den sociala strukturen och utvecklar ett avvikande beteende. Anomin visar 
sig i alternativa, oacceptabla eller olagliga former där syftet också kan vara att uppnå de 
accepterade värdena. Merton visar en negativ syn på social stratifiering då vissa människor inte 
får tillgång till de medel som är viktiga då de vill uppnå socialt önskvärda mål.58 Merton menar 
också att individen kan utveckla fem olika strategier för att acklimatisera sig till samhället; 
conformity, innovation, ritualism, retreatism och rebellion. Retreatism har översatts till begreppet 
tillbakadragande, vilket innebär att individen överger institutionella mål och praktiker. Här ingår 
”problemfamiljer”, de som inte kan nå upp till den sociala miljöns normativa förväntningar. 
Individen förlorar sin ”roll” och upplever känslor av utanförskap och isolering, samt nostalgi till 
det förflutna och apati gentemot framtiden. Den tillbakadragna individen är ovillig att inleda eller 
finna nya sociala kontakter och relationer.59 Individen delar inte de värderingar som övriga 
samhället står för och är alltså inte en del av samhället. Till denna kategori hör alltså bland annat 
de utstötta, hemlösa, alkoholister samt narkotikamissbrukare. Deras beteende kommer i konflikt 
med den institutionella normen. Det moraliska eller normativa tvånget att uppnå ett visst mål 
hamnar i konflikt med tillgången på medel att nå dessa. Individen resignerar och undgår de krav 
som ställs. Konflikten löses alltså genom att kampen att nå både medel och mål överges och 
individen asocialiseras. Konformisten anser att denna individ är en kontraproduktiv börda för 
samhället i kontrast till de som ”håller samhället igång”. Detta är en individuell anpassning för de 
mindre privilegierade där de undviker frustrationen av att söka efter samhällets belöningar.60  

Stigma 
Enligt Erving Goffman så finns det tre typer av stigma som kan urskiljas. Han börjar med 
kroppsliga missbildningar av olika slag, fläckar på den personliga karaktären och han avslutar med 
det tribala stigmat som syftar på en individs ras, nation och religion. Alla dessa typer av stigma 
har i slutändan precis samma resulatat. Stigmat bidrar till att individen kommer att ses som 

                                                 
56 George Ritzer, Sociologisk teori (Malmö, 2009), s. 213 
57 Robert K Merton, Social theory and Social structure (New York, 1968), s. 216 
58 George Ritzer, Sociologisk teori (Malmö, 2009), s. 213-214 
59 Robert K Merton, Social theory and Social structure (New York, 1968) s. 241-243 
60 Merton, s. 207-209 
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avvikande på ett negativt sätt och att den stigmatiserade inte kommer att ha lätt att visa alla sina 
egenskaper på samma sätt som en människa som inte ses som stigmatiserad av omgivningen. 
Stigma tenderar till att fungera som ett sätt att förklara en persons underlägsenhet och medför 
ofta en illusion om en potentiell farlighet. Den andra typen av stigma är av relevans för vår studie 
då vi ämnar skriva om alkoholkonsumtion och missbruk och enligt Goffman hör alkoholism till 
denna kategori. Denna sorts stigma uppkommer ur en individs förflutna.61 

Tidigare forskning 
Ett antropologiskt perpektiv på alkoholen kan skapa insikter i alkoholens sociala och kulturella 
betydelser, funktioner och variationer. Alkohol kan exempelvis beteckna svenskhet, 
maskulinitet, feminitet, arbetarklass eller medelklass. Genom att använda alkoholen på ett 
specifikt sätt får individen visshet om vem han eller hon är, inte är eller vill vara.62  

Philip Lalander skriver vidare att könstillhörighet har en avgörande betydelse i samband med 
analyser kring alkoholens symbolik. Han skriver att statistik från Folkhälsoinstitutet och CAN 
(1996) visar att män dricker mer än kvinnor sedan lång tid tillbaka. Kvinnan har historiskt 
sammankopplats med moral och väktare av familjen, vilket har inneburit att den kvinna som 
avvek från moralen och drack som en man ansågs vara en ”berusad hora” och en oansvarig 
kvinna. Genom fördömande av kvinnligt drickande har det markerats inom vilka gränser kvinnan 
kan skapa sig en identitet. Lalander skriver också att dessa könsbundna mönster är på väg att 
luckras upp. Han menar att då alkohol som symbol blivit mindre tabubelagd så har också 
tillgängligheten möjliggjorts för fler grupper. Detta ska ha ett samband med kvinnornas intåg på 
arbetsmarknaden och ökad rörlighet utanför hemmet.63 

Margareta Lindén-Boström skriver i boken Arbetsmiljö och alkohol om hur det har 
blivit allt vanligare att både män och kvinnor använder alkohol som stressreducerande medel. Det 
finns även en koppling mellan arbetsmiljö och konsumtion av alkohol och det är männen som är 
mest öppna till att använda alkoholen som ett stressreducerande medel, vilket tyder på att det är 
en mer tillåtande inställning till alkohol bland män än hos kvinnor.64 Lindén-Boström fortsätter 
med att skriva om arbetsmiljöforhållanden och dess inverkan på konsumtionen av alkohol och 
menar att ett enformigt arbete/lågt självbestämmande är en arbetsmiljö där risken för 
konsumtion av alkohol är relativt stor och speciellt om arbetarna får relativt höga löner.65 Får 
arbetarna höga löner så är det naturligtvis lättare att köpa alkohol men om arbetarna får låga löner 
så kan alkoholen fungera som ”något man kan vända sig till” i en svår situation.66 Lidén-Boström 
tar även upp oregelbundna arbetstider samt skiftjobb som något som kan påverka arbetsmiljön 

                                                 
61 Erving Goffman, Stigma – Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s. 14 
62 Philip Lalander, Anden i flaskan – alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper (Göteborg, 1998), s. 42 
63 Philip Lalander, Anden i flaskan – Alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper (Göteborg, 1998), s. 28-29 
64Margareta Lindén- Boström, Arbetsmiljö och alkohol – En studie om alkoholbruk och dess relation till olika 
arbetsmiljöförhållanden i en organisation (Linköping, 1990), s. 102 
65 Margareta Lindén- Boström, s. 83 
66  Ibid, s. 49 
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och alkoholkonsumtionen i denna då det inte finns någon som övervakar arbetarna under deras 
fritid och att arbetarna är lediga ett visst antal dagar vilket kan bidra till att konsumtionen av 
alkohol höjs bland arbetarna.67 

Margareta Norell och Claes Törnqvist  skriver om ”det skötsamma ruset”, där arbetare 
ska sköta sig under arbetsveckorna och använder alkohol som en belöning under helger och 
ledigheter. Denna skötsamhet handlar om förmågan att ha kontroll över sina impulser samtidigt 
som det förekommer begär på omedelbar tillfredställelse. Man lär sig alltså att kontrollera sitt 
begär under särskilda perioder.68 Författarna skriver också hur den arbetande kvinnan har varit 
den som fått ta det moraliska ansvaret för maken då hon oroat sig för att hamna utanför det 
”genitalt-sexuella skötsamma förhållandet”. Kvinnan har alltså haft en uppfostrande roll över 
mannen.69   

Philip Lalander tar även upp klass- och åldersperpektiv, där han diskuterar 
Törnqvists argumentation för att unga män med låg utbildningsnivå och arbetarklassbakgrund 
har en alkoholkonsumtion vilken är riskabel för hälsan och avviker. Lalander hävdar istället att 
riskkonsumtionen finns bland såväl fattiga som rika som hög- och lågutbildade. Han menar 
avslutningsvis att det inte finns mycket kunskap kring klasspecifik alkoholkonsumtion, vilka 
sorter som dricks samt vad som utlöser drickandet.70 

Bakgrund  

”Industrisamhälle med långtidsplanering” 
År 1956 kom man överens om att bygga ett nytt stålverk i Oxelösund. Grängesbergsbolaget, som 
skulle bygga det nya stålverket, skulle investera 500 miljoner som skulle ge avkastning när de löste 
in det egna bolagets andel i LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag). Detta skulle innebära 
stora insatser från samhällets sida. Framförallt så skulle industrin behöva vara samarbetsvilliga 
och stödja kommunen i dess planering av utbyggnaden. Kommunen började se framåt i tiden och 
drömma om ett nytt Oxelösund där den nya industristaden kommer att ge folket bättre 
levnadsvillkor och trevligare bostadsmiljöer.71 Expanderingen bidrog alltså till att pengar försvann 
och att kommunen var tvungna att rekrytera ny arbetskraft, som också skulle trivas i samhället. 
Detta innebar ytterligare krav på samhällsutveckling, vilket gjorde att man ställde sig frågande till 
hur ekonomin skulle se ut om 10-20 år samt hur invånarna i Oxelösund skulle påverkas.72 År 
1967 införde stålverket anställningsstopp och en planerad utbyggnad av ett glasbruk flyttades till 

                                                 
67  Margareta Lindén- Boström, Arbetsmiljö och alkohol – En studie om alkoholbruk och dess relation till olika 
arbetsmiljöförhållanden i en organisation (Linköping, 1990), s. 83 
68 Margareta Norell och Claes Törnqvist, Berättelser om ruset – Alkoholens mening för tjugoåringar (Linköping, 1990), s. 201 
69 Margareta Norell och Claes Törnqvist, s. 205 
70 Philip Lalander, Anden i flaskan – Alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper (Göteborg, 1998), s. 30 
71 Per Holm, Arne Fredlund & Ingrid Sundlöf, Industrisamhälle med långtidsplanering – Oxelösund 1957-1980, (Stockholm, 
1985), s. 6 
72 Holm, Fredlund & Sundlöf, s. 7 
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Danmark, vilket gjorde att flerbostadshusbyggandet i kommunen upphörde.73 Samma år hade 
Oxelösunds kommun omkring 11 500 invånare, för att elva år senare minska till 11 400 invånare, 
som en följd av stålkrisen 1975 samt Svenskt Stål ABs (SSAB) personalminskningar. På 1980-talet 
skulle Oxelösunds järnverk, som hade etablerats år 1913, komma att gå med vinst vilket 
naturligtvis var positivt för kommunen. Det som nu var oroande var att en stor andel av de som 
jobbade i Oxelösund, inte bara de som jobbade för järnverket, valde att bo i Nyköping eller i 
andra orter som låg nära Oxelösund vilket bidrog till att allt fler lägenheter skulle komma att stå 
helt tomma.  

Det är fel att säga att problemen i Oxelösund startade med krisen inom stålverket. 
Det började faktiskt redan på 1960-talet och hänger ihop med att Oxelösund stegvis med 
bilismens utveckling förvandlades till en större bostads- och arbetsmarknadsregion.74 Det gjordes 
senare en generalplan där tanken var att kommunen skulle bredda näringslivet. Mark köptes för 
att bygga en kompletterande industri men det skulle bli svårt att få till en sådan tänkt breddning. 
Detta resulterade i att ungdomarna fick svårt att få jobb och en osäkerhet tillkom samt att de som 
hade jobb inte var säkra på att de skulle ha kvar sina jobb.75 År 1970 bodde ca 15 200 invånare i 
Oxelösund men antalet invånare skulle minska till ca 10 900 invånare år 2000. Vad exakt detta 
beror på är svårt att säga för det går inte att peka ut en speciell anledning till att Oxelösund 
förlorade en så stor andel invånare. Till år 2010 har befolkningsmängden ökat något till 11 200 
personer. Vad som är intressant att tillägga är att vid utvecklingen av industrin accelererade 
befolkningsmängden från att år 1950 vara ca 5000 till att år 1970 vara ca 15 000 (figur 1 i 
bilaga).76 Av 5118 arbetande i kommunen Oxelösund år 2006 var 1783 personer anställda vid 
stål- och metallverket, varav endast 327 var kvinnor.77 (figur 2) När det gäller in- och utflyttning 
ser vi en tydlig tendens där yngre i åldern 15-24 år framförallt flyttar ut från kommunen. Under 
perioden 1997-2010 har 3020 män och kvinnor i denna åldersgrupp flyttat ut medan 2225 har 
flyttat in till kommunen. Uppåt i åldrarna blir det färre utflyttningar, men däremot tenderar det 
att vara fler äldre som flyttar in till kommunen. I åldern 25-34 har under samma tidsperiod 1706 
personer flyttat ut, medan 1884 har flyttat in och i åldern 35-44 är det 979 utflyttade och 1075 
inflyttade. Ju högre upp i åldrarna desto färre både in- och utflyttningar, dock fortfarande fler 
som flyttar in än ut.78  
                                                 
73 Per Holm, Arne Fredlund & Ingrid Sundlöf, Industrisamhälle med långtidsplanering – Oxelösund 1957-1980, (Stockholm, 
1985), s. 12 
74 Ibid, s. 13 
75 Ibid, s. 163 
76 Oxelösunds kommun, http://www.oxelosund.se/index.php?id=500, 20/4 -11, kl 11:01 
77 Oxelösunds kommun, http://www.oxelosund.se/fileadmin/KSK/kfakta08/0481_Oxeloesund_FAKTA.pdf, 
20/4 -11, kl 11:01 
78 SCB, 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=bergman&xu=scb&huvudtabell=Flyttningar97&deltabell
=K1&deltabellnamn=Flyttningar+efter+kommun%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r+1997%2D&omradeko
d=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Emigranter&starttid=1997&stopptid=2010&Prodid=BE01
01&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1, 20/4 -11, kl 13.07 

http://www.oxelosund.se/index.php?id=500
http://www.oxelosund.se/fileadmin/KSK/kfakta08/0481_Oxeloesund_FAKTA.pdf
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=bergman&xu=scb&huvudtabell=Flyttningar97&deltabell=K1&deltabellnamn=Flyttningar+efter+kommun%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r+1997%2D&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Emigranter&starttid=1997&stopptid=2010&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=bergman&xu=scb&huvudtabell=Flyttningar97&deltabell=K1&deltabellnamn=Flyttningar+efter+kommun%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r+1997%2D&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Emigranter&starttid=1997&stopptid=2010&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=bergman&xu=scb&huvudtabell=Flyttningar97&deltabell=K1&deltabellnamn=Flyttningar+efter+kommun%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r+1997%2D&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Emigranter&starttid=1997&stopptid=2010&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=bergman&xu=scb&huvudtabell=Flyttningar97&deltabell=K1&deltabellnamn=Flyttningar+efter+kommun%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r+1997%2D&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Emigranter&starttid=1997&stopptid=2010&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
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Då vi ser till arbetslöshet i kommunen har vi valt att presentera de siffror som Vård 
och omsorgskontoret har delgett oss (figur 3). Tabellen ger en tydlig bild av en utbredd 
arbetslöshet bland den yngre generationen med 8 % bland kvinnor i åldern 20-24 och 12 % av 
alla män i samma ålder, jämfört med riksgenomsnittet som är 4 % bland kvinnor och 7 % bland 
män. Även bland de äldre kan vi se att det skiljer sig mellan Oxelösunds kommun och riket i 
övrigt med en större procentandel öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd.79 Samtidigt 
visar sig Oxelösunds medianvärde för den sammanräknade förvärvsinkomsten för 2008 vara 
högre än rikets median (figur 4).  

