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Abstract 
The aim of the study was to examine how substance abuse influences social 
relationships to families, friends and others. Five ex addicts in a treatment centre 
were interviewed. We used thematic interviews with themes that we regarded as 
relevant for our study. In the analysis we applied the theoretical concept of 
symbolic interactionism. Theories of emotions also helped us to explain feelings 
that arise in the social relationships. The result of the study showed that the 
respondent’s social relationships to relatives were characterized by lies and 
betrayals related to substance misuse. In their relations to their children, the 
interviewees experienced shame and guilt over having let them down, by their 
both psychologically and physically absence. In the drug world, the relationships 
were built on a community spirit that consisted of joint actions and of relational 
dependency, characterized by drugs, money and the absence of near friends. 
When respondents came deeper into the drug world, they dropped almost all 
contact with friends that did not use drugs. During their stay in the treatment 
centre the respondents got support from the other clients, some also got support 
from relatives. The respondents considered these relationships important to 
maintain a drug free life and likewise they not could have any contact with people 
that used drugs. Another result of the study was that the respondents have few 
social relationships. Relations to other clients who share the same experiences of 
substance misuse are important for reflections on social relations in a treatment 
setting.  
   
Keywords: misuses, social relationships, social bonds, guilt, shame, pride, trust 
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Förord 
Ett stort tack till er fem som frivilligt ställde upp och blev intervjuade. Er 
öppenhet har bidragit med mycket, både till uppsatsen och till vår förståelse på 
områden som ligger utanför uppsatsens ramar.  
 
Vi vill även tacka behandlingshemmet som ställde upp och förmedlade kontakten 
med våra respondenter och som genom det också har bidragit till att göra vår 
studie möjlig.  
 
Till vår handledare Dolf Tops, ett stort tack till dig för att du givit oss konstruktiv 
handledning och stöttat oss genom hela uppsatsens gång.  Vad som också har varit 
av stor vikt för oss är att du gett oss snabba svar då vi har behövt det.  
 
Det stöd och tålamod som våra familjer har visat under denna intensiva period 
med många timmar framför datorn, är vi dem evigt tacksamma för. Utan deras 
hjälp hade vi inte kommit dit där vi är idag.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och mycket kaffe. 
 
 
 
 

Malmö/Eslöv         Maj 2008 
 
 
 

Karin Lundberg och Susanne Sköld
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1 Inledning 
 

Problemformulering/avgränsning 

Vårt intresse för missbrukares sociala relationer väcktes efter vår praktik under 

termin fem. Vi har båda praktiserat inom missbruksvården. Erfarenheter som vi 

båda fick med oss från praktiken var att många av missbrukarnas gamla vänner 

verkade ha försvunnit och vänskapskretsen under missbruket bestod till största 

delen av andra missbrukare. Det vi ville undersöka närmare var, hur 

missbrukarnas sociala relationer till personer i deras omgivning påverkats av 

missbruket. 

 

Det västerländska moderna samhället präglas av individualismen och 

människornas relationer uppmärksammas allt mindre. Även de känslomässiga 

relationerna betonas mindre och istället lyfts det fram att människorna ska vara 

oberoende och utveckla saklighet. Det följer känslor med alla relationer, dock 

undertrycks ofta dessa känslor eller så vill individen inte alltid erkänna dessa, om 

känslorna innebär skam eller liknande. Information om de sociala banden kan ges 

via känsloyttringar som sann stolthet, skam eller ilska (Scheff & Starrin, 2002). 

 

I ett pressmeddelande från SiS (2003) beskriver tunga missbrukare sin 

livssituation som marginaliserade i samhället med söndervittrade sociala närverk, 

inga personliga vänner. Pressmeddelandet bygger på en forskningsrapport av 

Anette Skårner som menar att missbrukets påverkan på sociala relationer är 

uppenbar. Missbruket ger problem i relationer och gör så att relationer går 

förlorade. Genom att hålla sig undan från kritik, kontroll och skuldkänslor så kan 

man freda sitt missbruk. Men missbruket kan även användas som en 

problemlösare i relationer. Droganvändandet kan då vara ett sätt att få distans till 

eller frigöra sig från problemen, likväl som det kan vara ett sätt att skapa kontakt 

eller vidhålla ett beroende (Skårner, 2002).  

 

En anledning till att man dras till andra som använder narkotika kan vara att man 

söker samhörighet, kan slappna av och vara sig själv. Detta bekräftar Odd 

Lindberg (1998) i sin studie som bl.a. handlar om missbrukares emotionella 
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upplevelser under narkotikakarriären. Hans tolkning är att en del av de 

missbrukare han intervjuat känner en samhörighet med andra missbrukare. 

Relationen till andra missbrukare kan både vara positiv och negativ (ibid. ). 

Kristiansen (1999) har undersökt före detta narkotikamissbrukare om hur de 

omformat sina liv under och efter missbruk, för att i dag leva vanliga liv. Vad som 

framkommer är att behandlingshemmet spelar stor roll för respondenterna då de 

behöver komma ifrån missbruket. Oavsett behandlingsform betonar 

respondenterna den sociala interaktionens betydelse mellan dem och de 

människor de mötte på behandlingshemmet. De fick förtroende för människor och 

upplevde gemenskap, då de kom in i nya sociala sammanhang (ibid.).  

 

Enligt SiS (2003) krävs ett mer omfattande stöd för att missbrukarna ska kunna 

bygga upp ett drogfritt liv än vad de hittills fått. Både Kristiansen (1999) och 

Skårner (2002) betonar betydelsen av sociala relationer, då missbrukaren ska 

förändra sitt liv. Skårner menar att man måste ge upp gamla relationer från 

missbruksvärlden och skapa nya för att kunna leva drogfri. Man väljer inte bara 

bort drogen utan man väljer också vilken social värld man vill tillhöra. Detta 

bekräftas av Kristiansen (1999) och Svensson (1996).  

 

Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur de sociala relationerna har 

påverkats av missbruket utifrån fem ej aktiva missbrukares perspektiv.   

 

Frågeställningar 

1. Hur har de sociala relationerna med familj, släkt och vänner påverkats av 

missbruket? 

2. Finns det andra sociala relationer som påverkats av missbruket?   

3. Vilka sociala relationer fungerar som stöd under behandlingen? 
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Begreppsdefinition 

Här kommer vi att redogöra för olika begrepp som vi använder oss av i arbetet 

med studien. Utgångspunkten för definitionerna är utifrån hur vi själva definierar 

dem, då inget annat anges.  

Sociala relationer/sociala band 

Med sociala relationer menar vi alla relationer som respondenterna har till 

människor i sin omgivning. Familj, släkt och vänner, men även relationer till 

partners ingår. Sociala band är ett abstrakt begrepp som beskriver processer 

individer sinsemellan och mellan individer och samhället (Johnsson, 2000) Enligt 

Lindberg (1998) är sociala band något relationellt som beskriver något som 

händer mellan individer. I de mellanmänskliga relationerna menar Scheff (1997: 

73) att det finns två system som är avgörande för det sociala samspelets 

utveckling (Scheff enl. Lindberg, 1998). Dessa två system är 

kommunikationssystemet (verbala symboler) och emotionssystemet (Lindberg, 

1998).   

Missbruk 

Med missbruk avser vi alkoholmissbruk, drogmissbruk och tablettmissbruk eller 

en kombination av dessa. Droganvändning som ger negativa konsekvenser på det 

vardagliga livet definierar vi här som ett missbruk. Missbruk kan också ge 

positiva konsekvenser i form av en känsla av tillhörighet och gemenskap, men i 

längden är även denna att betraktas som negativ. Lindberg (1998) visar att 

begreppet kan ses utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, då man menar 

att missbrukarna avviker från de normer som råder i ett samhälle.     

Drogvärld/missbruksvärld 

De umgängeskretsar där drogerna är det gemensamma intresset, och den 

omgivning där individen känner störst tillhörighet och trygghet är det som vi 

menar med drogvärld. 
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Det vanliga livet 

Det vanliga livet kännetecknas av ett liv fritt från narkotika, där man lever efter de 

normer som är accepterade i samhället. Enligt Skårner (2002) består det vanliga 

livet av starka och kontinuerliga anknytningar till det konventionella livet.  

 

Metodologiska överväganden 

Urval 

Vid vårt urval av respondenter tog vi telefonkontakt med ett behandlingshem i 

Malmö, där frågan ställdes om det fanns intresserade. Personal på 

behandlingshemmet förde vår fråga vidare till de klienter som för närvarande 

fanns inskrivna för behandling. Vid förfrågan fick de blivande respondenterna 

veta vårt syfte med uppsatsen och de som var intresserade kunde därefter anmäla 

sitt intresse. Inget strategiskt urval har gjorts, utan medverkan bygger helt på 

frivilligheten hos respondenterna, vilket vi anser är av stor vikt. En ytterligare 

aspekt som vi valde att ta hänsyn till vid urvalet av respondenter, var att de skulle 

befinna sig på ett behandlingshem. Detta för att ha tillgång till personal som efter 

intervjuerna kan ställa upp om man behöver prata, då det kan väcka mycket 

känslor hos respondenterna att medverka vid intervjuer. Vi har medvetet valt att 

fokusera på de individer som är missbrukare eller har varit.  

 

Med missbruk avses alkoholmissbruk, drogmissbruk och tablettmissbruk i den 

fortsatta framställningen. Vi har inte berört andra typer av missbruk som 

exempelvis sexmissbruk och spelmissbruk, då dessa missbruk inte har någon 

utifrån kommande kemisk påverkan på individen. Ett annat val vi gjort var att inte 

intervjua den andra sidan, dvs. familj, släkt och vänner, samt myndighetspersoner, 

då det endast är missbrukarens subjektiva syn vi ville ta del av. 

Val av metod, metodens förtjänster och begränsningar 

Då vår studie grundar sig på missbrukarens erfarenheter ansåg vi det lämpligast 

att använda oss av kvalitativ metod, då det är den metod som är mest relevant. Vi 

genomförde intervjuer för att få en djupare förståelse för missbrukaren värld, vad 

den tycker och känner vilket vi inte kunde få om vi inte talade med dem (Aspers, 
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2007). Urvalet av individer till intervju borde ha varit strategiskt för att få så 

många infallsvinklar som möjligt av det vi avsåg undersöka. Men 

frivilllighetsaspekten sattes i första rummet och individerna fick själva anmäla sig, 

vilket ändå gav en spridning i ålder och bakgrund. Vår tanke från början var att 

intervjua både män och kvinnor, men vid förfrågan visade det sig att det inte vara 

så lätt att hitta kvinnliga respondenter. Detta då den tillfrågade personalen uppgav 

att kvinnorna var sköra och mer instabila och därför inte klarade av att medverka 

på intervjuer, dock blev aldrig kvinnorna tillfrågade. Även då det gällde att få tag 

på manliga respondenter fanns vissa svårigheter och i slutändan var det tidsbrist 

som blev avgörande. Totalt blev det 5 intervjuer som utgjorde vårt empiriska 

material. 