Vidare siffror som vi har fått av kommunen är de alkoholrelaterade (figur 5). 
Alkoholförsäljningen från Systembolaget i kommunen ligger för år 2009 på 8,5 procent jämfört 
med 5,7 i rikets genomsnitt. Enligt personal på Vård och omsorgskontoret visar dessa siffror att 
0,5 liter köps av Nyköpingsbor och 0,5 liter kan sägas komma från turister. Siffrorna visar som 
det står antal liter 100 % -ig alkohol per invånare över 15 år. Även den alkoholrelaterade 
dödligheten är enligt statistiken högre i kommunen än i rikets genomsnitt.80 Landstinget i 
Södermanland utför undersökningar för att få en bild av människors hälsa, levnadsvanor och 
livsvillkor. Enkätundersökningen Liv & hälsa från år 2008 redovisar siffror som tyder på att det är 
betydligt fler män än kvinnor i Oxelösund, eller överhuvudtaget, som berusar sig en eller flera 
gånger i månaden under en 12 månadersperiod (figur 6).81 Siffrorna visar också att Oxelösund 
ligger bland de med lägst alkoholkonsumtion enligt de siffror som vi har fått av kommunen. 
Samtidigt visar siffror att Oxelösund står för högre kostnader för missbruksvård än andra 
kommuner. Oxelösund visar en nedåtgående eller stabil kostnad för missbruksvården, men är 
fortfarande högt över genomsnittet jämfört med andra kommuner (figur 7). Frågan är varför 
kostnaden är så hög och särskiljer sig. Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat kraftigt sedan 
mitten av 1990-talet och i industriländerna rankas alkohol som den tredje största riskfaktorn 
bakom ohälsa. Alkoholen drabbar inte bara den som dricker själv utan den drabbar även 
individens omgivning. Levercirros, bukspottkörtelinflammation och vissa cancerformer är 
exempel på sjukdomar efter långvarig alkoholkonsumtion. Att söka akutsjukvård flera gånger 
under en tremånadersperiod är dubbelt så vanligt bland riskkonsumenter som bland andra. Det 
har visat sig att de som är yngre konsumerar mer alkohol än de som är äldre. Nästan fyra av tio 
män och tre av tio kvinnor i åldersgruppen 18-24 år berusar sig minst två gånger per månad. 
Konsumtionen minskar sedan ju längre upp i åldrarna man kommer. Genom att ta hänsyn till hur 
ofta, hur mycket och hur vanligt det är att vid ett och samma tillfälle dricka en stor mängd 
alkohol, är det möjligt att beräkna om en person är riskkonsument av alkohol. Måttet tar också 
hänsyn till att kvinnor ”tål” mindre alkohol än män. Precis som när det gäller berusningen så är 
                                                 
79 FHI, http://www.fhi.se/Documents/Statistik-
uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf,  20/4 -11, kl 14:36 
80 FHI, http://www.fhi.se/Documents/Statistik-
uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf, 20/4 -11, kl 15:58 
81 Landstinget Sörmland, http://www.landstingetsörmland.se/PageFiles/1333/Oxel%c3%b6sund.pdf, 20/4-11, kl 
16:21 

http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf
http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf
http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf
http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf
http://www.landstingetsörmland.se/PageFiles/1333/Oxel%c3%b6sund.pdf
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riskkonsumtionen av alkohol vanligast bland de yngsta. Men till skillnad från berusningsdrickande 
är andelen riskkonsumenter högre bland yngre kvinnor än bland yngre män.82 Det är fler män 
som berusar sig minst en gång i månaden om man ser till den vuxna delen av befolkningen 
medan kvinnornas andel är lite lägre. Skillnaden är densamma även bland skolungdomar men inte 
alls lika stor (figur 8).83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Landstinget Sörmland, 
http://www.landstingetsörmland.se/PageFiles/1333/Rapport%20Liv%20och%20h%c3%a4lsa%202008.pdf, 20/4-
11, kl 16:21 
83 Landstinget Sörmland, 
http://www.landstingetsörmland.se/PageFiles/6312/H%C3%A4lsan%20i%20S%C3%B6dermanland%2C%20versi
on%20101221.pdf, 20/4-11, kl 16:49 
 

http://www.landstingetsörmland.se/PageFiles/1333/Rapport%20Liv%20och%20h%c3%a4lsa%202008.pdf
http://www.landstingetsörmland.se/PageFiles/6312/H%C3%A4lsan%20i%20S%C3%B6dermanland%2C%20version%20101221.pdf
http://www.landstingetsörmland.se/PageFiles/6312/H%C3%A4lsan%20i%20S%C3%B6dermanland%2C%20version%20101221.pdf
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Varför just här? 

Sasa Aksentijevic 

Inledning 
Oxelösund är en fantastiskt trevlig och mysig stad och de människor som jag har träffat i staden 
under mina visiter var riktigt varma och villiga med att hjälpa till med denna studie. Jag skulle 
faktiskt kunna skriva en uppsats om staden Oxelösund och hur jag skulle kunna rekommendera 
människor till att bara åka dit och spendera några veckor där och bara koppla av. Denna uppsats 
kommer inte att handla om det. Den kommer istället att handla om något helt annat, något 
mycket tråkigare. Denna uppsats kommer att behandla den stora alkoholkonsumtionen som finns 
bland stadens invånare. Ni kan i den gemensamma kappan läsa och se statistiken på den höga 
konsumtionen. I kappan redovisar vi även annan intressant statistik som kan kopplas samman 
med varför siffrorna är så höga i den lilla staden med ca 11000 invånare. Anledningen till varför 
jag blev intresserad av just detta ämne var inte för att Oxelösunds kommun ville ha en studie där 
den stora konsumtionen bland invånarna skulle behandlas. Jag blev intresserad av ämnet på 
grund av att staden i sig är väldigt liten till ytan vilket innebär att missbrukandet uppfattas mycket 
tydligare än vad det gör i en större stad. Detta kommer jag med hjälp av mina informanter senare 
bevisa i min analys. Det jag menar är att människor i en så liten stad som Oxelösund tenderar till 
att känna sin omgivning bättre än människor i en stor stad. Även om man inte känner människan 
så hör man saker om människan på ett annat sätt i en liten stad. Detta gör att jag i min studie 
kommer att utgå från teorier som stigma, symbolisk interaktionism samt kategoriseringar. Jag har 
inga tidigare erfarenheter i detta ämne och jag förväntar mig absolut inte att skriva en studie som 
löser hela Oxelösund alkoholproblem. Däremot hoppas jag kunna förmedla mina informanters 
tankar och berättelser så att de som läser detta får en klarare inblick i hur det är att leva ett liv där 
de levde och uppfattades som missbrukare. Eftersom att vissa av mina informanter tyckte att de 
blivit stämplade som missbrukare av kommunen då de egentligen inte skulle ha blivit det, så 
skriver jag uppfattades som missbrukare, med respekt för dessa informanter.   

Etik 
Jag följer de forskningsetiska principerna och vill anonymisera mina informanter så gott det går, 
och har därför valt att inte uppge informanternas namn.84 Jag anonymiserar inte staden då studien 
grundar sig i Oxelösund. Jag anonymiserar heller inte att en kvinnlig informant jobbar på Vård 
och omsorgskontoret då vi fick ett uppdrag av dem att utföra denna studie, däremot får kvinnan 
som jobbar där förbli anonym. Jag kommer att anonymisera mina informanter på så sätt att den 

                                                 
84 Bente Gullvieg Alver & Orjar Oyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 137 
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rätta åldern inte kommer att ges ut samt att de som läser denna studie inte kommer att få reda på 
vilken informant som står bakom citaten i den kommande analysen.85   

Rollen som forskare 
Rolf Ejvegård skriver att om en intervjuare utger sig för att vara nervös under själva intervjun så 
kan informanternas respons bli att svaren blir väldigt snabba och korta.86 Detta märktes väl när 
jag skrev min B-uppsats förra året, blev jag nervös så blev informanterna det. Precis som att det 
är viktigt för forskaren att berätta för sina informanter om deras rättigheter före, under och efter 
intervjun så är det lika viktigt att forskaren ger ut rätt signaler före, under och efter intervjun. 
Bara för att jag lärde mig detta när jag skrev min B-uppsats så säger jag inte att jag har blivit den 
mest erfarne forskaren i världen men jag tror att jag skapade ett ganska bra förtroende mellan mig 
och mina informanter. Då forskaren visar att informanterna betyder mycket för forskaren och 
forskarens studie så tror jag, som tidigare sagt, att det blir ett mer informationsrikt och avslappnat 
samtal. Eva Fägerström menar att det är viktigt att analysera sin egen roll i samtalet för att det 
som sägs och inte sägs är en faktor som föds ur hur situationen upplevs och hur samtalet mellan 
informanten och forskaren fungerar.87 Jag har inga större erfarenheter när det gäller missbrukare 
eller tidigare missbrukare vilket kanske gjorde att jag inte ställde lika bra och givande frågor som 
någon som har erfarenhet i ämnet skulle ha gjort.88 Men jag tror att det är många faktorer som 
spelar in i det hela och att erfarenhet ibland kan vara en nackdel då den föder en slags 
förförståelse vilket kan medföra att vissa frågor av relevans kanske inte ställs.89 Var det så att 
informanterna gick in på ett helt annat ämne så styrde jag på olika sätt tillbaka samtalet till det 
ursprungliga ämnet och om det var någon informant som blev nervös så uppmuntrade jag till 
informantens berättande.90 Förutom missbrukare intervjuades även personal från kommunen 
samt andra som på något sätt arbetar med missbrukare/tidigare missbrukare. Detta resulterade i 
att jag var tvungen till att hitta en balans samt att jag var tvungen till att vara så neutral som 
möjligt och låta alla mina informanter få samma utrymme,91 vilket jag själv tycker att jag klarade. 
Lika viktigt som det är att låta alla informanterna få lika mycket utrymme så är det minst lika 
viktigt att kunna distansera sig från fältet,92 vilket kanske inte drabbade mig då jag inte spenderade 
så pass lång tid på fältet men jag tänkte på det under studiens gång. Det är viktigt att inte dras in i 
informanternas världsbild och tappa sin roll som forskare.93 Det som jag tyckte var bra när det 
kom till intervjuerna var att jag bad mina informanter att svara på mina frågor genom deras 
                                                 
85 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1999), s. 109 
86 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod för projektarbete (Lund, 2002), s. 41 
87 Eva Fägerström, ”Intervjuver” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 61 
88 Robert K Merton, The sociology of science (Chicago, 1973), s. 102 
89 Eva Fägerström, ”Intervjuver” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 60 
90 Kaijser & Öhlander, s.66 
91 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod för projektarbete (Lund, 2002), s. 20 
92 Birgitta Forsman, Forskarens frihet – Om makt och moral (Lund, 2004), s. 108 
93 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 288 
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personliga tyckande, de skulle alltså inte anpassa sina svar så att det blir lämpligt och passande 
enligt de sociala normerna.94  

Teoretiska utgångspunkter 
Utifrån de teorier som finns förklarade i den gemensamma kappan, vilka jag naturligtvis kommer 
att använda mig utav, så finner jag också att kategoriseringar av människor är intressant. Hur 
kategoriserar man människor? Varför gör man det? Jag kommer här att använda mig utav Hinton 
och hans förklaringar och teorier kring detta fenomen. I själva verket så gör vissa människor det 
för att de tror sig kunna uppnå en ny kunskap om en speciell grupp då de delar in människor i 
olika kategorier utifrån den nya kunskapen de tror sig ha uppnått.95 Detta är ett farligt sätt att dela 
in människor på då det oftast kan resultera i rasism och fördomar mot en specifik grupp och dess 
medlemmar.96 Just detta, om kategoriseringar och stereotyper, kommer att komma väl till pass i 
min del av denna studie. 

Analys av Sasa Aksentijevic 

Levnadsvillkor 
Jag vantrivs i Oxelösund, har aldrig haft det så dåligt som jag har det här. Jag har aldrig varit en 
missbrukare men enligt kommunen så sågs jag som en. De har förstört allt, de tog allt ifrån 
mig. Jag har försökt att stämma dem men det går inte, en ensam människa kan inte göra något 
mot kommunen och det vet de om. Det var kommunen som stämplade mig som missbrukare. 
Efter ett tag så växte detta och jag började ses som missbrukare av andra. 

Det ligger säkerligen mängder med orsaker bakom detta citat, orsaker som bara kommunen och 
denna informant känner till och som kanske aldrig kommer att redas ut. Men om vi utgår ifrån 
informantens citat så kan vi se att de som i detta fall, enligt min informant, har satt stämpeln är 
kommunen. Kommunen, som i detta fall är en högre makt och som tänkte sig ha tillräckligt med 
information för att sätta denna stämpel på min informant utan att min informant kunde göra 
något emot den högre makten.97 En människa blir inte avvikande förrän någon säger att 
människan är avvikande. Denna stämpling har resulterat i att informantens livschanser och 
framtidsutsikter har tagit skada.98 Samma informant fortsätter: 

Jag kunde inte få jobb, man blir erbjuden ett så kallat OSA jobb som innebär 3500 kr i 
månaden. De betalar hyran och det fanns ingen chans att betala tillbaka mina skulder, de växte 
hela tiden och tillslut orkar man inte längre och då börjar man dricka, det är vad jag tror. Jag 
vill ha en ursäkt och att de ska berätta att de har gjort fel för mina barn. 

                                                 
94 Eva Fägerström, ”Intervjuver” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 60 
95 Perry R. Hinton, Stereotyper, kognition och kultur (Lund, 2003), s. 19 
96 Jonas Åberg, Motkrafter – Om konsten att avbryta missbruk (Falköping, 1984), s. 88 
97 Howard S Becker, Avvikandests sociologi (Lund, 2006), s. 35 
98 Thomas Johansson & Philip Lalander, Vardagslivets socialpsykologi (Malmö, 2010), s. 151 
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Jag läste för några månader sedan att de som av ”högre makter” ses som avvikande får sitt 
medborgarskap beskuret. Författaren tar exempelvis upp missbrukare/tidigare missbrukare och 
människor som har suttit i fängelse/institutioner som har fått sitt medborgarskap beskuret. Vad 
innebär då detta? Denna benämning syftar till att dessa människor/grupper kommer att gå miste 
om möjligheter och resurser som anses nödvändiga för att kunna upprätthålla en socialt 
acceptabel tillvaro.99 Jag känner inte denna informant och jag har aldrig pratat med informanten 
tidigare så jag måste hålla mig neutral i detta fall då jag inte har hört vad som sagts från 
kommunens sida så jag vet inte vem som har rätt och vem som har fel. Men det märktes att 
proceduren med kommunen har satt sig djupt på just denna informant. En människas identitet 
grundar sig i människans förmåga att betrakta sig själv med andras ögon.100 Att ständigt få höra 
att man är alkoholist kan innebära att människan successivt kommer att acceptera sin tillskrivna 
avvikarroll och känna sig och uppträda som en alkoholist.101 En annan informant har accepterat 
sin roll som missbrukare och informanten understryker också att den höga alkoholkonsumtionen 
som finns i staden stämmer överens med de siffror som finns. 

Jag har en alldeles för hög alkoholkonsumtion personligen. Jag dricker i stort sätt varje dag så... 
den är hög. Det dricks väldigt mycket, statistiken stämmer nog väldigt bra. Alla jag känner 
super och festar mycket. Jag tror att det beror på att vi har järnverket här, mycket skiftjobb, jag 
vet faktiskt inte. 

En individ väljer vem den ska umgås med. Visst, de super och festar mycket men det ligger 
mycket bakom detta också. Man kan även säga att mina informanters livsval har medfört att de 
har satt sig själva i en specifik umgängeskrets. Jag dömer inte människor och jag kategoriserar inte 
dem heller. Men detta innebär även att de som tillhör denna grupp kan relatera till varandra och 
trösta varandra.102 Vissa kanske tycker att det låter komiskt men jag är inte sarkastisk på något vis, 
de som tillhör denna grupp får något viktigt tillbaka av de resterande medlemmarna, de får en 
positiv mänsklig bekräftelse. Personen behöver inte se dömande ögon som kollar hela tiden, 
personen slipper för tillfället det symboliska våldet.103 Detta samt det som informanten tog upp, 
nämligen skiftjobb, kommer jag att gå in mycket mer på i den kommande delen av analysen på 
grund av att alla mina informanter ständigt återkommer till detta. Informanten säger alltså att det 
dricks väldigt mycket och de andra informanterna är inne på precis samma spår. De tycker att 
statistiken har rätt. Föregående informant fortsätter också om kommunens roll och att de gör vad 
de kan men att det inte hjälper. 

Kommunen kan man inte klandra, de gör vad de kan. Det finns behandlingshem men det 
hjälper inte. Folket som har varit där kommer hem och börjar supa direkt. Jag känner bara två 
stycken som har kommit ut därifrån och inte har druckit mer. 

                                                 
99 Carl-Ulrik Schierup, den gränslösa välfärdsstaten (Stockholm, 2003), s. 178 
100 George Herbert Mead, Medvetandet, jaget och samhället, (Lund, 1976), s. 111 
101 Ulla Hoppe Jakobsson, Hur kan vi förstå alkoholisters handlande? (Stockholm, 1992), s. 50 
102 Thomas Johansson, Socialpsykologi – Moderna teorier och perspektiv (Lund, 1999), s. 125 
103 Thomas Johansson & Philip Lalander, Vardagslivets socialpsykologi (Malmö, 2010), s. 49 
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Det finns behandlingshem, det finns bra behandlingshem överallt, men man ska komma ihåg att 
missbrukare har levt på ett speciellt sätt under en viss tid, vissa längre än andra, på grund av 
gruppen de har tillhört.104 En annan informant tar också upp att kommunen är bra och att 
informanten är nöjd med levnadsvillkoren. 

Jag har det bra här. Jag skulle vilja ha ett jobb. Kommunen ger mig pengar, det är inte därför 
jag tycker att de gör ett bra jobb. De gör vad de kan. Jag trivs här. Jag har allt jag behöver, 
boende, kläder, vänner. Jag skulle inte vilja bo i en storstad. Men frågar du andra så kanske de 
inte tycker att kommunen gör ett bra jobb för att de inte får tillräckligt med pengar av 
kommunen. De glömmer bort att det dricks mycket här. 

Jag frågade informanten efter intervjun om informanten syftade på kostnaderna som kommunen 
lägger ner på missbrukarna. Det var exakt vad informanten syftade på. Det kostar kommunen att 
ta hand om missbrukarna. Samma informant fortsätter på samma spår. 

Missbrukarna säger att de får för lite pengar, men missbrukarna har tre val när de får pengar av 
kommunen. Att köpa mat, betala hyra eller köpa det som de missbrukar. Är de i svängen så är 
det inte värt att prata om vad de lägger ner pengarna på. Kommunen ska man inte klandra. 

Alkoholen orsakar självklart det som kallas mänskligt lidande, inte bara för missbrukaren men 
även människor omkring missbrukaren. En annan sak som händer är att samhället drabbas av 
stora kostnader.105 Vissa kommuner har gått så långt att de har haft lördagsstängt106 på 
systembolagen samt att det självklart finns vård och behandlingshem. Visst kan man ha 
lördagsstängt men vad ska de andra människorna i samhället göra, människor som inte är 
missbrukare, om de vill gå till systembolaget en lördag. Detta handlar också om politik då 
systembolaget har lördagsstängt i en viss kommun så kommer det att innebära en stor ekonomisk 
förlust. Alkohol slukar inte enbart stora summor, den tillför även samhället stora inkomster.107 
Har man stängt på systembolaget så är det inte svårt i dagens samhälle att få tag på smuggelsprit. 
Personligen så tror jag inte att det är svårt att få tag i smuggelsprit i en så liten stad som 
Oxelösund och där konsumtionen är så hög som den sägs att den är. Samma informant fortsätter 
att berätta om den höga konsumtionen. 

Det dricks väldigt mycket här, väldigt mycket. Man vet att det dricks mycket i en stad när vissa 
invånare kan livnära sig på burkar, haha. Jag brukar träffa en gubbe som bor här och han 
berättar för mig att han får in 1000kr i månaden på burkar som han pantar. Där kan vi snacka 
om extra pengar i fickan. Han trivs bra här. Det är viktigt att det finns behandlingshem tycker 
jag. 

Det är viktigt att kommunen försöker, vilket majoriteten tycker att de gör. Det är viktigt, inte 
enbart ur en samhällsekonomisk synvinkel men även ur en humanitär synvinkel, att effektiva 
behandlingsmetoder samt förebyggande åtgärder för olika kategorier missbrukare finns.108  
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106 Jakobsson, s. 4 
107 Ibid, s. 4 
108 Ulla Hoppe Jakobsson, Hur kan vi förstå alkoholisters handlande? (Stockholm, 1992), s. 16 
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Hur ska missbruket behandlas 
Föregående informant berättar även om något som jag först hade svårt att tro på men som även 
informanterna som jobbar för kommunen har bekräftat att det stämmer.  

Det finns ett ställe här i Oxelösund som kallas ”hus 19” eller ”ap-huset”. Det innebär att 
missbrukare bor där och även nynyktra som är svartlistade. Det blir segregerat, vi har alla 
missbrukare där och de som inte missbrukar på ett annat ställe. Du kan ju tänka dig att om en 
svartlistad nynykter kommer dit. Det kommer inte att ta lång tid innan den personen är på det 
igen. Personen kommer inte att kunna stå emot kamrattrycket. Men vad ska man göra! Om 
man sätter en missbrukare på ett ställe där det inte finns missbrukare så kommer han att dricka 
där och kompisarna kommer dit, det blir oväsen, folk sover i trappen, det blir samma visa igen 
och missbrukaren blir svartlistad och åker tillbaka till hus 19. 

När jag personligen hörde om ”hus 19” så var det många tankar som spred sig i huvudet på mig. 
Jag tänkte direkt på termen ”vi” och ”dem”, jag tänkte stämplingsteori och segregering men 
framförallt så tänkte jag på det som min informant sade i föregående citat. Hur ska en nynykter 
människa eller en människa som precis har kommit ut från ett behandlingshem, som vill sluta 
med alkoholen, kunna bo på ett ställe där majoriteten missbrukar alkohol och diverse droger? Jag 
frågade min informant som jobbar för kommunen om detta stämmer och om informanten kunde 
berätta mer om ”hus 19”. Informanten konfirmerar att detta stämmer och det hördes på 
informantens röst att detta med ”hus 19” gör denna informant ledsen när informanten berättar 
om huset. 

Ja, man behöver inte vara nykter för att bo där. Dels så bor man där för att man inte får någon 
annan bostad i Oxelösund. Så snacka om att bli stigmatiserad om man bor där i det huset, där 
bor det ju inga andra. Det är inte tanken att folk som kommer ut från ett behandlingshem ska 
flytta dit för personen kanske inte får ett annat ställe och bo på oavsett hur mycket vi än 
kämpar för det. Det är självklart inte bra att personen skickas tillbaka dit. Vi vill göra något åt 
det men det går inte.  

Ja, Oxelösund är en liten stad och de flesta vet säkert vem som är alkoholist, narkoman eller 
något annat som inte är socialt accepterat. De kanske inte har sett personen missbruka men de 
har säkert fått reda på det av grannen, arbetskollegerna eller familjemedlemmarna.109 Jag kan 
tänka mig att en människa i Oxelösund som är missbrukare eller svartlistad väljer att bo i ”hus 
19” istället för att bo på gatan. Jag tror även att de som bor där är stigmatiserade, det är ju nästan 
bara avvikare som bor i det huset. Hinton menar att en grupp känns igen på en egenskap som har 
en betydelse hos människor som ser den hos andra människor.110 Gruppen som bor i ”hus 19” 
känns igen på så sätt att de bor i det huset där det bor missbrukare eller svartlistade människor. 
Detta resulterar i att de blir stigmatiserade och att de säkerligen får det svårt att sluta med 
missbruket. Vad skulle hända om någon i huset skulle bestämma sig för att helt sluta med 
missbrukandet och försöka flytta därifrån och få ett socialt accepterat liv? Resten av de som bor i 
det huset skulle antingen bli glada för att den människan har valt att sluta med missbruket eller så 
skulle de se på människan som en som vill gå ifrån gruppen, en avvikare. Då blir det helt plötsligt 
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så att avvikaren blir avvikande i avvikarnas ögon.111 En annan informant som har varit tidigare 
missbrukare berättar om sina funderingar kring ”hus 19” och att de som bor där har skapat ett 
”vi” och ”dem” tänkande. 

Jag har vänner som bor där och hur ska en människa någonsin kunna lära sig att bo i ett större 
sammanhang ifall de ska bo med likasinnade hela tiden. Om de själva vill sluta, ja, de får ju inte 
en sportslig chans och det blir ju bara en ond spiral. De här människorna som bor här kanske 
inte kan bo någon annan stans, de kanske stör för mycket. Det har blivit så att de som bor i 
huset ser på situationen som vi mot dem. Jag tycker att varje hus borde ha en alkoholist och en 
narkoman, hahaha, det vore perfekt. Det har varit så jävligt där, du har ingen aning, de fick ju 
för fan inte sin post. De fick gå till kommunhuset för att hämta sin post. 

Missbrukarna i huset har skapat ett ”vi” mot ”dem” tänkande. Men vem vill de ”stå upp emot”? 
Är det mot kommunen som ger dem pengar och gör vad de kan för missbrukarna? Är det mot 
människorna som ses som de ”normala”, de som inte super? Eller är det mot sig själva? En 
tidigare missbrukare berättar. 

Jag visste att jag var missbrukare, en alkoholist, varje gång jag stod i kön på bolaget, bakis 
oftast. Jag visste att jag var det men jag brydde mig inte alls. Jag brydde mig inte om vad 
människor tyckte om mig. Jag såg hur de såg på mig men jag brydde mig inte. 

En informant berättade att det skulle vara bra om varje hus skulle ha en narkoman och en 
missbrukare och att det skulle vara perfekt. Informanten sade det med ett litet skratt fast ändå 
med allvar i rösten. Vad skulle detta innebära för missbrukarna och för människorna som inte 
missbrukar? Min informant som var tidigare missbrukare berättar 

Jag tycker att människor borde lära sig. Missbrukarna måste lära sig att ta hänsyn till vanliga 
människor och de vanliga människorna ska lära sig att gilla läget. Vi har en eller två i varje hus. 

Om det skulle vara så lätt. Jag tror inte att de vanliga människorna skulle gilla läget och det skulle 
skapas ett symboliskt våld. Detta innebär att när man kollar på en människa på ett negativt sätt eller 
om man pratar negativt om någon som hör vad man säger eller skrattar åt någon, så bidrar det till 
att individen som får utstå detta inte ses som en människa utan individen ses som ett objekt.112 
De vanliga människorna har ett jobb, de har barn som ska till dagis eller skolan och som måste ha 
sömn. De kan inte gilla läget. Det handlar om komprommisser från båda parterna. Från 
missbrukarens sida så handlar det om att tona ner sitt missbrukande och visa hänsyn till de som 
inte missbrukar. Från de ”normalas” sida så handlar det om att sluta döma missbrukarna och visa 
ett gott exempel på medmänsklighet113 vilket i det stora hela kan medföra att missbrukaren 
trappar ner på sitt missbrukande. Alla inblandade parter har något att vinna ur denna synvinkel.  
Båda parterna belönas genom ett socialt pris genom denna interaktion då de båda är villiga att 
uppträda hövligt och är vänligt inställda.114  Varje omtolkning av det förflutna, växlingen mellan 
en identitet till en annan, kan medföra att personen i fråga kan drabbas av panik i övergångarna 
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mellan de olika identiteterna.115 En människa som har levt på ett visst sätt samt haft en identitet 
under denna tid, kommer kanske att ha svårt att hålla jämna steg med alla förväntningar som 
ställs på individen då den sociala situationen ändras.116 Goffman säger att missbruk hör till 
kategorin som han kallar fläckar på personligheten och att detta uppkommer ur en individs 
förflutna. Olika händelser resulterar i olika val och olika skapanden av identiteter.117 Om det blir 
så att missbrukare flyttar in i en lägenhet där det bor vanliga människor och missbrukaren väljer 
att sluta dricka, så att missbrukaren inte behöver flytta tillbaka till ”hus 19”, så är det väldigt 
viktigt att människor omkring missbrukaren inte stör processen genom att ständigt påminna 
missbrukaren om dennes tidigare liv.118 Det är en lång process och missbrukare har levt på ett 
speciellt sätt under en tid samt att de har blivit vana att anpassa vardagen efter detta vis. Deras 
vardag kommer att förändras drastiskt.119 I detta fall så gäller det inte bara att gömma sin gamla 
identitet och sitt stigma,120 utan den det gäller att göra sig av med stigmat och skaffa sig en ny 
identitet. Thomas Johansson säger att identiteten omformas i sociala interaktioner med andra och 
att vardagslivets flöde medför en identitetsutveckling.121 En informant som dagligen jobbar med 
missbrukare berättar om ”hus 19”, att det kommer att stängas ner snart samt vad informanten 
skulle vilja göra åt missbruksproblemet. 

I den formen som det görs på ”19” tycker jag är dåligt eftersom man sätter ihop massor med 
människor som är aktiva i sitt missbruk. Sen är det ju naturligtvis en grupp människor som inte 
klarar av att bo i andra bostadsområden Så om man ska plocka bort massor människor med 
missbruk så tror jag att man ska ha personal dygnet runt. Jag tycker inte om ”19” de kallar det 
själva för ”ap-huset” och det är sorligt. Jag drömmer om ett boende med dygnet runt personal. 
Ja, ”19” skulle inte jag heller vilja vara nykter i men det ska gå under graven om två år så det 
blir intressant att se vad som händer sen. 

Det går ju att säga att alla mina informanter är negativt inställda till ”hus 19” eller ”ap-huset” som 
det även kallas. Visst är det en dröm att ha ett boende med dygnet runt personal. Det kommer 
däremot att kosta någon ekonomiskt samt att det kommer att behövas personal som är villiga att 
verkligen vilja jobba och ställa upp som ett alternativ till missbrukar världen.122 De informanter 
som jobbar på föreningen där man får komma onykter gör ett fantastiskt jobb, inte bara för att de 
ger missbrukarna kläder och mat, de finns också där som ett alternativ till missbrukarnas värld. 
Även den andra föreningen ska ha en eloge för just samma sak. Det ska bli väldigt intressant och 
se vad som händer i Oxelösund när ”hus 19” stängs ner. 
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Förklaringar till den höga konsumtionen 
 Jag skrev tidigare i analysen att jag skulle återkomma till symboliskt våld och skiftjobb, eftersom jag 
redan har förklarat vad symboliskt våld innebär så tänkte jag nu förklara varför ordet skiftjobb har 
en så stor innebörd bland mina informanter. Jag frågade alla mina informanter om vad de tror är 
anledningen till att människor i Oxelösund dricker eller har druckit så mycket som mina 
informanter har fastställt att de gör och har gjort. Alla informanterna nämnde att det är mycket 
skiftjobb och att man jobbar en viss tid och är därmed ledig en viss tid. Detta skapar enligt alla 
mina informanter att det blir ”lördag hela veckan” när man är ledig. En tidigare missbrukare 
berättar. 

Det är en liten bruksort med mycket skiftgång, dels så drar ju det till sig en viss typ av 
människor. Människor som orkar jobba skift men tyvärr så har ju de en annan sida också de är 
mer pigga på att dricka alkohol till exempel. 

Informanten som jobbar för kommunen fortsätter på samma visa. 

Dels så den strukturförvandlingen som var på 50-60 talet att det kom folk och flyttade hit och 
sen att man jobbar skift. Man tjänar ju en massa pengar och det är ju alltid någon som har 
lördag. Det tror jag är en bit av orsaken i dagens Oxelösund. Man jobbar på järnverket och om 
man är kvinna så kanske man jobbar i vården och då får man också mycket skift. Det är min 
teori, annars vet jag inte. 

En informant som jobbar med missbrukare understryker detta än mer. 

Jag tror alltså, jag tror att vi har haft många som har jobbat på SSAB, man har långledighet. 
Man har förr tjänar fruktansvärt mycket pengar och jobbat skift. Man jobbade ganska intensivt, 
nu har man ju gjort om skiftschemat för förut jobbade man 14 dagar och var ledig i 1 vecka. 
Det var ett bra tillfälle för att kunna festa och det fanns ekonomiska resurser till det också. Det 
var lördag hela veckan när man var ledig. Det är en bidragande orsak tror jag. 