 

Vi använde oss av bandspelare under våra intervjuer för att senare transkribera 

dessa ordagrant och även få med vad som hände under intervjun, detta för att i 

efterhand kunna förnimma atmosfären som var rådande under intervjun. Även 

hummanden och pauser markerades om de bedömdes som meningsbärande 

(ibid.).  Intervjuerna varade mellan 70 minuter och 85 minuter med undantag från 

den sista intervjun som varade i 45 minuter.  

 

En strukturerad intervju innebär att man har ett antal fasta frågor att utgå ifrån, 

vilket gör det omöjligt att komma åt meningsnivån. Detta innebär bland annat att 

vi inte får veta hur de tänker, vad som är viktigt för dem vi intervjuar (Aspers, 

2007). Om vi som forskare i förväg tänkt ut en rad olika frågor, utifrån vår egen 

förförståelse, innebär detta att vi utgått från vår värld och inte intervjupersonens 

värld. På så sätt kan våra förutfattade meningar påverka svaren. Även i den 

semistrukturerade intervjun innebär det att forskaren styr intervjun och det finns 

endast ett begränsat utrymme för intervjupersonen att ge sin version (ibid.). Den 

intervjuvariant vi har använt oss av är den tematiskt öppna intervjun, då vi som 

forskare har strukturerat intervjun utifrån ett antal teman. I denna intervjuvariant 

lämnas det utrymme för forskaren att utveckla samtalet, då det inte finns konkreta 

frågor att utgå från. Ytterligare en förtjänst med den kvalitativa metoden och 

öppna intervjuer är att kunna ställa följdfrågor för att kunna förstå bättre vad 

respondenten menar (ibid.). Vi har valt att använda oss av den tematiskt öppna 

intervjun då vi inte vill påverka svaren. Istället vill vi skapa förståelse kring 
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respondenterna genom att få fram deras upplevelser av hur missbruket har 

påverkat de sociala relationerna. 

 

En svårighet som vi i ett inledande skede såg med vårt val av metod var att hitta 

personer som ville ställa upp på intervju. De respondenter som vi tänkte intervjua 

var personer som är eller har varit i en utsatt situation, vilket kunde göra dem 

mindre benägna att ställa upp. En enklare väg hade nog varit att uppsöka de 

personer som kommer i kontakt med missbrukarna på olika sätt. Dock blev våra 

farhågor inte besannade, utan det var ett flertal som gärna ville ställa upp. Ett 

annat problem som vi trodde kunde uppstå var om respondenten inte kände sig 

trygg i situationen och därmed inte ville svara på våra frågor.  

Tillförlitlighet 

Utifrån vårt empiriska material har vi inte kunnat dra några generella slutsatser av 

det vi fått fram, eftersom vi har endast fem respondenter. Från detta relativt låga 

antal respondenter har vi inte kunnat göra några kopplingar till ett större antal 

individer.  

  

Katarina Jacobsson (2008) menar att det finns ett egenvärde i att hålla sig så nära 

deltagarnas egna uttryckssätt som möjligt (ibid.). Respondenternas egna uttryck 

kom att användas både under transkribering och i anteckningar för att öka 

tillförlitligheten och kvalitén ytterligare. Intervjuerna genomfördes av oss båda, då 

respondenterna tillät att vi närvarade båda två. Anledningen till att vi ville närvara 

båda var att vi då med större säkerhet fick med alla frågor och olika aspekter av 

det vi avsåg att ta reda på under intervjuerna. På detta sätt kompletterade vi 

varandra med de olika kunskaper vi har.  Alla intervjuerna spelades in på band, 

detta för att så korrekt som möjligt kunna återge rätt, samt för att vi under 

intervjun skulle koncentrera oss på respondenten istället för att skriva hela tiden. 

Denna konstlade situation som uppstod kan ha påverkat respondenterna och dess 

svar på ett sätt som vi inte kunnat veta innan.   

 

Då det är en kvalitativ metod vi har använt oss av är reliabiliteten låg. Med 

reliabilitet menas att man uppnår samma resultat genom att vid olika tillfällen 

göra samma mätningar (May, 2001). Vid tematiskt öppna intervjuer får vi veta 



 

 11

missbrukarens subjektiva upplevelse och därigenom är det svårt att uppnå samma 

resultat vid upprepade mätningar.  

Etiskt övervägande 

Den etiska frågan har att göra med vad som är rätt eller rättvist, med hänsyn till 

både medarbetare, projektet och de som berörs av forskningen (May, 2001) Vi 

överlämnade ett informationsbrev till våra respondenter. Där vi gav en skriftlig 

försäkran till respondenten om anonymitet och vår tystnadsplikt, samt även 

informerade om vad deras intervjuer skulle användas till (Repstad, 1999). Med 

anonymitet menar vi att intervjupersonernas identitet kommer att skyddas i det 

framställda materialet och transkriberingen av intervjuerna kommer att raderas 

efter att uppsatsen är avslutad. Självbestämmandekravet för respondenten innebär 

att respondenten själv bestämmer hur länge och på vilka villkor den deltar i 

undersökningen. Repstad (1999) menar att då respondenten tydligt sagt något ”off 

the record” så ska man som forskare respektera detta, och inte citera det i texten 

men man kan behålla det som bakgrundsinformation (ibid.). 

 

Etiska aspekter som vi diskuterat är att vi måste ha respondenternas samtycke att 

fritt använda de uppgifter han lämnat till vår uppsats. Ytterligare etiska aspekter 

att ta hänsyn till är hur vi hanterar det material vi fått in. Vi kan ha kritiska 

reflektioner på det, men dock inte vinkla det hur som helst. Katarina Jacobsson 

(2008) refererar till Hammersley (2003) som menar att man måste kunna tolerera 

resultat som går emot ens egna värderingar, då vår främsta uppgift är, så långt det 

är möjligt ur etisk och materiell synpunkt, att producera kunskap.  

 

För respondenten har intervjusituationen inneburit en sned maktbalans då vi har 

genomfört intervjuerna tillsammans. Då respondenten varit ensam, måste vi vara 

medvetna om den obalans som kan ha uppstått och att detta kan ha påverkat 

respondentens svar. För att respondenten skulle känna sig så trygg som möjligt 

har samtliga intervjuer genomförts på behandlingshemmet. Ur denna aspekt har vi 

även före och efter de tre sista intervjuerna befunnit oss på behandlingshemmet. 

Dels för att respondenterna skulle kunna se vem vi är innan intervjuerna, men 

också för att de som vi redan har intervjuat ska få möjlighet att prata med oss. Det 

kunde vara frågor och undringar om intervjuerna eller den färdiga uppsatsen. Då 



 

 12

det är en grupp människor som befinner sig i en utsatt situation så har vi också 

velat förhöra oss om hur de tyckt att det känts efter intervjuerna.  

Analys av empiri 

Analysen går ut på att det empiriska materialet ska sammanställas, för att sedan 

relateras till de teoretiska begreppen och tidigare forskning. Teori är ett verktyg 

som forskaren kan använda sig av i den vetenskapliga processen. Sohlberg (2006) 

visar på att teorier används för att framför allt kunna förklara flera företeelser och 

inte enstaka sådana. Teorier fokuserar på vissa aspekter av verkligheten och ger 

dem en särskild egenskap med hjälp av begrepp. Teori kan definieras som en 

begreppsstruktur, det vill säga en struktur där ett antal begrepp är relaterade till 

varandra (ibid.). Genom kodning struktureras det empiriska materialet. En kod är 

relaterad till aktörernas mening. Vi har strukturerat kodningen utifrån 

intervjumaterialet som vi fått fram. Detta för att vi lättare skulle kunna arbeta med 

det empiriska materialet i relation till teorin. Aspers (2007) menar att koderna 

fungerar då som kanaler mellan teori och empiri.  

 

Wästerfors (2008) refererar till Howard S. Beckers (1998) som förespråkar ett så 

kallat baklängesarbete då man analyserar sitt material. Utskrifter och anteckningar 

bör enligt detta läsas så öppet som möjligt för att bekräfta att materialet är ett svar 

på en fråga, vilket inte nödvändigtvis behöver vara den exakta ursprungsfrågan. 

På så sätt kan en förståelse lättare uppnås av vad man håller på med (ibid.). Detta 

sätt att arbeta har varit relevant vid vårt analysarbete. Citat har använts för att ge 

en mer levande bild av respondenternas berättelser. I vissa fall är de omgjorda 

från talspråk till skriftspråk för att bli mer sammanhängande och inte kunna 

avslöja respondenterna.  

 

I induktion utgår man från data och därigenom genereras teorin. Grounded theory 

är en form av induktion, vilket innebär att man inte utgår från en teori när man 

studerar verkligheten, utan låter empirin styra vilken teori man använder sig av i 

analysen. Deduktion däremot innebär att man testar teorin på empirin utifrån 

hypoteser och antaganden. Antingen styrks teorin eller så falsifieras den. Både 

deduktion och induktion finns väl beskrivet av både May (2001) och Aspers 

(2007). Vad som dock förespråkas, av Aspers, är ett mellanläge, där teorin anger 
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teman, vilket ger oss som forskare viss fokus men det styr inte vårt arbete i detalj. 

Vi har utgått från en teori och flera begrepp som gett oss riktlinjer, ramar att utgå 

ifrån i våra tematiserade intervjuer i enlighet med vad Aspers (2007) förespråkar.  

 

Hermeneutik, betyder tolkningslära och är en förståelseansats som vi använder oss 

av i denna uppsats (Thurén, 1991). I användandet av hermeneutiken som metod 

utgår man ifrån att våra subjektiva tolkningar av verkligheten påverkar våra 

uppfattningar om den (Lundin, 2008). Detta är något som vi är medvetna om då vi 

som forskare kommer i kontakt med det och de vi avser att forska kring. Därför 

har vi strävat efter att förhålla oss så objektivt som möjligt till våra 

intervjupersoner samt till det material vi fått fram. Det är enligt Lundin det 

uppfattade och tolkade subjektet som ska sättas i fokus inom hermeneutiken 

(ibid.). Det viktiga är hur människor tolkar världen och hur människor interagerar 

med varandra, d v s hur de skapar det sociala livet (May, 2001). På så sätt kan den 

sociala verkligheten förstås. Att utforska sociala fenomen är en hermeneutisk 

metodologisk strävan, samt att skapa en fördjupad och förnyad kunskap kring dem 

med teoretiska antagandena i bagaget. Genom att växla medan del och helhet kan 

forskaren successivt borra sig djupare i fenomenet. En djupare förståelse kan på så 

sätt uppnås genom denna tolkningsprocess i en s.k. spiral (Lundin, 2008).  

 

Under vår insamling av empiri började vi med att genomföra en intervju för att se 

hur vi, respondent och intervjuare, förhöll oss till varandra och frågorna. De 

erfarenheter vi fick med oss från den första intervjun använde vi oss av för att 

kunna förbättra samtalet under intervjuerna. I analysarbetet har vi för att kunna få 

förståelse för enskilda fenomen fått se till hela gruppen respondenter och ibland 

till den enskildes respondentens hela historia.   