Det finns självklar andra anledningar som mina informanter tar upp, vilket jag senare självklart 
kommer att återkomma till, men alla informanterna tycket att skiftjobben är, och har varit, en 
viktig orsak till den höga konsumtionen i staden. Det är långa perioder av ledighet och det är bra 
betalt. Söker sig människor till sådana jobb för att dricka? I boken alkohol, hälsa & samhälle så 
förklarar författaren att relativt fria och självständiga jobb, som har en låg grad av social kontroll 
när det kommer till konsumtion av alkohol, är en riskfaktor.123 Frågan är då att vem som ska hålla 
reda på sina anställda då de anställda har en ledig vecka? Hur ska man säga till en vuxen människa 
vad denne ska göra på sin lediga tid om människan sköter sitt jobb under den tiden som 
människan inte är ledig? En informant sade tidigare att skiftjobben drar till sig en viss typ av 
människor som orkar jobba skift men som även gillar att dricka. Kanske är det så för annars 
skulle inte majoriteten av informanterna ta upp skiftjobb som en av de klaraste anledningarna till 
stadens höga alkoholkonsumtion. En annan informant som har en bakgrund som missbrukare 
utvecklar sina tankar om varför den höga konsumtionen finns i staden. 

Arbetslöshet, om vi säger 70-talet så fanns det 4000 anställda. Då fanns det (en rörindustri), 
hamnen, småföretag, affärer. Idag har järnverket ca 2000 anställda, (rörindustrin) är nedlagt, 
affärer är nedlagda, kommunen har skurit ner, hamnen har skurit ner, företag har flyttat 
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härifrån. Folk har tappat fotfästet. Jag tycker också att skiftjobben har en stor inverkan i det 
hela då man är ledig ett bra tag. Långa sjukskrivningar är också en bidragande orsak. 

Arbetslöshet, olycklig barndom, skilsmässor och dödsfall är bara några de orsakerna till att 
alkohol eller droger börjar konsumeras.124 Är det så att ökad arbetslöshet samt lågkonjunkturer 
bidrar till att alkoholkonsumtionen ökar? Det finns däremot något som kallas långvarig utslagning 
från arbetsmarknaden och att det skapar missbruksproblem. Utslagning från arbetsmarknaden 
innebär att en människa oftast blir socialt isolerad och får en minskad social kontroll vilket ökar 
risken för missbruk.125 Den höga konsumtionen resulterar i att hälsan försämras vilket i sig kan 
resultera i att en människa kan förlora sitt arbete. Detta är självklart väldigt individuellt och det 
går inte att säga om det är rätt eller fel. En annan bidragande orsak måste ju ändå vara miljön där 
man växer upp och historiken i staden. Miljön där man växer upp i och där det finns en 
alkoholtradition, är en klar faktor för att skapa ett framtida drickande.126 Har man en pappa som 
dricker eller någon annan som tillhör de nära och kära så kanske man själv drar sig till alkoholen, 
vilket naturligtvis inte alltid behöver vara fallet. Det har debatterats om alkoholism är en sjukdom 
och om en individ ärver sin alkoholism. Det har gjorts undersökningar om det senare med hjälp 
av enäggstvillingar som har vuxit upp i olika miljöer vilket i detta fall visar att alkoholismen inte 
ärvs.127 Jag säger absolut inte att detta är ett avgörande bevis på att alkoholismen inte ärvs. Ulla 
Hoppe Jakobsson skriver att alkoholism är en demokratisk sjukdom då den kan drabba alla 
oavsett social tillhörighet.128 Det är svårt att argumentera mot detta påstående då det kanske är 
vissa avgörande moment i livet som gör så att vem som helst kan dra sig till alkoholen till 
exempel. Jag skrev tidigare att det har debatterats om alkoholism är en sjukdom. Kan alkoholism 
räknas som en sjukdom som till exempel Cancer, halsfluss eller körtelfeber? Eller kan alkoholism 
räknas som en sjukdom som schizofreni eller paranoia? Jag vill inte ge mig in i den diskussionen 
med mina egna tankar då jag inte vill utstå som arrogant eller stötande, därför låter jag det vara 
osagt. Det är bättre att överlåta dessa typer av frågor till dem som jobbar och forskar med dessa 
typer av frågor. En sak är däremot säker och det är att om vi säger att alkoholism är en sjukdom 
så bidrar det till att individen som är alkoholist blir ett passivt offer utan ansvar.129 Det som står 
klart är att alkoholismen inte ärvs, utan sättet att reagera på alkohol som gör det lättare att bli 
beroende i en miljö där det är vanligt att konsumera alkohol.130  Är Oxelösund en sådan miljö där 
det är vanligt att konsumera alkohol? Ja, enligt statistiken och mina informanter så är den det och 
vissa av människorna som missbrukar har säkert, eller har haft, någon nära som missbrukar eller 
har missbrukat.  Fortsätter det såhär så kommer det att bli en ond spiral och det kommer att bli 
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en alkoholförtäring i staden som är större än vad den är nu. En annan informant som har varit 
missbrukare delar med sig av sina tankar angående den höga konsumtionen. 

Är man arbetslös eller om man jobbbar skift så finn det inget att göra här. Det räcker inte med 
att det finns ett bibliotek som man kan gå till. Sen tycker jag synd om barnen och ungdomarna, 
men speciellt barnen. De som har föräldrar som är arbetslösa eller som är missbrukar har inte 
råd att skicka sina barn till Nyköping för att göra sådant som de skulle kunna ha gjort här i 
stan. Jag kan inte ge en lösning men jag tycker synd om dem, de är handikappade i förhand. 

Alla dessa informanter har bott i Oxelösund i väldigt många år och det är en liten stad, en 
bruksort, en industristad som de själva säger. Själv har jag varit i Oxelösund tre gånger och kan 
inte yttra mig om vad som finns och inte finns att göra i staden, men den är väldigt liten. 
Nyköping och Stockholm ligger en bit bort och resurserna för de som är arbetslösa eller de som 
missbrukar kanske inte finns. Men det kanske heller inte finns resurser till att, som min informant 
sade i föregående citat, få fram saker som kan göras i Nyköping men borde kunna göras här. Den 
höga arbetslösheten, att företag väljer att flytta, att människor väljer att flytta från Oxelösund 
samt alla pengar som läggs ner på missbrukare är några av anledningarna till att det kanske inte 
finns resurser till att bygga och få fram mera alternativ till människorna som bor i Oxelösund. 
Det är svårt att exakt peka ut vad den egentliga anledningen är till att staden lider av en så hög 
alkoholkonsumtion. Personligen så tror jag att arbetslösheten tillsammans med att det är en liten 
industristad är en av anledningarna som sticker ut lite mer när den frågan ska besvaras. Som jag 
tidigare tog upp så är det en historik bakom detta och det kan inte försvinna på en gång. Det 
måste hittas ett sätt, en långtidsplanering som successivt minskar missbrukandet i Oxelösund. Jag 
har tillsammans med mina informanter berört vissa angreppssätt mot missbrukandet i en tidigare 
del i denna studie. 

Missbruk 
Eftersom några av mina informanter har varit missbrukare så tyckte jag att det skulle vara 
intressant att fråga dem om när en person kan klassas som en missbrukare? När är man en 
missbrukare? 

 Missbruk är mär man har ett skadligt drickande, det du dricker är rent skadligt. Det innebär att 
när du dricker en måndag, tisdag eller en onsdag när du dricker så måste du fortsätta dagen 
efter, du kan inte sluta, du måste ha mer. Då har du ett skadligt beteende. Du bara måste ha en 
återställare. Du blir beroende. 

En annan informant som har varit missbrukare säger. 

Man är en missbrukare när man inte kan låta bli. Man tänker på det hela tiden. När man vet att 
man har andra saker som egentligen är mycket viktigare men du kan ändå inte låta bli att göra 
och tänka på det som du har gjort nästan varje dag. Som du har gjort varje dag, eller som du 
har gjort så länge du kan minnas, eller om det var länge sen du gjorde det. Du vet att det blir 
konsekvenser och du vet att det blir skit men du kan inte låta bli att göra det. 

I boken, Hur kan vi förstå alkoholisters handlande, står det att en alkoholists hela tanke och 
känslomässiga energi är inriktad på alkoholen.131 Alkoholisten har inga krafter kvar till annat än 
                                                 
131 Ulla Hoppe Jakobsson, Hur kan vi förstå alkoholisters handlande? (Stockholm, 1992), s. 56 
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att lägga energi på alkoholen vilket är en bidragande orsak till att, som min informant just tog 
upp, viktigare saker läggs åt sidan. En tidigare informant berättade om behovet av en 
”återställare”, en ”återställare” är något som tycks lindra abstinensen som uppkommer efter att 
man har konsumerat alkohol.132 En ”återställare” bidrar till att konsumtion av alkohol kan pågå 
under en längre tid.133 Det är självklart att detta kan resultera i att en människa blir missbrukare 
om suget efter en ”återställare” finns varje gång man har druckit alkohol. I slutändan så handlar 
det bara om en av många anledningar till att fortsätta dricka alkohol.134  En annan informant som 
har varit missbrukare säger. 

Det är när man dricker varje dag. De som dricker på helgerna är inte det. Det är när det blir 
konsekvenser av det. När vardagen får lida av alkoholen. 

Jag har träffat människor som säger att om en person dricker en stor mängd alkohol under en 
kväll i veckan så är den människan en alkoholist. Denna människa är ingen alkoholist men det 
kan utvecklas till alkoholism för att individen ständigt måste höja konsumtionen för att uppnå en 
berusande effekt.135 En alkoholist tenderar till att ha en låg toleransnivå efter ett tag när det gäller 
konsumtion av alkohol vilket innebär att personen blir berusad av mycket små 
alkoholmängder.136 Det finns skillnader mellan storkonsumenter, måttlighetsdrickare och 
alkoholister. En stor skillnad mellan dessa är alkoholister måste ha en viss promillehalt för att de 
ska fungera vilket tenderar till att det konsumeras i flera dagar samt att, som jag var inne på 
tidigare att alkoholen blir viktigare än det som egentligen är viktigt. En storkonsument och en 
måttlighetsdrickare kan dricka väldigt mycket i flera veckor för att sedan trappa ner till att 
konsumtionen blir som den var tidigare eller att de lägger ner alkoholen helt.137 En 
storkonsument och en måttlighetsdrickare lägger inte ner samma tanke eller känslomässig energi, 
som jag tidigare tog upp, på alkoholen som en alkoholist gör. Det är inte mängden alkohol som 
avgör om en människa är alkoholist.138 En annan informant med en bakgrund som missbrukare 
ger sitt svar på frågan. 

Jag tror att det är som de säger på behandlingshemmet, får man konsekvenser av drickandet 
och inte lär sig av det, inte lär sig av misstagen och konsekvenserna, då är det ett missbruk. Det 
finns ju de som kan dricka många dagar i rad eller mer utan att bli alkoholister, de kanske åker 
utomlands eller är kvar här hemma. De är vare sig alkoholister eller missbrukare enligt mig då 
de kan ställa om väldigt snabbt till att inte supa. De har inte behovet på samma sätt men de kan 
få behovet, det är svårt att bli av med behovet för vissa. 

Det var väldigt intressanta svar som jag fick från mina informanter gällande denna fråga. Alla har 
sin egen uppfattning om alkohol, om det är en sjukdom (alkoholism) eller inte, när man klassas 
som missbrukare och inte och alla har rätt till en egen uppfattning. Det som ändå har varit mest 
                                                 
132 Gunnar Ågren, Alkohol, hälsa & samhälle (Nacka, 1981), sid. 42 
133 Ågren, s. 42 
134 Jonas Åberg, Motkrafter – Om konsten att avbryta missbruk (Falköping, 1984), s. 97 
135 Gunnar Ågren, Alkohol, hälsa & samhälle (Nacka, 1981), s. 32 
136 Ulla Hoppe Jakobsson, Hur kan vi förstå alkoholisters handlande? (Stockholm, 1992), s. 60 
137 Jonas Åberg, Motkrafter – Om konsten att avbryta missbruk (Falköping, 1984), s. 97 
138 Ulla Hoppe Jakobsson, Hur kan vi förstå alkoholisters handlande? (Stockholm, 1992), s. 56 
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intressant är att man har fått tagit del av dessa tankar och svar på dessa frågor av människor som 
har levt ett liv som missbrukare. Dessa människor har levt det liv som det skrivs om i böcker som 
vi läser, i filmer som vi ser på och i sånger som vi lyssnar på. Det är inte av människor som inte 
har levt som missbrukare utan människor som har levt som missbrukare men som har tagit sig ur 
missbrukarvärlden. Mina andra informanter som jobbar med missbrukare och för kommunen gör 
ett fantastiskt jobb. De står för något som är väldigt viktigt, de står för ett alternativ till 
missbrukarvärlden och de visar att det finns människor som bryr sig, människor som vill dem väl 
och detta betyder väldigt mycket. Jag skrev i inledningen av denna studie att jag inte kommer att 
lösa hela Oxelösunds alkoholproblem och det står jag fast vid. Jag hoppas däremot att jag har fört 
fram alla mina informanters tankar, känslor och svar på bästa möjliga sätt. Jag vet inte vad som 
väntar Oxelösund i framtiden men jag hoppas att de finner det som de söker efter och när det har 
hittat det så hoppas jag att de använder det med förnuft. Jag skulle vilja tacka alla mina 
informanter som har ställt upp och hjälpt till med denna studie samt alla andra som på något vis 
har hjälpt till med denna studie. Jag skulle också vilja tacka en fantastiskt glad och trevlig 
människa som så gärna ville vara med på en intervju men som tråkigt nog fick förhinder. Tack så 
mycket till alla som på något vis har bidragit till denna studie. 

Slutdiskussion  
Gunnar Ågren skriver i sin bok, Alkohol hälsa & samhälle, att de enda som har en anledning till att 
hålla kvar alkoholtraditionen är de som tror sig kunna tjäna pengar på det eller skaffa sig makt 
genom att håll kvar alkoholtraditionen.139 Alkoholen har funnits i väldigt många år och att säga att 
lördagsstängt på systembolaget skulle hjälpa till att få ner den höga alkoholkonsumtionen är inte 
riktigt rätt, det finns faktiskt sex dagar till i veckan som man kan införskaffa alkohol på. De som 
har skiftarbeten kan till exempel jobba en helg och vara lediga på vardagar istället. Ur den 
synvinkeln så är inte lördagsstängt en speciellt bra lösning. Skulle det också vara så att man höjer 
priserna på systembolaget, vilket kommer att missgynna de som tjänar pengar på att människor 
handlar sin sprit på systembolaget, så finns det även smuggelspriten till hands. Det som jag menar 
med föregående mening är att systembolaget som bolag kommer att förlora pengar på att höja 
priserna eller ha stängt vissa dagar i veckan. Jag har varit inne på det tidigare i studien att detta i 
Oxelösund inte har hänt under en natt, en månad eller ett år, det är en historik bakom det hela. 
Vem vet hur lång tid det kommer att ta innan siffrorna kommer att sjunka markant. En 
informant som jobbar med missbrukare sade att drömmen var att det skulle finnas ett boende för 
missbrukare där det finns personal som kollar till och jobbar med missbrukarna dygnet runt. Det 
viktiga i detta fall är inte bara att det ska finnas personal i detta boende, det viktiga är att 
personalen ska vara tålmodig och ha en kunskap om själva ämnet, personalen ska vara kompetent 
och verkligen vilja jobba och hjälpa missbrukarna. Det kan inte finnas personal som gör ett 
halvbra jobb och som egentligen inte vill jobba med missbrukare men måste för att det inte finns 
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något annat. De måste ha en utbildning i ämnet så att de kan hjälpa missbrukarna. Personalen 
måste vara seriös då själva problemet är seriöst. Jonas Åberg skriver i sin bok, Motkrafter – om 
konsten att avbryta missbruk, att ansvaret för utvecklingen av pedagogisk metodik bör ligga hos 
socialtjänsten på grund av att personalen som jobbar där har ett visst mått av 
beteendevetenskaplig utbildning samt att de har tillgång till kunniga handledare.140 Han fortsätter 
med att säga att det finns en stor längtan hos de flesta missbrukare efter vuxna som de kan hålla 
sig till.141 Det kommer att bli intressant att se vad som kommer att hända när ”hus 19” läggs ner, 
vart kommer alla missbrukare och svartlistade människor att ta vägen. Det måste även gå att få 
bort vi/dem tänkandet för det hjälper ingen av oss, det är väldigt ineffektiv för att man lägger 
energi på något som är hel fel. Det som händer när vi tänker på det viset är att vi fokuserar på 
olikheten med oss själva istället för att fokusera på de likheter som finns med de människor som 
blir kategoriserade. Om man hjälper en missbrukare att klara och bli av med olika livsproblem på 
olika sätt så finns det alla chanser i världen att missbrukaren klarar striden mot spriten på egen 
hand.142  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 Jonas Åberg, Motkrafter – Om konsten att avbryta missbruk (Falköping, 1984), s. 202 
141 Åberg, s. 202 
142 Ibid. s. 31 
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Barn gör inte som du säger, utan hur du gör 

Irina Zepcan 

 

Inledning 
Saker och ting är inte alltid vad de utger sig för att vara, och det är något som författaren genom 
denna studie vill framhäva. Vi människor har för vana att i vårt sociala liv identifiera, kategorisera 
och stigmatisera andra. Vi dömer ofta människor baserat på deras utseende och ger dem ibland 
inte ens en chans att visa vilka dem verkligen är. Missbrukare hör till den skara människor som 
betraktas som utstötta, mindre värda. Vi ser inte eller väljer att inte se människan som finns 
bakom, en människa med värde och som har mer att tillföra världen än vi ofta tror. Jag har i 
Oxelösund träffat på människor som har befunnit eller befinner sig i ett missbruk och fått en 
större förståelse för vilka problem de kan stå inför. I denna studie kommer det att talas om 
missbruk av både alkohol och narkotika samt blandmissbruk. Jag vill återigen tacka våra 
informanter för att de hjälpt oss med vår studie och jag hoppas att vi lyckas framhäva många av 
deras åsikter på ett sätt som kan bidra till förändring.  

Etik  
Några av informanterna ville gärna ha kvar sina egna namn då de menar att de står för sina åsikter 
och vill vara öppna med dem då de är lika öppna med sitt missbruk. En informant vill exempelvis 
med detta markera vikten av öppenhet för att komma ur ett missbruk eller hjälpa andra att göra 
det. Jag har valt att anonymisera mina informanter genom att byta ut samtliga namn för att enligt 
individskyddskravet värna om informantens integritet. Det är i en kvalitativ forskning svårt att 
förhålla sig till ett absolut anonymitetskrav då nyanserade svar kan avslöja den utforskades 
identitet. Av denna anledning har jag valt att i citaten ta bort namn på exempelvis platser, 
föreningar, behandlingshem och så vidare för att i högsta möjliga grad behålla informanternas 
identitet okänd. Då namn på stad utpekas ökar risken för igenkänning.143 Jag kommer därför inte 
att ge någon mer detaljerad beskrivning av informanterna, men om något är av vikt för förståelse 
av studien så har det tagits med i analysen. Informanterna har namngivits som Martin, Daniel, 
Eva, Lena, Sara, Jens, Jakob, Filippa, Maja, Kenneth och Niclas. 

Bakgrund 
Berger och Luckmanns kunskapssociologiska betraktelse sammanför objektiva 
makroförhållanden med subjektiva mikroförhållanden genom att se bakom det som tycks 
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självklart.144 De menar att individens socialisering i samhället alltid sker i bakgrunden av en 
specifik social struktur och en förståelse för individen förutsätter en förståelse på det strukturella 
planet.145 Avvikelse uppstår alltså då en individ inte följer de normer som finns inom en grupp 
eller ett samhälle.146 Definitioner av det avvikande talar om för oss vad som inte avviker och 
skapar på så vis social ordning i samhället. Avvikelsen blir ett slags nödvändigt ont som håller 
medborgarna inom vissa gränser.147 Missbruk ses som ett hot mot social ordning och ekonomiska 
intressen. Det är ett problem som vanligtvis antas finnas hos den enskilda individen då det är 
missbrukaren som blir föremål för behandling och har således även varit den centrala figuren i 
forskningen.148 

Berit Andersson har i sin studie Att förstå drogmissbruk - praktiken, situationen, processen 
istället utgått från att missbruk, likt annat drogbruk, sker i ett socialt sammanhang. Missbruk är en 
konkret verklighet och socialt konstruerat. Det har en diffus innebörd och är beroende av olika 
ståndpunkter, såsom moraliska, juridiska eller medicinska. Missbruk bestäms utifrån historiskt 
och kulturellt kontext och därför finns inga generella eller neutrala definitioner av begreppet. 
Missbrukare anses bryta mot institutionella normer och missbruket i sig ses som felaktigt 
användningssätt, ohälsosamt, omoraliskt eller brottsligt. Drogbruk kan alltså vara accepterat inom 
de institutionella ramarna, medan missbruk är det som faller utanför dessa ramar. Dessa ramar 
förändras över tid och rum, vilket gör att gränsen mellan bruk och missbruk blir svår att fastställa 
och generalisera både när det gäller individen och på ett samhälleligt plan.149  

Moralisering och kriminalisering är ett sätt att skapa social ordning. Michel 
Foucault talar om maktmekanismer vilka genomsyrar samtliga relationer i samhället. De finns 
integrerade och fungerar som både orsak och verkan. Han kallar dessa maktmekanismer för 
diskurser och det är den rådande diskursen i samhället som avgör hur vi ser på företeelser eller 
uppfattar vår värld.150 Kriminalisering av beteenden eller skeenden är skapat för att sanktionera 
och bestraffa individen för dess egen eller andras säkerhet. Det juridiska systemet fungerar som 
disciplinering av individen.151 Foucault menar att lagen och normen utgör en normativitet och 
normalisering av samhället, via eller trots lagsystemet utvecklas normaliseringstekniker.152  

Under en period infördes det så kallade Brattsystemet i Sverige. Det är ett system 
för försäljningskontroll där under åren 1917-55 samtligt inköp av alkohol krävde tillstånd och 
registrerades i en så kallad motbok. Särskilda krav ställdes på de som beviljades en motbok och 
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149 Andersson, s. 9-11 
150 Michel Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning (Stockholm, 2010), s. 24-25 
151 Foucault, s. 26 
152 Ibid, s. 70 



 32 

dessa skiljde sig för män och kvinnor.153 1950 hade 27,5 % av befolkningen tillstånd att köpa 
alkohol, varav kvinnor stod för en mycket liten del av procentsatsen. Genom kontrollen skulle 
alkoholkonsumtionen regleras och missbruk förhindras.154 Bruket av narkotika i Sverige bryter 
idag mot både lag och norm, men det har periodvis i historien varken varit omoraliskt eller 
kriminellt. Sociologen Mats Hilte talar om just denna relation mellan moral, kriminalitet och 
avvikande beteende. För att skilja mellan moralbrott och kriminella handlingar talar han om 
begreppen mala in se – ”de brott som är onda i sig” och mala prohibita – ”de som bryter mot 
samhällets lagar”.155 

Analys av Irina Zepcan 

Problematik i Oxelösund 
Levnadsvillkoren i Oxelösund anses vara bra med ”vacker natur, nära till storstan, nära till havet”, 
men det beror i hög grad på vem denna fråga ställs till. De tidigare redovisade siffrorna visar att 
det är en högre alkoholkonsumtion i Oxelösund än riksgenomsnittet och informanterna menar 
att statistiken endast visar toppen av ett isberg. Den totala alkoholkonsumtionen i staden är 
betydligt högre där en stor del är oregistrerad alkoholkonsumtion.  Det handlar om privatinförd, 
smugglad eller hemtillverkad alkohol.156 Individer som framställer brännvin hemma anser 
möjligtvis inte att det de gör är felaktigt då alkohol faktiskt är lagligt och därmed utför de inte 
heller illegala handlingar. Informanten Jens menar att många inte anser att försäljning av 
importerad alkohol är illegal om det inte säljs till minderåriga. Jens påpekar också att det har skett 
en årlig höjning av alkoholförsäljningen i staden trots att kommunen har som målsättning att 
aktivt minska försäljningen på Systembolaget och därmed konsumtionen. Frågan är om detta 
skulle bidra med någon förändring eller om det endast skulle öka den oregistrerade 
alkoholkonsumtionen. Citatet nedan beskriver en bild av Oxelösund där droger av olika slag är 
lättillgängliga, och har varit det sedan en längre tid tillbaka. 

Lena: Jag pratade med en kille förut som är Nyköpingbo och han sa [...] har ju alltid varit, tänk 
när jag gick på gymnasiet och då åkte man ju alltid till Oxelösund om man skulle köpa sprit 
eller droger det har ju alltid vart så, när det inte fanns nåt i Nyköping så kunde man alltid åka 
till Oxelösund, och det hade jag inte riktigt hört förut att det var så men det var hans 
upplevelse som tonåring och han är i min ålder idag. 

Med drog syftas härmed på samtliga substanser vilka har en bedövande eller berusande effekt och 
förändrar människans upplevelse av den reella världen.157 Oxelösund är en hamnstad där det är 
                                                 
153 Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/motbok/1135174?i_h_word=motboken#, 4/5 – 2011, kl 11:43, 
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relativt enkelt att föra in både alkohol och narkotika och det gör att illegala droger blir 
lättillgängliga. Informanterna uttrycker oro för den yngre befolkningen som de menar har börjat 
dricka tidigt och kontinuerligt och även användningen av narkotika och därmed blandmissbruket 
anses ha ökat. Alkohol är trots regleringen tämligen lättillgängligt för ungdomar genom äldre 
syskon eller vänner. Stig Helling menar att unga vill visa sig vuxna i en tidig ålder och umgås 
därför över åldersgränserna.158 Enligt informanten Kenneth kan en stor flaska ”hembränt” kosta 
hundra kronor. De som köper den hemtillverkade spriten är förmodligen i brist på resurser, vilket 
innebär antingen biståndsberoende personer eller ungdomar. En undersökning som gjordes 1998 
av Stig Helling visade resultat på att ungdomar ansåg att det dricks mer alkohol än det tidigare 
gjort samt att debutåldern sjunker. 159 Idag, ungefär ett årtionde senare, anses det återigen att det 
dricks mer än det gjorde för tio år sedan samt att debutåldern har sjunkit. Frågan är hur mycket 
som förändras över tid och hur mycket människor upplever att en förändring har skett. 
Konsekvenserna av missbruket uppges dock vara mycket påtagliga. Informanten Lena menar, 
vilket statistiken påvisar, att det är hög dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar och påfallande 
höga kostnader för missbruksvård jämfört med andra kommuner. Informanten Eva talar om 
narkotikahandeln, som hon anser har blivit mer omfattande i samband med den ökade 
användningen av internet och handel via internet.  

Eva: Datorerna har kommit och med det näthandeln av droger och de får ingen vägvisning in 
i, asså ingen har gett nån vägvisning in i ett missbruk tidigare heller men det fanns åtminstone 
äldre som höll på med det, som kunde åtminstone tala om att nej du tar inga tabletter med 
utgånget datum på, för det är farligt, och om du gör så här och såhär så blir det inte farligt, så 
fick man ju lära sig förr, sånt finns inte längre för dom gör det i umgängeskretsar […] och det 
är liksom människor som kanske bara drack förut, första fyllan eller så, helt plötsligt så 
kommer dom direkt in på narkotikan, asså livsfarlig narkotika som vi inte har en aning om vad 
den innehåller. 

Berit Andersson skriver att narkotika är svåråtkomligt och okänt för de flesta vuxna och 
förekommer främst bland vissa ungdomsgrupper. Man lär sig narkotikabruket både genom att 
lära sig från andras erfarenheter och att praktiskt delta. Nybörjaren lär sig att dosera rätt, använda 
särskilda redskap och tekniker samt rutiner kring hur missbruket ska döljas och hur inskaffande 
av illegala droger ska gå till.160 Via näthandeln omarbetas alltså denna process, enligt Eva. 
Andersson diskuterar betydelsen av tillgänglighet och social kontroll för narkotikabruk där låg 
social kontroll och enkel åtkomst ökar användningen. Via internet blir alltså illegala substanser 
tillgängliga för fler personer än tidigare.161 Många av informanterna menar att problematiken har 
sin grund i att Oxelösund är en bruksort. Jakob menar att alla bruksorter har liknande problem 
och att det är en fråga relaterad till klass. 

Filippa: Mina vänner då, var ju lugna förhållanden eller vad man säger, det var ingenting som 
jag såg nånting av, nåt sånt, med missbruk när jag var liten det gjorde jag inte, det var ju sen när 
man kom upp i 14-15 årsåldern och började umgås med barn från an(dra)- ja dom som bor här 

                                                 
158 Stig Helling, ”Illegala” alkoholvanor ur ”Alkoholen och kulturen” red. Anders Gustavsson (Uppsala, 1998), s. 157 
159 Gustavsson, s. 157 
160 Berit Andersson, Att förstå drogmissbruk – Praktiken, situationen, processen (Lund, 1999), s. 89-90 
161 Andersson, s. 21-22 



 34 

(innerstaden) går ju i en annan skola då, och då var det lite hårdare, men de väl först nu senare 
som man har sett samband och sådär, man tänkte inte på det då, det var ju ens vänner […] jag 
har inte bott här inne i stan, och det är ju som två skilda världar i den här staden. 

Staden är starkt klassegregerad då det framkommer stora och tydliga skillnader mellan 
innerstaden och utkanten av staden ”på andra sidan motorvägen”. Innerstaden beskrivs som ett 
högt belastat område med många socialt utsatta personer i behov av bistånd eller andra insatser 
från socialtjänstens sida. Förklaringen ligger i att lägenheterna i innerstaden är billigare och har 
ofta även stått tomma. I ytterområdena är det dyrare boende med både insatsboende och 
hyresrätter med högre hyror. I innerstaden finner vi även ”nummer nitton”, ett 
kommunsubventionerat boende där många biståndsberoende individer hamnar. Främst då 
missbrukare eller före detta missbrukare. Den sociala utsattheten visar sig enligt Lena även i 
skolan där många barn från problematiska familjer ”agerar ut”.  

Vi ser på statistiken för befolkningsutveckling att medelåldern i staden ökar och 
Jens menar att kommunen tvingas satsa på äldreomsorgen med fler seniorboenden framför 
exempelvis barnomsorgen. Den negativa befolkningsutvecklingen (figur 10) är ett resultat av att 
Oxelösund saknar både gymnasium och högskola och ungdomar ofta tvingas flytta för att 
studera. Maja menar att levnadsvillkoren i Oxelösund är svåra ur en ekonomisk synpunkt då det 
är en liten ort med en stor industri som huvudarbetsgivare och det gör att arbetslösheten gör sig 
kännbar. Hon menar att det tidigare var relativt enkelt att få ett arbete på SSAB då företaget var i 
stort behov av arbetskraft medan det idag finns krav på treårigt gymnasium och godkänt i 
kärnämnena för att överhuvudtaget ”få det simplaste jobbet på SSAB”. Hon menar att det blir 
svårt för invånarna då det inte ”finns så mycket annat att jobba med” i Oxelösund. De statistiska 
siffrorna visar att ungdomsarbetslösheten är utbredd och detta kan bero på att utbildningsnivån 
inte blir särskilt hög då det saknas vidareutbildning samt att det är svårt att hitta alternativa jobb 
vid förlorat arbete då det, som Maja påpekade, finns en huvudarbetsgivare i staden där en stor 
andel av befolkningen arbetar. Ungdomar tvingas ut från staden för att söka arbete eller studera. 
Detta bekräftas av statistiken för in- utflyttningar där vi ser att många unga flyttar ut. Det har 
tidigare redovisats siffror vad gäller procentandel öppet arbetslösa eller i aktivitetsstöd och ett 
flertal informanter pekar på behovet av fler arbetstillfällen. De anser att arbetslösheten är utbredd 
och att det ofta är en bidragande faktor till att missbruk uppstår. Informanten Eva menar att 
levnadsvillkoren i Oxelösund är svåra då det finns ett stort behov i staden som inte tillfredsställs 
då mycket finns tillgängligt i Nyköping. Maja säger att många butiker har flyttat från staden och 
detta drabbar de som inte har möjlighet att ta sig till Nyköping för att handla. En del anser att 
mycket läggs ner i Oxelösund och att det inte finns mycket bra sätt att spendera sin fritid på för 
samtliga åldersgrupper, men att det har en särskild inverkan på barnen.”Bandykulturen” anses ha 
varit stark i staden, och detta har tagits ifrån ungdomarna då bandybanan har tagits bort. Det 
påpekas även att lekplatser har tagits bort. Daniel menar att det från kommunens sida ska sparas 
pengar och ifrågasätter om det verkligen blir någon ekonomisk vinst på det viset.  