Förförståelse  

Husserl ([1954] 2002) talar om livsvärlden och menar att den bland annat 

innehåller värderingar och etablerade handlingssätt och innebär den primära 

verklighet som vi alla lever i (Lundin, 2008). Heidegger menar att vi alltid har 

kontakt med livsvärlden. Och vad som hela tiden avslöjar denna värld är en djup 

form av tolkning av den. Hans-Georg Gadamer ([1960] 2002) menar att det vi 

möter, möter vi alltid med en förståelse av det. Lundin (2008) refererar till 
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Giddens (1984:284) som menar att man genom sin förförståelse fördjupar sig i sin 

uppsats och genom en tolkning senare får en ny djupare förståelse genom den 

hermeneutiska cirkeln (ibid.). Under uppsatsens gång t.ex. när vi får ökad 

förståelse för det vi avser att undersöka kommer våra livsvärldar kommer att 

ändras. 

 

Vår förförståelse inom detta område grundar sig i vår praktikperiod. De områden 

vi fick erfarenhet från var behandlingshem och från socialtjänstens missbruksvård. 

Där fick vi erfarenheter med oss om klienterna och deras sociala relationer. På 

behandlingshemmet visade det sig att klienterna bar på en stark ångest över att ha 

hamnat djupt ner i missbruket. I behandlingen arbetade man bland annat med de 

sociala relationerna kopplat till skuld och skamkänslor gentemot barn och andra 

anhöriga. I samtalsgrupper framkom också hur relationerna till andra missbrukare 

såg ut under missbruket. Inom socialtjänstens missbruksvård såg det lite 

annorlunda ut, fast mycket påminde om vartannat, t ex under missbruket umgicks 

de nästan uteslutande inom missbrukskretsen. Det som var påtagligt var att efter 

avslutad behandling var det ensamhet eller det gamla umgänget inom missbruket 

var det som fanns att tillgå. Att få en djupare förståelse för varför de i det tidiga 

missbruket, men även senare väljer att leva på det sätt som de gör, och på olika 

sätt sårar de som betyder något för dem, var det som väckte vårt intresse för 

missbrukarnas sociala relationer.  
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2 Tidigare forskning 
Mycket forskning har gjorts inom området med missbruk, och vi har endast tagit 

del av en del av denna forskning. Vi har valt att fokusera på de avhandlingar som 

är mest relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. I texten nedan kommer 

vi att presentera de delar av forskningen som har tydligast koppling till vår studie. 

Forskningen presenteras under olika rubriker för att lättare kunna få en samlad 

bild av vad som framkommit i tidigare forskning.  

 

Anhöriga, vänner och samhället i övrigt 

I Kristiansens avhandling Fri från narkotika (1999) har han undersökt kvinnor 

och män som varit narkotikamissbrukare. Hans syfte var att beskriva och 

analysera hur dessa personer gått från att vara icke missbrukare, till missbrukare, 

för att senare bli drogfria. Han undersöker också vad det innebär att ha erfarenhet 

av ett narkotikamissbruk då de lever socialt integrerade i samhället. I Kristiansens 

(ibid.) forskning började alla respondenter att röka hasch i tonåren. Ungdomarna 

hittade nya kamrater och det var spänning och nyfikenhet som drev dem till att 

prova narkotika. Den gemenskap som de fann i gänget gav dem en känsla av 

samhörighet. Relationerna till anhöriga och andra som inte ingick i 

narkotikagänget blev påverkade av missbruket, genom att de blev konfliktfyllda 

och så småningom resulterade detta i få relationer utanför narkotikakretsen. De få 

relationer som fanns hade oftast påverkats av svårigheter som uppstått genom 

missbruket (ibid.). 
 

Emotioner, sociala band och ritualer är en avhandling av Odd Lindberg (1998) 

där han studerar narkotikamissbrukares ingång i missbruket, men även hur de 

sociala banden förändrades under och efter missbruket. Hans fokus ligger på 

känslor, erfarenheter och handlingar både i narkotikamiljöer, familjelivet och på 

institutioner. Shaw (1931) som Lindberg (1998) hänvisar till beskriver den viktiga 

funktion som gänget fyller. Även om ungdomarna växer upp i välfungerande 

familjer så kan det finnas brister då föräldrarna inte kan tillgodose behov som 

ungdomen har (ibid.). Då barn växer upp med föräldrar som beter sig på ett 

oförutsägbart sätt skapar detta otrygghet hos ungdomen och bristande tillit till 
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vuxna och då kan gänget och narkotikan ersätta denna avsaknad av trygghet i 

familjen (Bergström, 1996 se Lindberg, 1998). Ramström (1983) menar att då 

ungdomarna växer upp i trygghet kan istället narkotikabruket vara en revolt mot 

vuxenvärlden eller att man testar av ren nyfikenhet. Dessa ungdomar lever ofta i 

två sociala världar och en del drar sig från missbruket då de inte ser sig som 

missbrukare, medan andra dras mer och mer till den narkomana världen och 

fastnar i ett missbruk (Ramström se Lindberg, 1998). Lindberg hänvisar till en 

undersökning från Jonsson (1980) gjord om manliga sprutnarkomaners uppväxt, 

där konflikter med familjen präglade uppväxten, men även utgjordes av vistelser i 

fosterhem och flera byten av fostrare. De försök som gjordes för att skapa sociala 

relationer utanför drogvärlden gav individerna en känsla av att inte höra hemma 

och att inte duga. Dessa känslor blev däremot tillgodosedda inom missbruket 

(Lindberg, 1998). 
 

I Anette Skårners (2002) avhandling Skilda världar studerar hon de sociala 

nätverken hos drogmissbrukare och hon försöker ge en mer nyanserad och 

konkret bild av de sociala relationernas betydelse. Detta till skillnad från en del 

andra studier som istället fokuserar mer på själv missbrukets komplexa karaktär. 

Att en avigsida med missbruket är att det skadar de sociala relationerna, men 

också att man riskerar att förlora och såra dem som står en nära är något som 

Skårner belyser (ibid.). Gemensamma drag som Skårner funnit hos samtliga 

respondenter var att relationerna är få och efterhand som umgänget i 

narkotikakretsen ökar, så försvagas de drogfria relationerna. Man har få nära eller 

riktiga vänner och man kan se en frånvaro av förtroliga och kontinuerliga 

vänskapsrelationer.  

 

De relationer som är mest betydelsefulla är relationerna till partnern och de egna 

barnen, även om inte dessa är okomplicerade under missbruket. I jämförelse 

mellan män och kvinnor fann Skårner att män föreföll ha större möjlighet att 

träffa en drogfri partner, både under och eftermissbruket. Vid separation från 

modern försvinner ofta relationen till barnen för männens del under den tid då de 

fortsätter att missbruka, men den förefaller bli viktig igen i samband med ett 

drogavslutande. Ett konstaterande som Skårner gör är att det i samband med ett 

drogavslut krävs nya deltagare i det sociala nätverket för att möta kraven på 
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drogfrihet. Drogfrihet innebär inte heller alltid ett närmande till anhöriga som 

funnits utanför drogvärlden. Det kan istället vara så att individen behöver en 

distans till anhöriga som han kanske upplevt sig ha ett beroende till i en destruktiv 

relation (ibid.).  

 

I Pundare, jonkare och andra beskriver Bengt Svensson (1996) hur missbrukare 

kan välja att göra sitt missbruk mer eller mindre synligt för omgivningen. Om 

individen väljer att dölja sitt missbruk, så utsätter man sina sociala relationer för 

stora påfrestningar. Att bibehålla den sociala fasaden under ett intensivt missbruk 

är svårt, men det kan ge fördelar att inte utmärka sig som narkoman hos 

exempelvis myndigheter och arbetsgivare. De individer som klassar sig som 

missbrukare har tagit upp samhällets bild av sig själva. Svensson (1996) menar att 

då individen synliggör sig som narkoman, kan hon uttrycka sin tillhörighet mot 

omvärlden. Om man senare som narkoman vill bryta sitt drogmissbruk, innebär 

detta att man måste byta sin umgängeskrets och därmed sin grupptillhörighet. 

Dock kan det vara så att de sociala banden i vanliga samhället är svaga.  

 

Drogvärlden  

När individen börjar få konsekvenser i förhållande till resten av samhället, 

definierar varken individen eller omgivningen dem som drogmissbrukare. Detta är 

istället ett val som de gör för att få vara med om den starka gemenskapen med 

andra ungdomar som finns i drogvärlden (Kristiansen, 1999). Lindberg (1998) 

visar i sin avhandling att individen till en början när hon kommit in i 

narkotikakretsen försöker hålla den narkomana identiteten på avstånd. Så 

småningom när hon involveras allt mer i den narkomana subkulturen, identifierar 

hon också sig med gruppens handlingar, språk och symboler. Rollen i den vanliga 

världen blir allt svårare att visa upp, vilket knyter dem ännu mer till drogvärlden. 

De respondenter som provar narkotika av nyfikenhet eller för att experimentera 

och som inte identifierar sig som narkomaner, tar sig oftast bort från drogvärlden 

(ibid.). För de övriga som fastnar i drogvärlden, leder det ofta till kriminalitet för 

att kunna upprätthålla missbruket, då de inte klarar av att arbeta under sitt 

missbruk (Kristiansen, 1999). För de respondenter som börjar missbruka tidigt 

innebär det istället att de inte kommer in i arbetslivet alls (Lindberg, 1998). 
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Det Svensson (1996) tar upp, som verkar spela roll för missbrukaren är ett stort 

behov av sällskap, där den gemensamma handlingen är viktig. Det vill säga 

individerna träffas inte bara, utan de gör något tillsammans, de drogar, dricker öl 

eller kaffe tillsammans. En sak de kan göra för att lättare komma in i de ständigt 

föränderliga grupperna är att bjuda på narkotika.  

 

Att vara vänner inom missbrukskretsar brukar beskrivas som att de umgås så 

länge det finns pengar eller knark. Relationerna är ofta konfliktfyllda (Kristiansen, 

1999). Enligt Skårner (2002) så innehåller missbruksvärlden svaga och instabila 

sociala band, men den är viktig då det är den enda gemenskap man har. Trots 

missbrukets påverkan så kan relationer inom missbrukskulturen upplevas positiva 

genom att man känner gemenskap och får stöd, vilket kan leda till överlevnad på 

kortare sikt och att man inte far alltför illa (ibid.). 
 

De sociala band som finns utanför missbrukskretsen är få, ofta negativt laddade 

och speglar det förflutna eller visar på en längtan efter annorlunda gemenskap 

(Skårner, 2002). Till skillnad från Skårner menar Svensson (1996) att banden 

inom drogvärlden är starka. Vidare visar Svensson att människor är hjälpsamma 

mot varandra och det viktigast är kampen för överlevnad då man behöver få i sig 

narkotika. Har man inga pengar har langaren makten, och kan välja att avvisa 

kunden eller sälja varorna på kredit, med risken att bli blåst. Dock är det i 

slutändan ett ömsesidigt beroende. Langaren är beroende av missbrukaren för att 

tjäna pengar och överleva som langare, och missbrukaren är beroende av langaren 

för att få narkotika (Svensson, 1996). 