Alkohol och narkotika anses alltså vara lättillgängligt och bruket eller snarare 
missbruket av båda dessa är utbrett och kostnaderna för missbruksvården är höga. Det 
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förekommer en stark segregation med en tydlig social utsatthet på ena sidan av samhället. Det är 
hög arbetslöshet i staden och ungdomar är särskilt drabbade. Många ungdomar hade redan på 
1960–70-talet svårigheter att få jobb och det rådde en osäkerhet bland de som hade jobb ifall de 
skulle få behålla det.162 Även händelser längre bak i tiden har tagits upp såsom anställningsstoppet 
på stålverket, flerbostadsbyggandet som upphörde, stålkrisen år 1975 samt SSAB:s 
personalminskningar. Merton menar att dessa strukturella processer skapar en frustration över att 
inte kunna nå upp till samhällets ideal och resulterar i bland annat utbredning av missbruk eller 
kriminellt beteende. Individen isoleras från övriga samhället och blir avvikande. Social 
stratifiering är alltså enligt Merton ett resultat av detta.163 Även Goffman talar om alkoholister 
som sociala avvikare. De anses höra till den skara individer som ägnar sig åt att kollektivt förneka 
den rådande sociala ordningen.  Likt Merton menar Goffman att alkoholister inte anses kunna 
tillgodogöra sig de medel som finns tillgängliga och åstadkomma det som förväntas av dem. 
Goffman menar att alkoholism är ett resultat av den ”bristande funktionsförmågan hos 
samhällets motivationsmekanismer”.164 

Bruk/missbruk 
Arbetslöshet, pension, tristess och brist på fritidsaktiviteter har pekats ut som bidragande orsaker 
till en ökad alkoholkonsumtion. På CAN (som getts en tydligare presentation tidigare) menar 
man att individer som är äventyrliga, söker utmaningar och har ett starkt begär att överträda 
gränser samtidigt har svårt att hantera vardagen och monotoni. Dessa löper en större risk att 
hamna i missbruk, särskilt vid vistelse i miljöer där det förekommer mycket droger.165 Det är svårt 
att utpeka den typiska missbrukaren då det i princip kan hända vem som helst. Informanten Jens 
menar att många Oxelösundsbor har en riskkonsumtion av alkohol. Enligt CAN uppskattas 
ungefär en miljon svenskar hamna inom ramen för riskbruk av alkohol. Riskbruk är en 
alkoholkonsumtion med höga skaderisker och anses ligga på en gräns som innebär 14 
standardglas per vecka för män och 9 för kvinnor. Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12 cl 
vin eller 4 cl sprit. Till riskbruk räknas också berusningsdrickande som innebär fem eller fler 
standardglas för män och fyra för kvinnor vid ett tillfälle.166 Termen missbruk förknippas 
vanligen med en varaktig användning av en substans och inte en tillfällig överträdelse.  
Narkotikaklassade preparat som inte förekommer i sammanhang där det är föreskrivet av läkare 
och används till medicinskt bruk är officiellt betraktat som missbruk då bruket inte är tillåtet 
enligt lag.167 Alkohol däremot är enligt lag tillåtet och det är svårare att definiera när det handlar 
om missbruk. Enligt organisationen IOGT-NTO, som har nämnts av våra informanter, är det 
                                                 
162 Per Holm, Arne Fredlund & Ingrid Sundlöf, Industrisamhälle med långtidsplanering – Oxelösund 1957-1980 (Stockholm, 
1985), s. 163 
163 Robert K. Merton, Social theory and Social structure (New York, 1968), s. 207-209 
164 Erving Goffman, Stigma – Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s. 147-148 
165 CAN, http://www.can.se/sa/node.asp?node=1947 3/5-2011, kl 13:04 
166 CAN, http://www.can.se/sa/node.asp?node=2639 3/5 – 2011, kl 13:35 
167 Berit Andersson, Att förstå drogmissbruk – Praktiken, situationen, processen (Lund, 1999), s. 10-11  
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viktigt att skilja mellan bruk, missbruk och beroende. Det kan talas om missbruk i samband med 
att förtäringen får oönskade effekter på hälsan eller socialt, som exempelvis då individen hamnar i 
oavsiktliga gräl under berusningen eller mag- eller sömnproblem vid varaktig användning. 
Missbruket är kopplat till situationen och individen och anses inte vara statiskt.  

Kenneth: Jo jag har asså, ja har ju missbrukat efter varje skilsmässa […] ja har vart gift tre 
gånger och efter varje skilsmässa så har jag hamnat på […] de nån gång ibland liksom när de 
vart för (jobbigt?)[…] och idag liksom jag kan köpa fem öl och dricka två-tre stycken och ha 
två kvar och ta det vid ett annat tillfälle, men nu har ja inte druckit nånting på länge, tack vare 
att jag fått jobb.  

Informanten Kenneth menar att han har missbrukat alkohol periodvis, men han identifierar sig 
inte med termen missbrukare eller alkoholist utan anser att det är en stämpel som han har 
tillskrivits av myndigheterna eller av omgivningen sedan han var ung. Howard S. Becker menar 
att det som avgör huruvida en handling är avvikande eller inte är hur omgivningen reagerar på 
den.168 Många kan återgå till att vara alkoholbrukare och konsumera alkohol utan några skadliga 
biverkningar, men i samband med att missbruket varar en längre tid uppstår ett beroende där 
individen förlorar kontrollen över sitt drickande och alkoholintaget blir första prioritet.169 
Begreppet alkoholism hänvisar till ett kemiskt beroende, vilket också är fallet för narkotika.170 En 
högkonsument kan dricka större mängder alkohol än en person med diagnosen alkoholism. 
Skillnaden är att individen med diagnosen alkoholism riktar all fokus på alkohol och ser inget 
annat i livet än nästa intag. En annan väsentlig skillnad ligger i viljestyrkan att reducera intaget 
eller att kunna avstå från alkohol helt och hållet.171 IOGT-NTO menar att en alkoholberoende 
individ inte kan återgå till normalt bruk, utan måste vara nykter resten av livet för att undvika 
återfall.172 Bland de informanter som har en personlig erfarenhet av missbruk framkommer det 
olika kriser som triggande faktorer som exempelvis förlust av förälder, arbete, bostad eller 
partner. Andersson skriver att en missbrukare ur ett psykodynamiskt perspektiv har en förlorad 
förmåga att hantera känslor, sin självkänsla och identitet och söker sig till droger som en ger en 
tröst eller lindrande effekt.173 Människor betraktar ofta den ”typiska” alkoholmissbrukaren som 
de som ”sitter på torget och dricker pilsner” och de som syns ute i offentligheten. De har ett 
synligt stigma och allmänheten identifierar dem som avvikare. Det som jag finner av störst 
intresse i informanternas svar är dock det icke synliga missbruket. CAN menar att de flesta 
alkoholister sköter sig i det sociala livet medan ”a-laget” är de som syns ute på gatorna och endast 
representerar en liten del av de som har problem.174 Enligt Lena är de som har ett dolt missbruk 
ofta de i högre ålder vars missbruk upptäcks av hemtjänsten eller de som konsumerar höga 
                                                 
168 Howard S. Becker, Utanför – avvikandets sociologi, (Lund, 2006), s. 24 
169 Anders Häregård, Alkoholpolitik (Stockholm, 1996), s. 27 
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mängder alkohol, möjligtvis dagligen, men samtidigt kan sköta sin ekonomi, utföra sitt arbete och 
eventuellt har familj. Det är ofta personer som troligtvis inte själva anser att de har en hög 
alkoholkonsumtion, men där bruket får konsekvenser inte enbart för den egna hälsan utan också 
familjen. 

Martin: Jo, det är det som är vitsen alltså, vissa kan sköta sitt jobb även om de dricker, men det 
är ett missbruk, eftersom du måste dricka varje dag, en kille han jobbar inom […], han är 
nykter, han går till jobbet varje dag, varje kväll han åker hem så går han förbi bolaget och köper 
en eller två flaskor rödvin, varje dag, så åker han hem, till helgerna kan han köpa […] såna här 
boxar med vin, tre eller femliters, en eller två, men de alltså, dagligen, och du kan inte tro det 
när du ser honom på dagen, att han har ett missbruk. 

Till kategorin dolt missbruk hör särskilt kvinnor, enligt informanterna. Det är betydligt färre 
kvinnor i socialtjänstens ärenden och den typiska kvinnan beskrivs vara hon som sitter hemma 
”bakom fördragna gardiner” och dricker vin eller mamman som dricker för att koppla av och det 
blir för mycket. Sara menar att många ”finare hemmafruar” upptäcks via rådgivningsbyrån. Att 
det är just kvinnor som oftare kan ha ett dolt missbruk kan förklaras utifrån Lalanders 
avhandling, där han beskriver hur normer sätter gränser för vad kvinnan får/kan göra och den 
identitet hon kan skapa sig eller tillskrivs. Lalander talar om den ”berusade horan” och oansvariga 
kvinnan, där kvinnan som dricker förlorar sitt anseende.175  

Högst generaliserat är arbetaren på SSAB eller skiftarbetaren en typisk konsument, 
vilket hör samman med att staden är en bruksort. De arbetar i skift och kan ha långa ledigheter 
under veckan samtidigt som de är högavlönade och har också råd att dricka mycket. De kan 
exempelvis också åka till Tyskland och importera stora mängder alkohol. Informanterna menar 
att det blir en slags fritidsaktivitet i brist på andra intressen. Detta kan jämföras med ”Det 
skötsamma ruset”, där alkoholen är en slags belöning för en hård arbetsvecka.176 Informanterna 
talar även om missbrukets inverkan på barn till missbrukare.  

Martin: I Oxelösund finns det tre generationer missbrukare, pappa, son och sonson, tre 
generationer missbrukare i samma familj, de måste ju ha upplevt det från födseln [...] då har 
man oftast föräldrar som dricker, för har du nyktra föräldrar, som aldrig dricker eller aldrig 
dricker i barnens närvaro, så har du då också nyktrare ungar, deras debutålder skjuts ju mycket 
mycket längre fram. 
Jag: Man följer sina föräldrars exempel? 
Martin: Ja, det heter ju så att man, barn gör aldrig vad föräldrarna säger, utan hur de gör själv 
[...] när du är barn då kan du inte säga till dina föräldrar du får inte dricka.  
 
Daniel: Jag börja dricka ganska sent ändå, eller ganska sent, det var i 18-årsåldern kanske, fast 
jag smaka väl lite innan. Det var lugnt i starten och hemma var det lite alkohol, väldigt, ja 
mindre än snittet i alla fall det är jag säker på [...] Jag går hos en psykolog och pratar och han sa 
att jag fick för lite kärlek och empati, det var en grej, fast sen vet jag inte, jag har känt att jag 
har växt upp i en alkoholistfamilj fast dom inte drack, det var samma miljö, det var mer noga 
att det var rent på golvet än att ta hand om mig eller mina syskon ungefär, de la fokus på fel 
saker tror jag, […] det kan va en grej, så säger min psykolog i alla fall. 
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Maja: […] pratar ju om de människor som jag jobbar med som dom där, så att nog är det 
skillnad allt, och deras barn ärver ju också det här, deras missbruk, föräldrarnas missbruk, man 
förväntar sig inte så mycket av dom heller, mer än att dom ska (bli missbrukare). 

Goffman menar att individen avviker från de förväntningar som finns på normalitet och 
stigmatiseras samt att alkoholism är ett stigma som uppkommer ur individens förflutna.177 Martin 
menar att barn upptar de konsumtionsmönster som föräldrarna själva har. Daniel menar att det 
inte var föräldrarnas alkoholkonsumtion utan deras uppfostran och beteende som bidrog samt att 
det var gener då hans morfar var alkoholist. Maja talar om förväntningar. Missbruket tycks vara 
något som går i arv, huruvida det är gener eller inte kan diskuteras, men socialiseringen och den 
sociala betydelsen är tydlig i informanternas utsagor. De beskriver hur barn till missbrukare ofta 
växer upp i en miljö där de dagligen möter på alkohol, föräldrar som har roligt i samband med 
alkohol eller måste tas om hand av barnen då de överkonsumerat alkohol. Barnfamiljer kan 
upptäckas av socialtjänsten där föräldrarna anser att de tar ”bara ett glas vin” och där det skapas 
en oro hos barnen kan även ett glas vin vara ett för mycket, anser Lena.  

Normer reproduceras i nästa led via den primära socialisationen och 
internaliseringen av exempelvis föräldrarnas normer och värderingar.178 I den sekundära 
socialisationen blir barn till missbrukare via skolan tidigt utdömda och stigmatiserade av 
omgivningen. Stigmatisering av föräldrarna överförs till nästa generation och inverkar i hur även 
barnen uppfattas i samhället. Då ett barn växer upp med få förväntningar på sig, eller med 
förväntningen att det inte kommer att lyckas med något i livet, reflekteras denna externa bild och 
blir även individens interna bild. Barnets egen självbild reflekteras av vad andra tycker och tänker 
om det och blir deras identitet.179 Andersson skriver hur missbrukare ofta anses föra vidare sin 
problematik till barnen via genetiskt eller kulturellt (socialt) arv, där fattigdom och vanmakt 
skapar familjeproblem och de sociala problemen reproduceras till ett tredje eller fjärde led. 
Föräldrarnas alkoholvanor och social misär anses sätta sin prägel på barnets uppväxt och 
socialisation.180 Informanternas syn bekräftar detta delvis. De har nämnt uppväxt och arvsanlag 
samt utpekat det dolda missbruket där särskilt kvinnor anses dölja sitt missbruk. De har också 
menat att arbetslöshet, tristess, ensamhet eller brist på fritidsaktiviteter kan bidra till ett missbruk. 
Informanterna har även pekat ut arbetaren på SSAB eller skiftarbete i allmänhet som bidragande 
faktor. Berit Anderson menar att det inte finns några tydliga samband mellan någon särskild 
arbetsmiljö eller låg klasstillhörighet och alkoholism. Hon skriver att sociala problem som 
fattigdom, social isolering och arbetslöshet har betraktats som vägar till alkoholism medan 
kriminalitet, bristande uppfostran och utbildning ansetts höra samman med narkotikabruk och 
menar att denna syn kring social misär som grund till missbruk är vanlig men inte kan bekräftas 
empiriskt. Andersson menar att vad som kan anses bidra till missbruk beror på vilket perspektiv 
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forskaren utgår ifrån. En socialarbetare, psykolog eller läkare har skilda föreställningar och utgår 
från ett socialt, psykologiskt eller medicinskt perspektiv. Andersson menar att det inte går att 
styrka teorier kring missbrukares sociala eller psykiska särart då dessa föreställningar grundar sig 
på forskning och observationer vilka har gjorts i efterhand då personlighet och 
livsomständigheter hos individen redan har präglats av ett missbruk. Detta anses vara en 
retrospektiv illusion där historiska skeenden konstruerats med kunskap om nuet som 
utgångspunkt.181 Enligt CAN kan inte det biologiska arvet förklara varför en person blir 
missbrukare utan de flesta kan hamna i den situationen under särskilda omständigheter eller i en 
”tillåtande miljö”. Hos en minoritet av individer förhöjs lustupplevelsen extraordinärt vid 
alkoholintag och det är hos dessa som arvsanlaget anses spela en viktig roll.182 Lalander menar att 
alkohol har en symbolisk innebörd, vilken skapas i sociala sammanhang och är ett uttryck för 
såväl den egna identiteten som en gränsdragning mellan vi och dem. Individen lär sig genom de 
förhandlingar som sker i gruppen om hur mycket, vad och på vilket sätt alkohol kan (är 
accepterat att) drickas.183  

Utveckling 
Martin: Han hann inte ens till Oxelösund då var han på bolaget i Nyköping då sa han där i 
taxin, när du kör förbi Nyköping så kan du stanna vid bolaget så går jag in, för han hade ju 
betalt hela vägen ändå för det betalade behandlingshemmet, han fick 1500-2000, kör hem 
honom, […] så när han kom hem så hade han bara svept halva flaskan på vägen från Nyköping 
och så sex timmar senare så kör de väl in honom på fyllecellen eller till sjukhuset, det var de tre 
månaderna, väl investerade. 

Det finns många engagerade själar som vill göra en skillnad, utveckla samhället i en positiv 
riktning och förbättra levnadsvillkoren i Oxelösund, speciellt för de svagaste i samhället. På 
socialtjänsten menar man att det erbjuds hjälp på ett tidigt stadium via rådgivningsbyrån där 
medborgarna kan komma anonymt och det finns personal tillgänglig för att erbjuda samtalsstöd, 
provtagningar, antabusbehandling eller att socialtjänsten som en sista utgång ingriper och 
tvångsomhändertar de som anses vara så illa däran att de riskerar att dö utan hjälp. Några av 
informanterna menar att arbetet idag är alldeles för passivt och att det behövs satsas mer resurser 
på att minska alkoholkonsumtionen och nya strategier. Många informanter pekar på behovet av 
ett förbättrat samarbete mellan olika aktörer som exempelvis kommun och landsting samt 
psykiatrin. Enligt Jens är det endast en av fem missbrukare som nås av vården, och det kan 
förklara de höga kostnaderna. Som tidigare nämnts anses blandmissbruket i Oxelösund vara 
utbrett och enligt CAN visar klinisk erfarenhet på att blandmissbrukare oftast är mindre receptiva 
för olika former av behandlingar.184 De höga kostnaderna för missbruksvården kan alltså bero på 
att ett omfattande antal missbrukare får återfall efter behandling och återkommer. För tillfället 
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184 CAN, http://www.can.se/Drogfakta/Blandmissbruk, 3/5 -2011, kl 13:05 

http://www.can.se/sa/node.asp?node=1947
http://www.can.se/Drogfakta/Blandmissbruk


 40 

finns ingen tillgänglig statistik på detta så det går endast att spekulera kring orsakerna till de höga 
kostnaderna, men det har framkommit att majoriteten av de Oxelösundsbor som har svåra 
missbruksproblem tycks återfalla i gamla vanor efter behandling. Boendet på nummer nitton 
anses vara särskilt problematiskt i det här fallet. 

Niclas: Jag har ju bara såna kompisar nästan så då blir de ju, man tar ju seden dit man kommer 
som sagt, så just där ja bor också de sån trapp där de bara missbrukare i trappen så de svårt att 
bryta liksom.  

Maja: Asså jag träffar inte många här som säger att dom vill supa, dom vill ju verkligen, asså 
dom är ju så trötta på sitt liv, och så som dom lever, dom pratar om att dom ska bryta, det är 
dags att bryta sådär, men till vad? Asså det räcker ju inte med att jag vill sluta dricka. 

Maja menar att det finns en önskan hos de flesta missbrukare att bryta upp med sitt gamla liv och 
att sluta dricka, men svårigheten ligger i att det sällan faktiskt finns andra alternativ tillgängliga. 
Berger och Luckmann talar om mänsklig aktivitet som vanemässig, där vanehandlingarnas 
meningsfullhet införlivas som rutiner och tas som självklara. Detta innebär också att andra 
alternativ rent psykologiskt minskar efterhand.185 Gunnar Ågren menar att beroendet är starkare 
vid vistelse i miljöer bland andra som har en hög alkoholkonsumtion än i nyktra omgivningar.186 
Berger och Luckmann talar om den subjektiva verklighetens beroende av specifika 
plausibilitetsstrukturer, med vilket menas att individens identifikation av sig själv är beroende av 
de signifikanta andra, det vill säga omgivningen. Individens subjektiva verklighet transformeras 
via sociala processer.187 Då missbrukaren av andra betraktas som missbrukare bekräftas denna 
identitet och det är svårt för missbrukaren att ta sig ur detta så länge omgivningen bekräftar 
identiteten som sådan. I Oxelösund behöver arbetet kring den ”nynyktre” förbättras vad gäller 
eftervård, boende, sysselsättning och socialt nätverk. Förslag som har kommit fram är att det bör 
vara obligatoriskt med efterbehandling eftersom det är när behandlingen tar slut som kampen 
börjar, samt att det behövs en slags institution där det finns personal dygnet runt för att hjälpa 
och stötta. Informanterna menar också att det är svårt att bryta upp med en livsstil som före detta 
missbrukare då man är stigmatiserad.  

Maja: Om jag går ut på stan, vilka möter jag då? De ju inte så att vemsomhelst kommer och 
pratar med mig, de mina gamla vänner som pratar med mig och alla vet vem dom är och dom 
är utmärkta hela tiden, och han säger ju också det, även om jag skulle idag sluta supa och 
försöka borsta till mig, vem vill ha mig? De flesta känner igen mig från stan, och det är inte så 
lätt att bryta och skapa sig ett annat liv. Man är alltså fast i det både beteendemässigt och det 
faktiska suget och så, så att det är många bitar som ska på plats för att man ska klara av det. 

Maja menar att det i staden finns en uppdelning mellan de och vi, missbrukare och icke-
missbrukare och även mellan vad som är rätt eller fel. Jenkins talar om individuell kontra kollektiv 
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identifikation. Den första fokuserar på skillnader medan den andra fokuserar på likheter.188 
Genom tillskrivning av identitet kan vi avgöra och jämföra likheter och skillnader med de vi 
möter.189 Då vi identifierar oss med ett kollektiv söker vi oss till likheter. Människan har ett behov 
av att tillhöra och därför söker vi hos individen efter skillnader för att avgöra hur pass ”lika” vi 
är.190 Missbrukaren passar inte bland konformister och andra icke normbrytande individer och 
söker sig därför till de som är i liknande situation, det vill säga står utanför samhället.191 Maja 
menar att det finns förutfattade meningar kring missbrukare och att ”folk har åsikter om dem 
utan att egentligen känna dem”. Goffman kallar detta för diskrepans mellan virtuell och faktisk 
identitet. Den misskrediterade uppfattas på ett sätt eller tillskrivs egenskaper som inte 
nödvändigtvis överensstämmer med den faktiska identiteten.192 Oxelösund är en liten stad där 
”alla känner alla” och det är svårt att vara anonym. Jakob menar att man som missbrukare blir 
väldigt ”synlig” och det kan försvåra arbetet med återfallsprevention. Jenkins menar att det räcker 
för oss att identifiera en person för att avgöra hur denna ska bli behandlad.193  

Martin: En missbrukare som kommer hem efter, a men häng på här vi har fest här borta ta en 
öl, nej tack, jo ta den nu, ta dig en sup jag bjuder, och såhär, jag menar är du stark i dig själv, i 
din nyvunna nykterhet så kan du stå emot ett tag men desto mer de tjatar desto mer du ser att 
folk har roligt desto svårare blir det för dig o hålla nykter. 

Ofta är det svårt att byta nätverk av vänner och bekanta efter en behandling och man hamnar i de 
tidigare umgängeskretsarna där det förekommer missbruk i hög grad. ”Grupptrycket” bland de 
gamla vännerna blir svårt att motstå och skapar en svårighet i att bryta upp med gamla vanor. 
Avvikaren blir avvikande inom sin egna grupp då han eller hon är den enda som inte dricker. 
Även om ”avvikaren”, alltså missbrukaren, har varit på behandling och numera är nykter har 
han/hon kvar sitt stigma från omgivningen och hamnar nu utanför den egna gruppen om 
han/hon håller sig nykter. Goffman talar om den inomgruppsliga avvikaren som inte avviker 
endast i relation till normer utan är även isolerad inom en särskild grupp.194  

Filippa: Det finns ju koordinaten har ju mycket kultur och det kommer mycket artister hit och 
sådär, men (missbrukare) dom skulle ju aldrig gå dit till exempel dom känner väl inte att dom 
platsar in. Man håller sig till sina egna. 

Lena: Det som är bekymmersamt tror jag är alltså fritiden, vad gör man då? Och även om du 
har ett jobb på dagarna vad gör du sen när du kommer hem? Ditt sätt att koppla av är kanske 
att ta alkohol eller droger för att liksom känna dig lugn och så, de så himla lätt att man tänker a 
men bara en gång, provar bara en gång, det kommer o gå bra, nu blir det annorlunda, och så 
gör det inte det. Det är en stor risk tror jag. 
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De aktiviteter och kulturlivet i som finns tillgängligt i Oxelösund tycks inte vara något som 
tilltalar majoriteten och det bör alltså läggas mycket mer resurser på detta område för att fler ska 
kunna inkluderas. Under observationen var det också utmärkande att det faktiskt inte är många 
kvinnor som söker sig till tillgängliga mötesplatser för missbrukare eller före detta missbrukare. 
De som arbetar med att hjälpa missbrukare menar att de har försökt få dit fler kvinnor genom att 
ordna särskilda tillfällen för endast kvinnor, men att det inte har gett något resultat. Det är mer 
skambelagt och tabu att vara kvinna med missbruk än att vara man med missbruksproblem. 

Eva: Män och kvinnor är inte lika toleranta mot kvinnor som missbrukar som dom är mot män 
som missbrukar och slutar, så att då blir dom väldigt ensamma. 

Evas antagande bekräftas av sociologen Mats Hilte, som skriver hur kvinnliga narkomaner döms 
hårdare i allmänhetens ögon än männen. Kvinnan betraktas som nedsmutsad eller fallen och den 
enda socialt accepterade drog som stressade kvinnor kan bruka för att inte uppfattas på det här 
viset är lugnande medel.195 Maja menar att fler kvinnor skulle kunna få hjälp om det inte var så 
skambelagt och stigmatiserat. 

Befolkningskurvan som tidigare redovisats visar hur befolkningen i staden 
fördubblades under kort tid och detta menar vissa kan vara en källa till några av problemen. 
Några av informanterna spekulerar kring det faktum att en stor andel finländare invandrat till 
staden i samband med utvecklingen av industrin. Ett återkommande tema är också att finländare 
har en alkoholkonsumtion som särskiljer sig och problemen anses ha en grund i det faktum att 
den traditionellt dominerande berusningsmetoden är intag av brännvin.196 I Oxelösund anses 
inställningen till alkohol överlag vara alltför tolerant och liberal och även där är brännvin mycket 
populärt. Många menar att detta har ett samband. Att finländare har en alkoholkonsumtion som 
skiljer sig från andra är en stereotyp eller en slags vardagsrasism. Vi människor ger komplexa 
företeelser eller samhällen förenklade värden genom stereotypisering.197  

Martin: De som studerar på högskolan det är ju för deras framtid o många dricker så mycket 
att de är skadade när de går ut en utbildning. För de är det ju mycket lättare att fortsätta och bli 
missbrukare än om man skulle vara återhållsam under den tiden man går på skolan [...] Du har 
ju de här berömda festerna på Chalmers, där man ska dricka så mycket som möjligt. Det var ju 
en som drack ihjäl sig för den hade druckit 48 shots. Du har de här ölhävartävlingarna på 
Chalmers, så att visst dricks det på skolor också. Så jag menar när ska vi göra något åt vårt 
drickande? 

Maja: Väldigt ofta så är vi ute i skolor och pratar om alkohol och narkotika, ni ska inte supa ni 
ska inte dricka och ni ska inte knarka, men nånstans så är det ju så att barnen har ju fått sina 
normbegrepp och sina ramar från familjerna, så att det känns ju som att vi skulle behöva jobba 
mer riktat mot vuxna människor och deras attityder till alkohol. Hur dricker du själv och hur 
hanterar du det här själv och det tror jag skulle kunna få positiva effekter på våra barn.  

Även synen på studenter kan vara en generalisering och stereotypisering, men Martin menar att 
den syn på och tolerans gentemot alkohol som finns i dagens samhälle, och särskilt i Oxelösund, 
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är oacceptabel, samt att det bör ställas högre krav från myndigheternas sida och exempelvis 
stämpla universitet och campus som drogfria zoner. Andersson menar att alkoholmissbruket har 
fått en lägre status som samhällsproblem än vad omfattningen indikerar. Alkohol förekommer 
vid våldsbrott, självmord, drunknings- och trafikolyckor samt är upphov till många hälsoproblem 
och sjukdomar. 198 Martin talar om den sociala betydelsen av alkohol och hur det snarare kan bli 
avvikande att inte dricka i vissa sociala sammanhang. Martin menar, likt IOGT-NTO, att det 
behövs mer radikala förändringar och att normer kring alkohol behöver förändras. Riskbruket av 
alkohol och det dolda missbruket behöver kommas åt och detta kan endast bli verkligt genom en 
omdaning av samhällsnormer. 

Eva: Fast mig behandlade folk ganska bra, här i stan har ja blivit väl behandlad, i [...] däremot 
blev ja dåligt behandlad [...] därför att här i stan, alla i Oxelösund har nån i familjen eller i den 
nära vänkretsen som har ett problem med nån drog eller alkohol eller så. Så här är det 
igenkänningsgrejen, [...] alla har nån nära sig så därför är de inte lika, det ska inte finnas i min 
värld. 