 

Drogfrihet/behandling 

För att bli motiverade till förändring och för att kunna bryta sitt missbruk och 

förbli drogfri menar Kristiansen (1999) att man behöver interagera med vänner 

och socialarbetare. Dock är förändringen alltid beroende av missbrukarens eget 

engagemang och ställningstagande. För de som väljer att sluta sitt drogmissbruk 

är besluten ofta baserade på både positiva och negativa konsekvenser. De negativa 

konsekvenserna i slutet av missbruket bestod bland annat av svek och beräkning i 
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relationerna inom missbrukskretsen (ibid.). De positiva sociala konsekvenserna 

som hade betydelse för männen var deras förhållande med kvinnor som var 

drogfria. För både män och kvinnor inom missbruk har föräldraskapet visat sig 

vara en drivkraft för att lämna missbruket (ibid.). 
 

I början av drogfriheten fanns det få relationer med icke missbrukare, detta främst 

på grund av konflikter som uppstått i samband med missbruket (Kristiansen, 

1999). Kristiansen (ibid.) betonar även vikten av att som drogfri bli bekräftad som 

detta och inte som narkoman. Många av respondenterna skapade betydelsefulla 

sociala relationer med olika personer då de utvecklade sitt drogfria liv (ibid.). 

Många av kontakterna skapades på behandlingshem eller i andra 

behandlingssammanhang.  Den sociala interaktionen på behandlingshemmet med 

människor som var motiverade och engagerade betonas för att kunna få förtroende 

för människor och känna gemenskap. Positiva förväntningar, tolerans, respekt och 

gemenskap är viktiga faktorer för att man ska utvecklas och må bra som individ 

enligt Kristiansens forskningsresultat (ibid.). Skårner poängterar också att 

individens egen förmåga och drivkraft är starkt förknippad med kvaliteten på den 

sociala interaktionen (Skårner, 2002).  
 

Respondenterna som deltog i Kristiansens (1999) studie uppgav att deras tillvaro 

efter behandling motsvarade ett vanligt liv. De hade lyckats bryta sig loss från 

narkotikakretsarna, men det tog ändå tid innan de upplevde sina positioner i det 

vanliga samhället som stabila. Det poängterades även vikten av att det fanns 

människor runt dem som kände till deras bakgrund och gav dem stöttning. En del 

av dessa människor är från olika behandlingar där de har samma erfarenhet, vilket 

innebär en trygghet (ibid.). Skårner (2002) visar på vikten av vänner utanför 

familjen, då detta minskar beroende och sårbarhet. Efter en lång tids missbruk tar 

det oftast mycket lång tid att bygga upp nya stabila nätverk. Det är av stor vikt för 

bibehållen drogfrihet att man har drogfria och nära vänner. I verkligheten kan det 

innebära att man inte bara väljer bort drogen, utan också betydelsefulla relationer 

och man kan därmed riskera att bli socialt isolerad (ibid.).  
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Skam och skuld 

Emotionella problem som skam och skuldkänslor främst gentemot barn, men även 

andra anhöriga tyngde respondenterna i Kristiansens (1999) studie. Även i 

Skårners (2002) forskning var detta något återkommande i respondenternas 

berättelser. Skuld och skamkänslor som finns och som påverkar relationerna 

negativt påverkar också individens självkänsla negativt och följden av detta blir 

instabila sociala band och kan göra att man drar sig undan (ibid.).    

 

Lindberg (1998) menar att skam och skuldkänslor uppträder hos barn och 

ungdomar då de har erfarenhet av känslor som att vara annorlunda i 

kamratrelationer, samt att inte duga. Detta utvecklar en svag självkänsla hos 

ungdomen och kan göra att de får svårt att interagera med andra. En följd av detta 

kan bli att man söker sig till de narkomana kretsarna för att få bekräftelse på att 

man duger och har ett värde (ibid.). 
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3 Teori och begrepp 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism som teori, skapades av Herbert Blumer och används för 

att analysera den sociala verkligheten. Den hjälper oss att förstå det samhälle vi 

lever i och är inte inriktad på att förklara eller förutsäga skeenden. (Trost & Levin, 

1999). Symbolisk interaktionism innebär att människor tolkar och definierar 

varandras handlingar. Svaret på en handling bygger på vilken betydelse, eller 

mening som det interaktiva användandet av språkliga symboler tillskrivs den 

ursprungliga handlingen. Detta är en tolkningsprocess som endast återfinns hos 

människan (Månsson, 2002).  

 

Svensson (1996) förklarar den symboliska interaktionismen genom att visa att 

objekt har olika mening för olika människor. Objekten har ingen inneboende 

naturlig mening och består av mänskliga konstruktioner. Vilken betydelse 

objekten får bestäms i relation till de människor som använder dem. De kan 

användas i tankarna, men också med händerna. Innebörden av objektens mening 

sker genom en tolkningsprocess. Att ta reda på vilka objekt som finns i gruppens 

värld och vilken innebörd de har, är en avgörande faktor för att kunna förstå hur 

en grupp lever. Allting som människor kan relatera till eller peka på benämner 

Blumer som objekt. Det kan innebära både abstrakta ting som exempelvis frihet, 

men även så kallade saker (ibid.). 

 

En viktig hörnsten inom den symboliska interaktionismen är definitionen av 

situationen. Denna kallas också för Thomasteoremet och innebär att ”Om 

människor definierar eller varseblir situationen som verklig, så är den också 

verklig i sina konsekvenser” (Trost & Levin 1999;11). Trost och Levin påpekar 

att människan hela tiden omdefinierar verkligheten i pågående processer. I ena 

stunden definierar människan en situation och beter sig därefter och i andra 

stunden har hon omdefinierat situationen och beter sig på ett nytt sätt (ibid.). 

 

Trost och Levin (1999) pekar även på nuet som en hörnsten inom den symboliska 

interaktionismen. Här ser man människan som aktiv och att hon förändras hela 
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tiden. Det som var nu då, är inte detsamma nu. Ibland kan vi tro att stabilitet råder 

bara för att processer går långsamt, dock är det inte så inom det symboliska 

perspektivet. Människans beteende är en produkt av hela hennes historia d v s 

både de nya meningarna och värderingarna, det glömda och det som hon erfarit. 

Varför vi beter oss som vi gör i nuet är inte orsakade av våra erfarenheter och vår 

socialisering, dock använder vi oss av detta för att förstå den nuvarande 

situationen. Inom den symboliska interaktionismen ses människan som att hon är 

aktiv eftersom hon handlar hela tiden. Som tidigare nämnts är människan aktiv 

och förändras ständigt.  Människan gör alltså saker istället för att de är (ibid.).  

 

Teoretiska aspekter  

Giddens (2003) visar att det inom sociologin finns en del teoretiska dilemman. Ett 

utav dessa är om människan är en aktiv person, som själv styr sina livsvillkor och 

även kontrollerar dem. Eller att människan gör saker som ligger utanför hennes 

kontroll och visar sig vara resultat av allmänna sociala krafter, vilket Durkheim 

betonar (ibid.). Meeuwisse och Swärd (2002) ger en förklaring till begreppet aktör 

inom den interaktionistiska skolan och menar att ur samspelet mellan individen 

och den sociala omgivningen uppstår strukturen i samhället. I en interaktiv och 

dynamisk process formar människan den omgivning som hon samtidigt betraktas 

vara en produkt av (ibid.).  

 

Emotioner – skuld och skam 

Johnsson (2000;76) ger en definition på begreppet emotioner enligt 

Nationalencyklopedin (1998) som lyder ”emotioner eller känsla, tillstånd som 

rädsla, vrede, glädje eller skam”. Dahlgren och Starrin (2004) refererar till den 

amerikanske sociologen Scheff (1990) som menar att skapandet av starka 

relationella band mellan människor avgörs av vår förmåga att uppleva känslor. 

Kvaliteten i de sociala banden har en koppling till vissa emotioner som skam och 

stolthet. Lindberg (1998) refererar också till Scheff (1997) och uppvisar att en 

grundläggande drivkraft som människan har, är att tillsammans med andra 

människor få uppleva intellektuell och emotionell samhörighet. 
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Enligt Scheff (1990, 1997) som Johnsson (2000) hänvisar till så värderar 

individen sig själv utefter hur andra människor bemöter henne. Känslor av stolthet 

och att man är värdefull väcks då individen har blivit bemött med kärlek och 

respekt. Individen känner tillit till andra personer, vilket leder till stabila sociala 

band (ibid.). Hur de sociala banden utvecklas mellan grupper eller mellan 

individer påverkas av emotionella betydelser i relationen, men även av verbala 

symboler, vilket Lindberg (1998) visar då han refererar till Scheff (1997). Känslor 

av skam däremot föranleds av att individen blir bemött med kärlekslöshet och en 

upplevelse av att ingen bryr sig om henne (Scheff 1990, 1997 se Johnsson, 2000). 

Retzinger (1991) som Lindberg (1998) refererar till menar att då en individ känner 

sig otillräcklig skapas skamkänslor (ibid.). 

 

Lindberg (1998) refererar i sin forskning till Heitun (1985), Gomberg (1988), 

Potter-Efron och Efron (1993) som visar att en förklaring till varför individer 

börjar med narkotikabruk, är att de försöker fly ifrån skam och skuldkänslor 

genom att använda narkotika. Följen blir dock att individen upplever ännu svårare 

känslor av skuld och skam (ibid.). Heitun (1985) som Lindberg (1998) hänvisar 

till menar att individer som träder in i narkotikavärlden och klarar av de krav som 

ställs på individen där, blir accepterad som individ av gruppen. Detta leder till att 

individens skuld- och skamkänslor försvagas (ibid.). 

 

Lindberg (1998) hänvisar i sin forskning till Giddens (1991) som beskriver att 

skuld väcks hos individen då den känner en oro för att för att inte kunna leva upp 

till de normativa förväntningar som finns i en omgivning. Skuld väcks även då en 

individ får känslan av att ha handlat fel eller får tankar kring detta, enligt 

Retzinger (1991) som Lindberg refererar till (1998). Real skuld eller även så 

kallad verklig skuld beskriver Cullberg (2003) som något en människa upplever 

då hon exempelvis upphör att träffa sina barn vid en skilsmässa. Skuld kan också 

väckas hos individen då hon har skadat en medmänniska med sina handlingar, 

eller sig själv genom att missbruka alkohol. Att individen inte besökt sina gamla 

föräldrar kan också väcka skuld hos individen (ibid.). 
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Sammanfattning av teorier och begrepp 

Inom den symboliska interaktionismen betonas det att människan är aktiv och att 

hon befinner sig i en ständig förändringsprocess. Individer interagerar med 

varandra, tolkar och definierar varandras handlingar med hjälp av språkliga 

symboler. På så sätt formar individen sin omgivning, dvs. det samhälle som hon 

lever i. Samtidigt menar man inom den symboliska interaktionismen att 

människan är en produkt av den samhälleliga strukturen.  

 
Emotioner har stor betydelse för hur de sociala banden utvecklas mellan grupper 

och mellan individer. Då individer blir bemötta med kärlek och respekt i den 

sociala relationen följer känslor av stolthet. Blir individen däremot bemött av 

kärlekslöshet och hon har en upplevelse av att ingen bryr sig om henne, väcks 

istället känslor av skam. Skuld är något som individen upplever då hon får känslan 

av att ha handlat fel. Skuld och skam kan också väckas då individen har skadat sig 

själv eller sina medmänniskor då hon exempelvis har missbrukat alkohol. 
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4 Resultat och analys 
 

Beskrivning av intervjupersoner 

Anton, drygt 50 år 

Anton är singel efter att tidigare ha avslutat ett långt förhållande och har inte 

arbetat sedan slutet av 70-talet. Han har två vuxna barn och hans föräldrar är döda. 

Började dricka och ta LSD i de tidiga tonåren, gick över till att röka hasch och 

efter ett par år började han med amfetamin, vilket har följt honom fram till nu.  

Benny, runt 30 år 

Benny är singel, har inga barn. Har i stort sett arbetat hela tiden. Båda föräldrarna 

är alkoholister och skiljde sig när Benny gick i högstadiet. Har en äldre bror. 

Började i tonåren att dricka alkohol, provade även att röka hasch för 12 år sen. För 

cirka 10 år sedan provade Benny amfetamin vilket var hans drog, som han 

fastnade för direkt. Han tycker om att dricka pilsner, brukar dock inte dricka sig 

full.  

Christian, runt 30 år 

Christian har en flickvän och två yngre barn. Har arbetat periodvis, mest ströjobb 

eller svartjobb. Christian blev fosterhemsplacerad som liten och tappade då nästan 

kontakten helt med sina biologiska föräldrar. Har haft ett flertal olika 

fosterhemsplaceringar under åren både i familj och på HVB-hem. Har fem 

syskon. Christian började röka hasch när han var 9 år och alkohol ett par år 

senare. Amfetamin började han med efter ytterligare ett par år och därefter heroin.   

David, nästan 40 år 

David är sambo och har två barn. Det yngsta barnet bor hos honom och hans 

sambo, då detta är deras gemensamma barn, medan hans äldre barn bor hos sin 

moder. David är uppväxt med båda sina föräldrar. Har i stort sett arbetat hela 

tiden, utom under de senaste tre åren.  Har provat att röka hasch ett par gånger, 

men började röka kokain istället för 10 år sedan och har sedan hållit sig till denna.  
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Filip, drygt 50 år 

Filip är frånskild och har tre vuxna barn, alla i 20-års ålder. Har arbetat tidigare. 

Kände nästan inte alls sin fader och flyttade från modern redan i tonåren. Började 

med alkohol i de tidiga tonåren och narkotika efter att han passerat 30 år. Brukade 

kokain under 8 år för att sedan gå över till amfetamin.  

 

Relationer till anhöriga, släkt och vänner  

Nedan följer en analys av hur relationerna till familjen, släkt, vänner och 

anhöriga har påverkats av missbruket.  Även relationen till partner och egna barn 

i förekommande fall ingår här.  

Familj & släkt 

Våra respondenters uppväxt såg olika ut. Några hade en bra uppväxt med bra 

relationer till sina föräldrar, medan andra hade relationer till föräldrarna som inte 

var bra under uppväxten. Fosterhemsplaceringar förekom hos en av 

respondenterna och relationerna till de vuxna i familjehemmen var inte heller bra. 

De dåliga relationerna under uppväxten kan vi hitta hos ytterligare en respondent, 

där föräldrarna har varit alkoholister och bråkat. Efter deras skilsmässa bodde han 

hos sin mamma och blev som han själv uttrycker det ”lämnad i misären”, då hon 

fortsatte att dricka alkohol.  Lindbergs (1998) hänvisning till Jonssons (1980) 

undersökning, visar att manliga missbrukares uppväxt har varit präglade av 

konflikter med familjen, men även vistelser på fosterhem, där många fostrare varit 

inblandade har spelat roll (Jonsson, se Lindberg, 1998). De respondenter som haft 

en otrygg uppväxt och bristande tillit till vuxna har istället sökt sin trygghet och 

gemenskap i kompisgänget, där narkotikan har tillkommit som ett gemensamt 

intresse. Detta kan förklaras genom att en grundläggande drivkraft hos människan 

är att tillsammans med andra få uppleva emotionell samhörighet (Scheff, se 

Lindberg, 1998).  

 

Enligt Kristiansen (1999) var det ofta spänning eller nyfikenhet som drev 

ungdomarna till att prova narkotika och det som gör att de stannar är 

gemenskapen i gänget. Då denna gemenskap är stark försämras ofta relationerna 

till dem som inte ingår i narkotikakretsen (Kristiansen, 1999). David beskriver hur 
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relationen försämrades då han lurade sina föräldrar, och svek dem gång efter gång 

tills de inte orkade mer. Hur relationerna förändras då missbruket fortskrider kan 

man se hos Benny. Han uppger att i början av amfetaminmissbruket blev han 

snackig och tyckte det var roligt att prata med familjen. Sedan tappade han 

kontakten nästan helt och gick istället över till andra vänner. Att Benny tidigare 

tyckte det var roligt att ha kontakt med familjen, men mer och mer drogs till 

missbruksvärlden kan förstås utifrån den symboliska interaktionismen som 

Månsson (2002) visar. När han började med drogerna tillskrev han familjen en 

större betydelse än innan han började med drogerna. Då han mer och mer 

interagerade med sina drogvänner blev detta istället mer betydelsefullt för honom 

än familjen.  

 

Att dra sig undan från jobbiga situationer och fly till narkotikan och tryggheten 

där, är drag som vi kan se genomgående hos respondenterna, både i ungdomen 

och under senare tid. Innan Benny började missbruka drog han sig undan och 

smög hemma för att slippa ta hand om sin alkoholiserade moder. Anton smög med 

sitt drogmissbruk under alla år för att föräldrarna inget skulle få veta, trots att det 

var jobbigt att hålla masken för dem. Christian som inte haft någon bra relation till 

vuxna ger inte tryggheten någon chans alls, utan menar att han sparkar bakut för 

att hålla människor på avstånd. Så här beskriver Christian sina relationer: 

”Alla mina relationer när det gäller både partners och till nära vänner 

och bekanta… allting har saboterats totalt liksom… de enda 

relationerna som har fungerat det har varit de som har med missbruket 

att göra, de har fungerat kanon.” 

Kristiansen (1999) belyser hur relationerna till anhöriga påverkades av missbruket 

genom att de blev konfliktfyllda och att de drogfria relationerna efterhand 

tunnades ut. Respondenterna i denna studie har liknande dem i Kristiansens 

forskning dragit sig bort från familjerelationerna och istället stannat i 

narkotikakretsen. Genom lögner och smygande har drogandet kunnat fortgå utan 

någon större påverkan från familjemedlemmar.  
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Filip flyttade hemifrån i tonåren och menar därför att hans mamma inte har haft 

någon kontroll på honom. Han hyser stor respekt för sin mamma, och menar att 

hans missbruk ändå har påverkat henne. Det har skadat henne psykiskt och fysiskt 

och hon är väldigt orolig för honom. Skårner (2002) belyser missbrukets 

avigsidor, att det skadar de sociala relationerna, och man riskerar att förlora och 

såra de som står en nära. Att dra sig undan från anhöriga och smyga kan få sin 

förklaring i skuldkänslor. Skuldkänslor väcks då individen inte kan leva upp till 

de normativa förväntningar som finns i ens omgivning (Giddens, se Lindberg, 

1998). Då individen har skadat en medmänniska med sina handlingar kan också 

vara något som väcker skuld (Cullberg, 2003).  

Partner & barn 

I respondenternas relationer till partners, finns både gemensamt missbruk, men 

också drogfria kvinnor. Att träffa en drogfri partner förefaller vara lättare för män 

än kvinnor enligt Skårner (2002), vilket vi kan se hos några av våra respondenter. 

David och Christian har båda ett flertal förhållanden bakom sig och dessa 

relationer har varit med drogfria kvinnor. Skårner (ibid.) poängterar även hur 

betydelsefull relationen till partner och de egna barnen är, om inte okomplicerad. 

Svensson (1996) belyser hur de utsätter sina sociala relationer för stora 

påfrestningar då de försöker dölja sitt missbruk. När David träffade sin sambo var 

han redan i missbruket. Det tog lång tid innan hon förstod att han missbrukade då 

han inte drogade i hemmet. David levde i två världar, där han utåt sett arbetade 

och betalade räkningar. Efter ett tag började narkotikan ta ut sin rätt och det syntes 

på honom när han knarkat i flera dagar. David bekräftar hur mycket relationen 

betyder:   

”Så vi glömmer alla dessa kvinnor. Jag hade inte levt, hade det varit 

tvärtom hade jag inte levt med henne i fem dagar. Inte en chans. Så 

det måste betyda någonting.” 

Den symboliska interaktionismen innebär enligt Månsson (2002) att människor 

interagerar med varandra med hjälp av språkliga symboler. Under interaktionen 

tolkar och definierar individerna varandras handlingar. Hur handlingarns besvaras 

beror på vilken betydelse de ges av individen (ibid.). 
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David uppvisar att om han hade levt med en kvinna som tagit droger så hade han 

aldrig stannat kvar i den relationen. Detta kan tolkas som att David förstår vad 

hans sambo har gått igenom då hon har levt med honom under hans missbruk. 

Utifrån den symboliska interaktionismen som Månsson beskriver ger David sin 

sambo en betydelse av att hon funnits där vid hans sida, även då narkotikan 

började ta ut sin rätt och han kunde vara frånvarande i flera dagar. 

 

Även för Filips del har missbruket påverkat relationen. Under Filips 

alkoholmissbruk blev han mycket aggressiv då han drack. Han var otrogen och 

misshandlade både sin fru och andra. Han tror att kokainet räddade hans 

äktenskap då han blev lugnare och på glatt humör, var alltid pigg och kom ihåg 

vad han gjorde. Hans fru har inte varit beroende av honom, varken socialt eller 

ekonomiskt:  

 ”Så jag tror hon älskat mig. Det har påverkat henne mycket för jag 

var ett svin när jag drack alkohol.”  

Filip och hans fru drogade tillsammans under sitt äktenskap. Deras missbruk 

började av nyfikenhet. Han smög för barnen med sitt missbruk under 8 år och tror 

att det påverkat främst hans äldsta dotter, då hon sett honom full och misshandlad. 

Dottern lever idag som nykterist. Att relationen till barnen har påverkats tror han, 

främst då han på grund av fängelsevistelse har missat delar av deras uppväxt.  

Filip säger att ekonomiskt hade familjen det bra, men inte känslomässigt.  

 

Anton har ett 10 år långt samboförhållande bakom sig där både han och hans 

partner har missbrukat. Han menar att ett förhållande till kvinnor många gånger är 

uppbyggt på lögner, och det kan gå så långt att man drar igång ett bråk för att 

kunna sticka ut och knarka några dagar. Han brydde sig inte mycket om sin 

partner utan tog henne för givet, tills hon inte fanns mer.  

”Jag har liksom hängt upp rätt mycket av mitt liv på henne, hon har 

fått jobba och så gott som försörja mig när inte knarket har gjort det. 

Hela tiden så har hon fått göra det och när jag åkt in har hon fått stå 

där med alla skulder. Hon har fått sitta i kläm mycket.” 
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Christian smög med sitt drogande för flickvännen som efter ett tag märkte att 

något inte var som det skulle. När hon ifrågasatte honom gick han i försvar och 

drog sig undan mer och mer. ”Det var ett skydd för mig också, för att så länge jag 

inte har henne nära så kan inte hon se vad som pågår heller.”  