Eva upplever att hon trots sin avvikelse inte har stigmatiserats då det är en utbredd avvikelse som 
gör att hon uppfattas som mindre avvikande. Avvikelser kan alltså förekomma i olika 
sammanhang och det kan vara avvikande både att dricka och att inte dricka. Avvikelser från 
gruppens eller samhällets normer utsätts för sanktioner från omgivningen. Inom socialpsykologin 
talas det om ”group think” och sociala sammanhang där individen via omgivningens starka tryck 
på frigörelse från individens vanliga, kritiska och rationella tänkande uppsluter sig till 
omgivningens tänkande.199 Anthony Giddens nämner politikern och forskaren Daniel Patrick 
Moynihan som menade att avvikelser i det amerikanska samhället hade kommit upp i en 
oacceptabel nivå och att detta hade höjt gränsen för vad som anses normalt. Han menade att det 
som tidigare ansågs vara stigmatiserat beteende istället normaliserats.200 Då synen på vad som är 
normalt eller avvikande är en social konstruktion omdefinieras normer i samhället eller gruppen 
över tid. Den normativitet, som tidigare beskrivits att Foucault talar om, blir på detta sätt 
beroende av rum, tid och plats. Sammanfattningsvis är missbruket i staden utbrett, det är höga 
kostnader för missbruksvården och det är hög grad av återfall. ”Nummer nitton” har utpekats 
som ett särskilt problemområde och en droginfekterad miljö där missbrukare ofta hamnar efter 
behandling. Informanterna ser gärna en förändring i form av en slags institution med boende och 
efterbehandling för dessa individer. Stigmatisering, identifikation och kategorisering anses 
försvåra arbetet med missbruket. Informanterna har menat att det är via samhällets normer, 
föräldrar och barnens uppfostran som förändring och utveckling kan ske. För att komma åt 
Oxelösunds problem krävs ett förbättrat samarbete mellan olika aktörer i staden samt olika sätt 
att stärka den nynyktre. Det krävs större ansträngningar, insatser och resurser för att hjälpa dessa 
individer.  
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Slutdiskussion 
Oxelösund anses alltså vara ett klassegregerat industrisamhälle där det förekommer många sociala 
problem och svåra levnadsvillkor för en särskild del av befolkningen. Arbetslösheten anses vara 
hög och särskilt bland ungdomarna. Den illegala tillgången på alkohol och narkotika är utbredd 
och missbruket anses vara omfattande. Konsekvenserna av alkoholkonsumtionen är påtagliga 
och även kostsamma för samhället. Informanterna utpekar skilda versioner av bidragande 
orsaker, men samtidigt har samtliga liknande svar. Generellt anses det vara Oxelösunds historiska 
bakgrund som bruksort och skiftarbete med långa ledigheter, brist på annan aktivitet och 
samtidigt en hög lön som bidrar till en ökad alkoholkonsumtion. Det menas också att det finns 
ett utbrett missbruk bland pensionärer och arbetslösa. Dessa två alternativ motsäger varandra 
men den gemensamma faktorn är alltså brist på aktivitet. Vidare förklaringar som har angetts är 
exempelvis den massiva inflyttningen och den stora tillgången via hamnen. Det har framkommit 
åsikter om att toleransen gentemot alkohol i samhället är alldeles för hög. Jag uppfattar en 
generalisering av att missbruket i landet överhuvudtaget är utbrett, men ”dolt” och att särskilt vid 
de tillfällen då vi inte anser det vara missbruk, som exempelvis bland studenter. Genom det 
utbredda icke synliga missbruket kan också många barn fara illa utan att det upptäcks. 
 Det har tidigare presenterats två skilda perspektiv där missbruk förklaras dels som 
ett resultat av anomi, dels som en social konstruktion. Det ena bekräftar informanternas 
förklaringar kring arbetslöshet, social misär och strukturella förändringar genom att individens 
anses resignera inför samhällets mål i avsaknad av medel för att nå dessa. Informanternas utsagor 
kring ökad alkoholkonsumtion som ett resultat av hög tolerans och lättillgänglighet kan bekräftas 
av Anderssons studie då hon har skrivit om hur enkel tillgång och låg social kontroll kan bidra till 
ett normbrytande beteende. Informanternas förklaringar som exempelvis skiftarbete eller 
klasstillhörighet bekräftas av Lindén-Boström, men motsägs däremot av Anderssons perspektiv 
då hon har menat att liknande orsaker inte kan bekräftas empiriskt. Även Lalander, som vi 
tidigare skrivit, menar att det inte går att bevisa sådana teorier, utan att det istället handlar om de 
symboler kring alkohol som framförhandlas i olika grupper.201 Utgångspunkten för denna studie 
har varit att betrakta alkoholbruk och missbruk som en social konstruktion vilket också innebär 
att lagar, definitioner och normer är konstruerade och inte behöver stämma överens med 
varandra. De förändras över tid och gränserna kan på så sätt vara diffusa. Lagar ska bidra till att 
producera normer och fungera som disciplinering av individerna i samhället. Trots detta 
förekommer avvikelser från lagen, som i vissa grupper eller sammanhang fortfarande inte anses 
vara normbrytande (och därmed lagbrytande), vilket också får konsekvenser för samhället. Det 
har talats om droginfekterade samt tillåtande miljöer och sociala sammanhang där drogbruk kan 
utgöra en norm. För att kunna ta sig ur missbruket krävs en komplex process och stora 
ansträngningar, det krävs mer än bara en vilja att sluta. Informanterna har också påpekat att de 
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anser att missbruksvården, som den är idag, inte fungerar och att det behövs nya strategier och 
ett bättre samarbete mellan olika aktörer. Det har framkommit förslag om obligatorisk 
efterbehandling samt en institution med boende och engagerad personal för att kunna fånga upp 
och hjälpa dessa individer. Några informanter har även påpekat behovet av förändrade 
samhällsnormer och förebyggande arbete där vi visar ungdomar att det faktiskt går att umgås 
utan alkohol.  
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Gemensam slutdiskussion/avslutning 
Efter att ha analyserat och slutfört våra olika delar har vi diskuterat likheter och skillnader som 
har framkommit i våra studier samt betydelsen och användningen av olika begrepp. Vi tycker att 
det har varit väldigt intressant och lärorikt att kunna jämföra dessa. Även om vi har intervjuat 
samma informanter och fått relativt liknande svar så genomsyras våra arbeten av skilda 
perspektiv. Det är små skillnader i informanternas språkbruk och sammansättningen av ord och 
uttryck som vi menar har avgjort hur vi har tolkat symboliken i interaktionen. Då detta är 
perspektivet som vi har utgått från är det intressant att se exakt hur avgörande symboler kan vara 
för hur vi uppfattar vår verklighet. Det är just detta tolkande av symboler som har bidragit till att 
vi har presenterat studien ur olika perspektiv. Även om vi båda för det mesta har använt oss av 
samma utgångspunkter, begrepp och teorier så ligger fokuset på skilda håll. Analyserna är resultat 
av en systematisk selektion utifrån våra egna erfarenheter, personligheter och normer vilka 
inverkar i hur vi ser på samhället. Utifrån vår bakgrund drar vi paralleller och uppfattar 
informanternas svar på ett särskilt sätt. Vi har tidigare nämnt att vi ska diskutera kring vilken 
inverkan könstillhörighet kan ha haft i utgången av analysen. Vi tror som sagt att våra personliga 
intressen kan ha haft en inverkan i slutresultatet och vad vi har valt att analysera och diskutera. Vi 
tror inte att könstillhörighet är avgörande utan att anledningen till att exempelvis kvinnornas 
dolda missbruk och stigmatisering framkommer i Irinas del men inte i Sasas kan bero på att Irina 
har ett större intresse för just genus- och kvinnofrågor.  

Vi har sett att det finns olika bilder av problemen i Oxelösund. Det är omöjligt att 
peka ut en anledning till varför alkoholkonsumtionen verkar särskilja sig. Vi anser att det är en 
kombination av de anledningar som lyfts fram i våra diverse delar samt att det finns en 
alkoholrelaterad historia i staden. Vi anser alltså att statistiken har gett en god fingervisning till 
hur det ligger till eftersom invånarna i staden har kunnat bekräfta informationen vi tidigare fått. 
Vad som har utpekats som orsaker till en hög alkoholkonsumtion i staden är alltså klass, i och 
med att det är en bruksort, och just skiftarbetet där arbetarna har långa perioder av ledighet. 
Detta kan jämföras med Norell och Törnqvists teori kring ”det skötsamma ruset”, som vi tidigare 
har beskrivit, där arbetare ”belönar” sig själva med alkohol under ledigheter. Lindén-Boström 
skriver att ett enformigt arbete/lågt självbestämmande är en arbetsmiljö där risken för hög 
alkohol konsumtion är väldigt stor. Den är än större om arbetarna har höga löner och långa 
ledigheter. Likt Lalander menar vi att klassfrågan inte är av någon större vikt, då det även 
framkommer att en del ”finare hemmafruar” har en hög alkoholkonsumtion. Arbetslöshet, 
pension och brist på fritidsaktiviteter anses också vara bidragande. Vi har båda betonat att det 
finns ett stort mörkertal i form av dolt missbruk, särskilt bland kvinnor, och menar därför att det 
är svårt att påstå att män dricker mer än kvinnor. Lindén-Boström menar att män har en mer 
tillåtande syn på alkoholkonsumtion. Då denna studie gjordes för över 20 år sedan menar vi likt 
Lalander att normer kring kön kan ha förändrats sedan dess, och därmed också könsspecifik 
alkoholkonsumtion. På grund av detta så är det svårt att säga att exempelvis finländare dricker 
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mer än andra, att studenter dricker mer eller att det är en högre alkoholkonsumtion i Oxelösund 
än i andra städer. Vi menar att detta är stereotyper och att vi kategoriserar människor med hjälp 
av felaktig information. Utifrån våra föreställningar eller förväntningar så styrs våra uppfattningar 
om människor med hjälp av stereotyper. Vi har i våra olika delar refererat till Hinton samt 
Johansson och Lalander när det gäller stereotyper och varför människor använder sig av dessa. Vi 
menar också att vi generaliserar människor utifrån hur en liten del av en grupp beter sig och gör 
det till en stereotyp. Vi lägger exempelvis endast märkte till de studenter som faktiskt frekvent 
besöker studentkrogen eller de som härjar ute på ”stan” i sina kännetecknande overaller. Utifrån 
denna del av gruppen studenter drar vi alla över en kam. Stereotyper som vi använder oss av för 
att känneteckna en speciell grupp utifrån den egenskap som de bär med sig innebär att det är brist 
på kunskap hos den som betraktar gruppen i fråga, när det endast är en liten del av studenterna 
som lever upp till den allmäna stereotypen. Vi ser studenterna väldigt sällan och bygger vår 
kunskap kring dem på de fåtal gånger som vi faktiskt ser dem. Vi tar till oss information angående 
vissa grupper genom exempelvis media, grannen, föräldrarna eller vänner och vissa av oss bygger 
sin kunskap om diverse grupper baserade på denna information. Med detta vill vi säga att det inte 
går att påstå att finländare har en högre alkoholkonsumtion än svenskar och att det bidragit till en 
ökad alkoholkonsumtion. Möjligtvis kan det vara själva migrationen och att dessa människor varit 
rotlösa, vilket en informant nämner. 

När det kommer till frågan om hur man ska försöka få ner alkoholkonsumtionen 
och missbruksproblemen i Oxelösund så vill vi återigen betona att våra informanter anser att den 
viktigaste punkten är vikten av att förhindra återfall. Det krävs stora resurser till att skapa en 
institution där missbrukare kan få efterbehandling, men vi har tolkat det som att det är det enda 
sättet som finns för att förhindra återfall. Det är ett långsiktigt mål, vilket kräver kompetent 
personal samt resurser från kommunen. Informanterna menar att så som det är idag med ett 
boende där missbrukare slussas ut till ”hus 19” efter behandling fungerar inte. Det behöver hända 
något radikalt i missbrukarens liv efter en behandling i form av miljöombyte, aktiviteter, stöd och 
nätverk. Vi tolkar det som att de vill ha ett dygnet-runt-boende med kompetent personal som ser 
till missbrukarna. Eftersom människan är en social varelse och i behov av andras bekräftelse för 
att skapa sig en identitet anser vi att det sociala nätverket spelar en stor del i hur missbrukarens liv 
blir efter behandling. Vi anser att detta kan avgöra huruvida individen håller sig drogfri eller håller 
sig till ett icke skadligt alkoholbruk eller om det återigen utvecklas till ett missbruk. Detta menar 
vi blir en svårighet och en stor utmaning inom missbruksvården. Det är just därför som vi anser 
att personalen som ska jobba med missbrukarna måste vara kompetent och engagerad, det är 
ändå människors liv det handlar om. Vi har tidigare nämnt Goffman som talar om stimatisering 
och svårigheten att ta sig ur sin tillskrivna roll. Individer med missbruk utsätts ofta för sanktioner 
och stigmatiseras vilket kan försvåra arbetet med återfallsprevention.  

Vi har kommit fram till att det är lättare att börja konsumera alkohol i en miljö där 
det konsumeras mycket, en så kallad droginfekterad miljö. Missbruk/alkoholism kan, men 
behöver inte, börja i sociala sammanhang som alkoholbruk och sedan utvecklas till en 
överkonsumtion och missbruk/alkoholism. Missbruk skadar inte bara missbrukaren utan även 
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andra i dennes omgivning. En missbrukares stigma kan överföras till barnen genom att de 
kategoriseras utifrån de stereotypiska föreställningar man har kring missbrukande föräldrar. 
Barnen kan växa upp med särskilda förväntningar eller också avsaknad av förväntningar. Barn 
identifierar sig med omgivningens uppfattning om dem, vilket också kan bidra till att ett eget 
missbruk utvecklas. Oxelösund är en liten stad där alla känner alla och det är enkelt att identifiera 
någon som exempelvis missbrukare. När en person väl har kategoriserats på ett vis är det svårt att 
bryta sig ur denna roll. Vi menar att det i vissa sammanhang eller miljöer kan finnas en social 
press på att dricka samt vara avvikande eller stigmatiserande att inte dricka.  Vi anser att det är vi 
människor själva som skapar normer, avvikelser, lagar och våra uppfattningar kring samtliga 
begrepp är socialt konstruerade, individuella och kontextberoende. Vi har nämnt Ulla Hoppe 
Johansson som skriver om alkohol som en demokratisk sjukdom. Vi kan hålla med om detta, 
med vilket menas att alla kan drabbas av alkoholproblem, oberoende av exempelvis 
klasstillhörighet. En individ kan drabbas av sjukdomar i familjen, dödsfall eller skilsmässor, vilket 
kan leda till att man söker sig till alkohol eller narkotika som en slags lindring. Våra informanter 
har menat att toleransen gentemot alkohol är relativt hög i Oxelösund samt att blandmissbruk är 
utbrett. Vi menar att det är lättare att dricka i en sådan miljö som tillåter det. Kommunen 
försöker göra vad de kan utifrån de resurser som finns, men möjligen behöver det omprioriteras 
vart resurserna går. Det har under studien framhävts att kommunen bör satsa mer på långsiktiga 
istället för kortsiktiga ekonomiska mål med vilket menas att de behöver satsa mer på särskilda 
behov och en miljö som bidrar till att individen stimuleras och utvecklas. Vår intention med 
denna studie har inte varit att lösa Oxelösunds problem med alkoholkonsumtion. Det är inte upp 
till oss vad som sker efter detta utan upp till engagerade individer att försöka göra en förändring i 
Oxelösund, särskilt för de barn som växer upp med ett stigma.  
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Bilagor 
Figur 1. Visar befolkningsutvecklingen i Oxelösund för åren 1810 till 2009.202 

Figur 2. Figuren nedan visar inom vilka näringsgrenar de flesta arbetstillfällen finns för år 2006. 
Tabellen gäller för de som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen och är över 16 
år gamla.203 

 

                                                 
202 Vård och omsorgskontoret i Oxelösund 
203 http://www.oxelosund.se/fileadmin/KSK/kfakta08/0481_Oxeloesund_FAKTA.pdf , 20/4 -11, kl 11:42 

http://www.oxelosund.se/fileadmin/KSK/kfakta08/0481_Oxeloesund_FAKTA.pdf
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Figur 3.204 

 
Figur 4.205  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
204 FHI, http://www.fhi.se/Documents/Statistik-
uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf, 20/4 -11, kl 14:36 
205  Anna Ekholm, Hans-G Eriksson, Fredrik Granström, Olle Kylensjö och Lotta Sahlqvist, Hälsan i Södermanland - 
en kommunbeskrivning, ( Landstinget Sörmland, 2009), s 17 

http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf
http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/0481-Oxelosund.pdf
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Figur 5.206 

 
Figur 6. Siffrorna här nedan kan tyckas motsägande, men det är viktigt att understryka att 
befolkningsmängden skiljer sig i de olika städerna (se figur 9).207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
206 http://www.fhi.se/Documents/Statistik-
uppfoljning/KBF/2010/04%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n/0481-Oxelosund.pdf, 25/5-11, kl 20:56 
207 Anna Ekholm, Hans-G Eriksson, Fredrik Granström, Olle Kylensjö och Lotta Sahlqvist, Hälsan i Södermanland - en 
kommunbeskrivning, (Landstinget Sörmland, 2009), s 30  

http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n/0481-Oxelosund.pdf
http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n/0481-Oxelosund.pdf
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Figur 7. Siffrorna nedan visar rankning och index för kostnader för missbruksvård.208  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
208 Vård och omsorgskontoret i Oxelösund 



 53 

 
 
 
 
Figur 8.209 

 
Figur 9.210  

 
 
 
 
 

                                                 
209 Anna Ekholm, Hans-G Eriksson, Fredrik Granström, Olle Kylensjö och Lotta Sahlqvist, Hälsan i Södermanland - en 
kommunbeskrivning, (FoU-centrum, Landstinget Sörmland), s. 30 
210 Anna Ekholm, Hans-G Eriksson, Fredrik Granström, Olle Kylensjö och Lotta Sahlqvist, Hälsan i Södermanland - en 
kommunbeskrivning, (FoU-centrum, Landstinget Sörmland), s. 8 
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Figur 10.211  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 FHI, http://www.fhi.se/Documents/Statistik-
uppfoljning/KBF/2010/04%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n/0481-Oxelosund.pdf, 25/5-11, kl 20:55 

http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n/0481-Oxelosund.pdf
http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/KBF/2010/04%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n/0481-Oxelosund.pdf
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