 

 Skårner (2002) menar att då missbruket eskalerar så försvagas de sociala 

relationerna efterhand. Relationerna blir ofta påverkade av missbruket på så sätt 

att de blir konfliktfyllda (Kristiansen, 1999). 

 

Av våra respondenter är det fyra stycken som har barn. Relationerna till dem ser 

också olika ut. Anton har två vuxna barn, där han har träffat den äldste sporadiskt 

under åren och sin yngste har han inte sett sedan han var 5 år, han är idag 24 år. 

Christian berättar att han ena stunden funnits där för sina barn, för att vara borta i 

nästa, lovat massor men inte hållit det, kommit och gått som det har passat 

honom. Han har under perioder haft traditionellt umgänge innan hans missbruk 

tagit fart igen. En förklaring till detta kan ges genom Thomasteoremet som är en 

av de viktiga hörnstenarna inom den symboliska interaktionismen. Människan 

omdefinierar verkligheten i pågående processer, enligt Trost och Levin (1999). Då 

Christian är tillsammans med sina barn så definierar han relationen till sina barn 

som viktig, då han finns där för dem. Under de perioder när han befinner sig i 

drogkretsarna så definierar han istället de relationerna som viktigare än barnen, då 

han inte finns där för dem. Inom den symboliska interaktionismen ses människan 

som aktiv. Utifrån detta kan Christians handlande som beskrivs ovan, ses som att 

han gör saker hela tiden och ständigt förändras. Om att vara pappa säger David så 

här: 

”Sen fick jag då barn och då, så dum som man är, trodde man att nu 

ska det bli… det ska ändras. Så är det inte utan det fortsatte. … Det 

går inte. Den som säger det han ljuger. Det finns inte en chans. 

Missbruket kan du inte hålla på med.  Det spelar inte någon roll vad 

du missbrukar. Pappa? Ja, det beror på vad du menar med pappa, att 

bara vara där eller… det går inte. Finns inte en chans.”  

”En månad kunde se ut så, jag gick ut då när min pojke hade somnat 

efter 9 någon gång […] sen kunde jag stanna i 10 dagar och inte 
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komma hem. Och sen när jag kom hem var jag sliten, helt slut, jag 

hade ju inte sovit på 10 dagar. Ja, och så sov du och sen när du vakna, 

åt du och 2-3 dagar [… ] man blir irriterad […] man var ju sugen och 

så. Och visst var jag hemma de 2-3 dagarna och hur mycket pappa var 

man då. Det vet jag inte, men det var inte mycket. Och sen var det ut 

igen. Mer eller mindre så var det som ett hotell för mig.” 

Föräldraskapet är för respondenterna förbundet med mycket känslor som skam 

och skuld över vad man gjort och inte gjort. Alla våra respondenter säger att då de 

tittar tillbaka på vad de har gjort och inte gjort, känner de ånger, men kan inte gå 

och grubbla på det för mycket för då finns risk att de gräver ner sig igen. Man 

måste leva här och nu och försöka göra det bästa av det, att finnas för sina barn nu 

istället och bygga upp en ny relation. Fokusera på framtiden.  

Drogfria vänner  

De drogfria vänner som funnits under barndomen har försvunnit. Några av 

respondenterna inledde sitt missbruk ganska tidigt och hade därför svårt att 

redogöra för hur relationerna sett ut i början. Anton och Filip är de som började 

tidigast och båda uppger att de inte har några drogfria vänner. För Filips del är det 

endast familjen som är drogfri och han kommer inte ihåg om han någon gång 

sedan grundskolan haft några nyktra kompisar. Anton uppger att han inte har 

några drogfria vänner, och som det ser ut nu så har han inga vänner alls mer än de 

som finns på behandlingshemmet. För att kunna förstå varför det inte finns 

drogfria vänner, förklarar David det som att det gemensamma intresset inte fanns. 

Han tänkte på sina droger och de tänkte på annat. Vännerna stöttes helt enkelt 

bort. Han har haft drogfria vänner, men har sällan umgåtts med dem. 

”Det är svårt att ha vänner när man knarkar och det är omöjligt att ha 

vänner som knarkar när man är nykter. De jag har missbrukat med, 

kan jag inte vara nära när jag är nykter.”    

Att de drogfria vännerna inte längre finns kvar kan förstås utifrån den symboliska 

interaktionismen som Svensson (1996) beskriver. Objektets betydelse bestäms av 

de människor som använder objektet (ibid.). Om objektet är drogen så tillskrivs 
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den en stor betydelse av den som använder den, medan de drogfria vännerna inte 

tillskriver drogen någon betydelse alls, vilket då kan göra att umgänget bryts.  

 

Svensson (1996) beskriver hur svårt det är att bibehålla en social fasad under ett 

intensivt missbruk, vilket kan förklara varför vänner som är drogfria stöts bort. Då 

kan man leva fullt ut i den grupp där man känner sig hemma och behöver inte 

upprätthålla någon fasad. Lindberg (1998) menar att man kan leva i två sociala 

världar och få bekräftelse i båda dessa. Benny som uppger att han är blyg 

tillbringar mycket tid på Internet och har fått bra kompisar därigenom, som han 

kan prata med allt om. ”Och där får jag bekräftelse, att där är något som jag är bra 

på, fungerar i det sammanhanget och jag trivs.” Han uppger att han har två vänner 

som han träffat genom internet och ytterligare två vänner som han har haft träffat 

innan eller i början av sitt missbruk som i nuläget är drogfria, men inte alltid 

nyktra. De har hört av sig med erbjudande om hjälp då Benny haft det riktigt 

jobbigt, men Benny har avböjt då han inte vill göra varken kompisen eller sig 

själv besviken om det inte skulle fungera.  
 

Med de drogfria vänner som Christian har haft och som levde ett normalt liv, hade 

bra familjerelationer och skötte skolan, avbröts umgänget ganska snabbt. Han tror 

själv att det var vännernas föräldrar som inte ville att deras barn skulle umgås med 

honom, då föräldrarna såg var hans liv var på väg. Kopplingar till Lindbergs 

(1998) forskning, som menar att de försök som gjorts för att skapa sociala 

relationer utanför drogvärlden gav missbrukaren känslan av att inte höra hemma 

och att inte duga, kan förklara detta. När föräldrarna går in och förbjuder sina barn 

att umgås med vissa personer, så förstärks denna känsla ännu mer hos dessa 

personer, vilket då kan leda till att man stöter bort de få drogfria vänner som finns 

kvar.  

Drogvärlden 

Under denna rubrik redogörs för vad som utmärker de sociala relationerna i 
drogvärlden.  

Missbruksrelationer, Gemenskap – utnyttjande 

Kristiansen (1999) visar i sin forskning att ungdomen väljer att börja använda 

narkotika för få uppleva den starka gemenskapen som finns i drogvärlden. Vid 
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detta skede definieras de varken som drogmissbrukare av individerna själva eller 

av deras omgivning (ibid.). Alla respondenterna undanhöll till början sitt 

drogmissbruk för sina anhöriga. Så småningom gick dock drogmissbruket inte att 

undanhålla eftersom att det påverkade missbrukarnas förhållande till anhöriga. 

Vad som var gemensamt för alla respondenter inom drogvärlden var den 

gemensamma handlingen som de hade kring drogerna i drogvärlden. Filip berättar 

att det han hade gemensamt med sina drogvänner var att sitta på svartklubbar, på 

krogen och träffas på disco. Nästan alla respondenterna uttrycker dock att 

drogvännerna inte var så kallade ”riktiga vänner”. Filip berättar hur drogvännerna 

har försvunnit sen han slutat med drogerna. Han säger: ”Nu ringer de inte ens och 

frågar dig: Tjockis lever du eller vad är det med dig?”  
 

De flesta respondenterna visar på att drogrelationen i grunden handlar om droger 

och pengar. David säger: 

”Den världen är ju så att har du pengar är alla dina vänner. [---] 

Riktiga vänner i missbruket? Nä, det är inga vänner, man har inget 

annat gemensamt med dem mer än knarket. [---] Den som har påsen, 

det är han som bestämmer. Han kan få de andra att göra allt. De kan 

trampa över lik, det är inga problem.” 

Skårner (2002) uppvisar att även om de sociala banden är svaga, är 

missbruksvärlden viktig eftersom det är den enda gemenskapen som missbrukaren 

har. Att det i narkotikavärlden handlar om ett ömsesidigt beroende där langaren är 

beroende av missbrukaren för att tjäna pengar och missbrukaren är beroende av 

langaren för att kunna få narkotika åskådliggörs av Svensson (1996). Christian 

säger: 

”I det livet handlar det om att ge och ta […] de har någonting som jag 

vill ha och jag har säkert någonting som de också vill ha, så det är hela 

tiden den mentaliteten [---] Det är ingen riktig vänskap.”  

Kristiansen (1999) visar att man inom missbrukskretsarna enbart umgicks så länge 

det fanns pengar och knark involverat. Detta menar även Anton. Han berättar att 

relationerna till de andra missbrukarna mer är som affärsrelationer. De kommer 

hem och knackar på dörren och frågar om han har något. Anton säger: 
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”Hade jag inga droger så kom det inget folk plötsligt. Omedvetet så 

tror man, man vet det hela tiden att vi har bara det gemensamt. Så det 

är mycket det som har drivit en till att ordna mer droger med så att 

man, man får ha den här kamratskapen som är konstlad.” 

Svensson (1996) åskådliggör i motsats till vad Skårner (2002) visar hur starka 

banden är inom drogvärlden. Kampen för överlevnad då man behöver få i sig 

narkotika är så stark och människor är hjälpsamma mot varandra (ibid.). Christian 

berättar hur relationen såg ut till de personerna han tog droger tillsammans med: 

”Banden mellan oss var starka […] fruktansvärt starka, de visste var 

jag stod någonstans och jag visste var de stod någonstans i relation 

både till deras föräldrar, till samhället, till skola […] Vi var fem såna, 

som de kallade för bråkstakar i skolan, som alltid ställde till det där 

och satte eld på papperskorgen.” 

Inom missbruket präglades nästan alla respondenters sociala relationer av 

kriminella handlingar. Alla respondenterna hade haft svårt att upprätthålla något 

arbete då de tog droger. Kristiansen (1999) lyfter fram att de individer som fastnar 

i drogvärlden och som måste kunna upprätthålla sitt drogmissbruk kom att vara 

kriminella. Det går inte arbeta då missbruket har tagit fart (ibid.). Anton beskriver 

hur den kriminella relationen såg ut: 

”Fängelsekontakter har endast gett ett utökande av drogkretsen efter 

vistelsen. Man raggar kunder på fängelset. De kommer till mig eller så 

kommer jag hem till dem. Vi utnyttjade varandra.” 

Svensson (1996) beskriver från den symboliska interaktionismen att objekt är allt 

som människor kan relatera till. Objekt har olika mening beroende vilken menig 

som människor ger den, vilket sker i en tolkningsprocess (ibid.). Drogen i 

respondenters drogvärld kan ses som ett objekt. Dock använder de inte drogen 

enbart för de farmakologiska effekter som drogen ger, i enlighet med vad 

Svensson (ibid.) visar i sin forskning. De flesta respondenterna relaterar till den 

gemensamma handling som finns kring drogen. Drogen tillskrivs härmed en 

mening av respondenterna. Christian visar även på det starka band som fanns med 

kamraterna och där deras gemensamma handlingar kretsade kring drogerna. 
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Enligt det begrepp som Trost och Levin (1999) beskriver kring nuet, som är en 

hörnsten inom den symboliska interaktionismen, så handlade respondenterna 

enligt de beslut som de tog i de givna stunderna. Detta både kring utnyttjande av 

relationerna, relationer som bestod av starka band, undanhållande av missbruket 

och alla andra beslut som de tog under missbruket.  
 

Drogfrihet / behandling 

Vilket stöd respondenterna fått innan behandlingen för att komma dit och, vilket 

stöd de får under behandlingen. Hur ser respondenterna på drogfrihet och vad 

anser de krävs för en bibehållen drogfrihet.  

Stöd till behandling 

Både positiva och negativa konsekvenser av missbruket kan ligga som grund för 

beslutet att bryta sitt drogmissbruk (Kristiansen, 1999). Vad som fått 

respondenterna i denna studie att påbörja en behandling har berott på lite olika 

saker. David kom själv till insikten om att han behövde behandling, men han har 

även fått stöd av sina föräldrar och sin sambo. Hans föräldrar såg tidigare 

missbruk som en obotlig sjukdom, men nu när de förstått att det inte är så, har de 

ställt upp till 100 % och stöttat David och hans sambo. David känner att han har 

ett större stöd av sin far än av sin sambo. Davids far har tagit hans behandling på 

stort allvar och det har stärkt deras relation. Det stöd som David visar sig få av sin 

sambo, men framförallt av sin far kan förklaras utifrån vad Johnsson (2000) visar 

på enligt Scheff (1990, 1997). Scheff beskriver utifrån emotioner att stabila band 

utvecklas då individen blir bemött med kärlek och respekt i relationen. Känslor av 

stolthet härmed väcks inom individen (ibid.). Då David känner ett stort stöd från 

sin far, men även av sin sambo känner han att han inte kan svika familjen. Detta 

gör att han vill hålla sig borta från drogerna ännu mer. Då han bestämde sig för 

behandling och sökte upp socialen däremot, kände han inte att han fick något stöd 

alls. Hans upplevelse var att man var tvungen att befinna sig på bottnen för att få 

någon hjälp. Eftersom han inte fick någon hjälp från socialen så har hans 

släktingar ställt upp och hjälpt honom att komma till behandling.  

 



 

 36

Kristiansen (1999) menar att man behöver interagera med vänner och 

socialarbetare för att bli motiverad till förändring, men om man då redan är 

motiverad, men inte får hjälp? Förvisso påtalar Kristiansen att det är det egna 

engagemanget och ställningstagandet hos individen som är det avgörande för 

förändring. Även Skårner (2002) poängterar att individens drivkraft och egen 

förmåga är starkt förknippad med kvaliteten på den sociala interaktionen. 

Ytterligare en drivkraft för att lämna missbruket har varit föräldraskapet 

(Kristiansen, 1999). Christian berättar att han efter en överdos kom till en 

vändpunkt: 

”Jag har inte bara mig själv att tänka på. Det är mina två barn 

också,…min flickvän hon kan skaffa en ny pojkvän om det ska vara 

så, men mina barn kan inte få en ny pappa.”  

Filip säger att det är kärleken till barn och barnbarn som fått honom att söka 

behandling, men även kärleken till hans mor. Han får mycket stöd från henne och 

säger att han aldrig skulle klara behandlingen utan henne. När Filip talar om 

barnbarnen så säger han att han inte vill missa deras uppväxt som han gjort med 

sina egna barn. Utifrån det Månsson (2002) beskriver om symbolisk 

interaktionism kan det tolkas som att barn och barnbarn, men även andra 

familjemedlemmar tillskrivs en stor betydelse för respondenternas motivation till 

behandling.  Handling i detta fall är det stöd som respondenterna upplever att de 

får. Inom den symboliska interaktionismen kan man se att svaret på handlingen 

(stödet) ger en ökad motivation, då respondenterna tillskriver stödet en stor 

betydelse.  
 

Efter ett flertal vistelser i fängelset fick Anton hjälp av frivården med att få 

kontraktsvård istället för fängelse. De ansåg att han har provat så många gånger 

med fängelse utan resultat, så det var dags att prova något annat. Frivården är den 

som gett honom mest stöd, men även en behandlingsassistent från socialen som 

han haft telefonkontakt med. För Antons del har stödet från socialarbetare och 

frivården betytt en hel del, då det är deras stöd som sett till att han kommit till 

behandling. Kristiansen (1999) framhåller att positiva förväntningar, tolerans och 

respekt är faktorer som spelar roll för att man ska utvecklas och må bra som 

individ.  
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Stöd under behandling 

Att gemenskapen är viktig inom missbruket har framkommit i intervjuerna och för 

att kunna byta sitt missbruk och börja ett drogfritt liv måste den gemenskapen 

bytas mot en annan. Nya relationer ska skapas och många av dessa skapas inom 

behandlingshemmet (Kristiansen, 1999). För att känna gemenskap och kunna få 

förtroende för människor betonas att den sociala interaktionen mellan människor 

ska bygga på motivation och engagemang (ibid.). Respondenterna uttrycker i 

olika utsträckning hur bra kollektivet (gästerna på behandlingshemmet) är just nu. 

David säger att de får mycket stöd och värme av varandra i behandlingen, vilket 

inte förekommer ute i drogkretsarna. Att prata om känslor, tjejer, barn och allt 

annat i samtalsgrupperna tyckte Anton var något som stärkte honom. Det gjorde 

också att han vågade öppna sig mer och mådde bättre. Även utanför 

samtalsgrupperna säger de att de får stöd och hjälp av varandra. Anton säger: ”Det 

är behandling dygnet runt.” Lindberg (1998) hänvisar till Scheff (1997) som 

menar att emotionella betydelser och språkliga symboler har verkan på 

utvecklandet av sociala band mellan grupper, men också mellan individer (ibid.). 

Scheff (1997) beskriver att stabila sociala band utvecklas mellan individer då de 

bemöter varandra med respekt (Scheff, se Johnsson, 2000). Personer som funnits 

på behandlingshemmet men som inte tog sin behandling på allvar eller som inte 

var motiverade, har försvunnit och nu är alla som är kvar, motiverade och 

engagerade. Benny menar att om man mår dåligt är det bara att hugga någon och 

prata. Han liksom flera av de andra uppger att de trivs bra och att det fungerar på 

behandlingshemmet, i det sociala sammanhanget.  
 

För att få den respons och det stöd man behöver är det vikigt att omge sig med 

människor som känner till ens bakgrund och finns för att stötta en. Dessa 

människor kan vara från olika behandlingar, från relationer där man har samma 

erfarenhet (Kristiansen, 1999). Anton säger: 

”Det stödet är viktigt, just här att alla är i samma båt, man kan ta 

mycket hjälp av dem, eftersom de känner igen alla de grejerna vi har 

problem med som har drogat. Det är vissa, ja alla har svikit någon och 

allt det. Vi har mycket gemensamt. Personalen förstår inte alltid, även 

om de är duktiga så har de inte upplevt känslan.” 
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Några av respondenterna uppger att de har svårt att lita på folk och speciellt då 

myndigheter. Både Filip och Christian har dåliga erfarenheter av myndigheter och 

har därför svårare att ta till sig behandlingen, då de inte litar på personalen. Filip 

säger att det tagit honom två månader att förstå att personalen är där för att hjälpa 

honom. För Christians del blir det ännu tydligare, då han uppger att han litar mer 

på killarna på behandlingshemmet än på personalen, vilket han tror grundar sig i 

att han tyr sig lättare till folk som har samma bakgrund som han själv.   
 

Skårner visar att efter en lång tids missbruk tar det ofta lång tid att bygga upp ett 

stabilt socialt nätverk igen (2002). Att börja bygga dessa relationer under 

behandlingen, eventuellt med andra på behandlingshemmet, men även att börja en 

återuppbyggnad av de familjerelationer man haft som påverkats negativt under 

missbruket, är till gagn för den enskilde. Filip får hjälp och stöd under sin 

behandling med att arbeta på relationen till sin exfru. Han säger att han älskar 

henne, men kan inte vara med henne för då kommer han att droga. Han vill för sin 

mors skull hålla sig från återfall under den tid hon har kvar. Även från sin systers 

sida får han hjälp och stöd, vilket betyder mycket. Vänner utanför familjen är av 

största vikt, enligt Skårner (2002). Detta minskar beroendet och sårbarheten och 

för att få en stabil och bibehållen drogfrihet krävs drogfria och nära vänner (ibid.). 

För Filip som säger att han inte har något stöd och några vänner som är drogfria 

utanför familjen kan det uppstå en beroendesituation, främst gentemot hans mor. 

Filip uttrycker mycket känslor inför sin mamma och att han uppskattar det stöd 

han får av henne. Dessa känslor som Filip uttrycker inför sin mamma kan förstås 

utifrån Scheffs (1997) teori om stolthet som innebär att individen bemötts med 

kärlek och respekt (Scheff, se Johnsson, 2000). Filips relation till mamman visar 

sig då ha två sidor, beroende och stolthet. 
 

För Bennys del handlar stödet och relationerna under behandlingen om att 

förbättra hans relationer till far och bror, medan han ska lära sig att sätta gränser 

gentemot sin mor. Att sätta gränser inom kollektivet är också en del av hans 

behandling. Han ska lära sig att börja tänka i banor som kretsar runt honom själv 

och inte kring andra.  Stöd att bygga relationer till partners och barn är hjälp man 

får inom behandlingshemmet, av både gäster och personal. Att bibehålla 

drogfriheten efter behandling kan vara nog så svårt och att då omges av 
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människor som har befunnit sig i samma sits kan underlätta. Christian får hjälp 

med att bearbeta sin barndom, eftersom han har svårt att lita på människor och lätt 

blir misstänksam, vilket troligen grundar sig i hans barndom. Detta är ett steg han 

måste ta för att kunna gå vidare. I relationen till sin flickvän har han fått hjälp så 

att de har börjat kommunicera med varandra. Eftersom Christian inte litar på 

henne så kan hon inte ge honom stöd, utan bara hopp.  
 

Emotioner  

Emotioner påverkar relationer mellan individer och sinsemellan grupper. Stabila 

band kännetecknas av att individer känner tillit till varandra (Scheff, 1990, 1997 

se Johnsson, 2000). Flera av respondenterna uppger att deras relationer har 

påverkats av missbruket på så sätt att tilliten har skadats. Filip beskriver hur 

tilliten till andra ser ut. Han litar absolut inte på andra människor och säger:  

”Jag har blivit besviken så många gånger i mitt liv, innan missbruk, 

även i missbruk […] där söker man inga vänner alls för det finns bara 

narkotikan, som din enda vän.”  

Christian berättar att han inte känner tillit till någon. Davids sambo känner inte 

någon tillit till David. Detta beror på att David under missbruket betedde sig på ett 

oförutsägbart sätt. Han kunde exempelvis vara borta i två veckor för att handla 

cigg. Idag kan David se att partnern har mått dåligt på grund av detta. Att få 

partnern att lita på honom igen är ett stort problem, menar David. Han berättar 

även att han har fördärvat tilliten till sin son då han tog droger. Detta kan kopplas 

till Kristiansens (1999) forskning som pekar på att drogfria missbrukare har 

främst skam och skuldkänslor gentemot barn, men även anhöriga (ibid.).  
 

Det Kristiansen visar på ovan kan också kopplas till det som framkom då 

respondenterna svarade på den fråga som vi ställde till dem angående skam och 

skuld. Vi frågade dem vad de tänkte på angående skam och skuld i samband med 

missbruket. Vad som är gemensamt för alla respondenterna som har barn är att de 

har skuld och skamkänslor gentemot barnen. David menar att han känner skam 

gentemot sina barn, men samtidigt är han glad för att de inte har hunnit bli så 

gamla ännu. Dottern har inte kommit på besök eftersom David inte tycker att han 
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behöver visa att han vistas på behandlingshem, eftersom det inte är något som han 

är stolt över. Filip riktar sina skamkänslor främst mot sina barn. Han berättar:  

”Mina barn. Det är dem som jag tänker mest på alltså. Jag skäms så 

mycket [---] Jag tänker mycket hur jag har blivit som pappa till mina 

barn. Jag har aldrig slagit dem […] men jag var inte där när de 

behövde mig.”  

Anton berättar också om sina skamkänslor då han inte har funnits där för sina barn 

under deras uppväxt: 

”Skam och ångest över mina barn har förföljt mig hela tiden. Det är 

inte skoj att överge sina barn. Känslorna blir starkare när jag inte 

drogar. De blir mer klara då. Knarkar du, bedövar ju det. Det finns 

med även om man inte går och grubblar på det varje dag.”  

I enlighet med vad Anton uppvisar kring ångest över att ha övergett sina barn 

visar Cullberg (2003) på att skuld kan väckas hos en människa då hon har upphört 

att träffa sina barn. Enligt Thomasteoremet (Trost & Levin 1999) så definierade 

Anton tidigare sin verklighet som ångestfylld då han inte träffade sina barn och 

fick skuldkänslor därefter. Då Anton inte längre tar droger har hans verklighet 

omdefinierats. Känslorna blir klarare och han upplever skuldkänslorna starkare 

eftersom inte drogerna längre bedövar känslorna. 
 
Christian berättar att hans barn betyder mycket för honom och att det finns 

mycket skuld och skam i det han har gjort. Samtidigt menar han att det som det 

som är gjort kan man inte göra någonting åt. Christian säger:  

”Alltså ens barn betyder allt för en. Det är lika mycket skuld och skam 

i det man har gjort, men sen samtidigt så […] går mina egna tankar att 

huvudsaken är att jag finns där för dem just nu. Att jag inte börja titta 

tillbaks för att då är jag igång igen. Det är för tunga bitar och börja 

titta på, vad man har gjort och vad man inte har gjort. Vad man har 

lovat dem och vad man inte har lovat dem.”  

Vidare berättar Christian om alla känslor som finns kring missbruket: 
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”Mitt missbruk har sabbat allt. Precis allt och det finns hat i det, det 

finns sorg, skam, skuld, ånger, men sen samtidigt så finns det mycket 

glädje i det också […] alltså det är jättelätt att komma ihåg 

glädjebitarna av ett missbruk, det är jättesvårt att komma ihåg det som 

inte har varit bra, man ångrar […] som har uppfyllt en med 

skuldkänslor för att du har gjort vissa saker. Skamkänslor för att du 

har handlat på det sättet du har gjort alltså för att du har svikit de 

andra.” 

Cullberg (2003) visar att en människa kan uppleva så kallade verkliga 

skuldkänslor då hon exempelvis har skadat sina medmänniskor eller sig själv med 

sina handlingar då hon har missbrukat alkohol. Retzinger (1991) som Lindberg 

(1998) hänvisar till visar att det väcks skuldkänslor hos henne då hon har handlat 

fel. David uttrycker att han känner ånger inför vad han gjort i det missbrukande 

livet. Samtidigt säger han: 

”Men vad ska jag göra, det som är gjort är gjort. Jag tror inte på att 

man ska tänka tillbaka, vad är där att tänka på. Det är ju inget liv.”  

Filip berättar angående de skamkänslor som han uttryckt kring sina barn och 

menar att det som är gjort, det kan han inte ändra på utan det måste han leva med. 
 

Benny berättar om de emotioner som finns hos honom då han inte haft kontakt 

med sin broder på länge eftersom Benny har tagit droger. Han upplever ångest 

inför detta och menar att han har försökt få kontakt med brodern, som enbart har 

hittat på ursäkter för att inte träffas. 
 

För Filip har det tagit tid att öppna sig för personalen på behandlingshemmet. I 

början upplevde han personalen som plitar på ett fängelse, men efter lång tid 

kunde han börja prata om sina problem. Filip känner sig trygg nu och är inte rädd 

för någonting. Johnsson (2000) visar på att en individ värderar sig själv utefter hur 

de blir bemötta av andra människor (Scheff se Johnsson, 2000). Skamkänslor 

väcks hos en individ då den känner sig otillräcklig (Retzinger se Lindberg, 1998). 

Då individen blir bemött med kärlek och respekt känner individen sig stolt och 
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värdefull. Verbala symboler och emotioner har betydelse de sociala banden 

utvecklas mellan individer (Scheff, se Johnsson, 2000). 

 

Christian berättar hur han har upplevt trygghet och tillit till andra människor 

genom åren: 

”Ska jag titta från den dag jag föddes så hade jag inte den tryggheten 

som ett barn ska ha […] det lever ju med under hela tiden man växer 

upp […] ens självkänsla och självrespekt […] tappas mer och mer 

efter vad åren går […] till sist var jag inte värd det här […] det 

kommer aldrig fungera för mig. [---] För min del handlar det om 

tilliten till människor och det är någonting som jag alltid har haft  

problem med.”  

Instabila band som följs av relationer som är präglade av skuld och skam gör att 

individen drar sig undan (Skårner, 2002). Christian berättar att han känner sig 

kränkt då han ska behöva bevisa sin drogfrihet och detta gör att han går i försvar. 

Lindberg (1998) visar på att barn och unga som har erfarenhet av att inte duga, 

utvecklar en svag självkänsla. De dras till drogvärlden för att få bekräftelse på att 

de duger och har ett värde (ibid.). Både Benny och Filip berättar att de varit blyga 

innan de började med drogerna, men detta vände då de började med drogerna. 

Filip berättade att han alltid har varit blyg tidigare, men drogerna och alkoholen 

gjorde att han fick fler sociala relationer med andra människor. Benny säger: 

”[…] jag har varit rätt så blyg i skolan [---] Jag har inte tyckt om att 

vara bland mycket folk och så här. Jag har inte känt att jag passat in 

någonstans.”  

Benny menar dock att det gick bra att umgås med folk när han satt hemma hos 

någon kompis på förfest. Det gick även bra på krogen och på fester. Vidare 

berättar Benny att under en period då han jobbade mycket några år senare, satte i 

gång med drogerna. Han beskriver hur drogerna påverkade honom i de sociala 

relationerna: ”Jag var inte så blyg. Jag tyckte det var roligt att vara bland 

människor och snacka.” Han beskriver även att drogerna hjälpte honom att fly 

verkligheten och ångesten. På så sätt behövde han inte tänka på det som var 

jobbigt. I början av droganvändandet fick Benny ökat självförtroende, men senare 
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började han isolera sig hemma och använda mer och mer droger. Han ersatte sina 

sociala relationer med relationer på internet. Han hade inte lust att träffa dessa 

heller i verkligheten . Benny uppgav att en av anledningarna till att han hade 

sociala hinder var på grund av knarket. 
 

Nu och i framtiden  

Kristiansen (1999) visar på att de individer som väljer att sluta missbruka och som 

vill förändra sina liv, fattar sina beslut kring detta baserat på både positiva och 

negativa konsekvenser som missbruket har fört med sig. Han uppger även att det 

är viktigt att integrera med drogfria människor (ibid.). De negativa 

konsekvenserna består av svek och beräkningar inom missbrukskretsen. Sen 

David blev drogfri är det ingen av missbruksvännerna som ringer och frågar hur 

det är med honom. Det vill han inte heller, berättar han. Vidare säger David:  

”Sen finns det vissa som jag tänker, era djävla råttor. Det gick bra när 

jag hjälpte er, när ni fick låna pengar eller något sådant. Var är ni nu 

någonstans?” 

Dock ser inte David detta enbart som något negativt, utan han kan vända på det 

och säger: ”Men på något sätt stärker det mig, alltså jag ser hur tufft det är så jag 

inte hamnar i samma situation igen.” Här visar David på att han kan omdefiniera 

en situation i enlighet med vad Trost och Levin (1999) uppvisar från 

Thomasteoremet. Från att först ha upplevt de gamla drogrelationerna som 

negativa och tyckt att de gamla drogvännerna har betett sig illa, till att istället 

tolka den verklighet som råder på ett positivt sätt. Filip vill inte träffa sin före 

detta partner eftersom den relationen försvårar drogfriheten. Han säger: 

”[…] den relationen är inte frisk, fast jag skulle vilja ha den relationen 

av hela mitt hjärta, men jag vet att jag inte kan. Det går inte. Jag tror 

både hon och jag mår bättre om vi inte träffas. För gör vi det då vet 

jag att jag tar återfall. Det vet jag.” 

I Kristiansens (1999) forskning visar det sig även vara viktigt med positiva sociala 

konsekvenser för att kunna förbli drogfria. Förhållandet till deras drogfria kvinnor 
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var av störst vikt här, men även deras barn spelade en stor roll (ibid.). Några av 

respondenterna framhäver att de vill förbättra relationen till sina partners eller att 

skaffa en ny partner. David går på öppenvården tillsammans med sin sambo för att 

få hjälp med deras relation. Han går där för hennes skull. Filip vill träffa en 

kvinna att leva nykter med. Han påpekar även att han vill träffa barnbarnen oftare.  

Christian berättar att det är mycket som saboterats i relationen till hans partner. 

Han menar att det kommer ta lång tid att bygga upp relationen igen och att det inte 

finns så mycket förväntningar på relationen, utan mer hopp. Då Christian 

bestämde sig för att bli drogfri, var det framför allt barnen som var drivkraften till 

att leva utan droger.  

 

Anton berättar att han inte vill påbörja något nytt förhållande med sin förra 

partner. Han uppger att han först måste ta hand om sig själv, dock vill han gärna 

ha kvar henne som en vän. Anton har spårat sitt ena barn via nätet och ska nu ta 

kontakt efter att inte ha träffats på 18 år. 

 

Kristiansens (1999) forskning visar på att betydelsefulla relationer skapades då 

respondenterna skapade ett liv som var drogfritt. Det var även viktigt att bli 

bekräftad som drogfri individ och inte som narkoman. Vissa av dessa relationer 

skapades i behandlingssammanhang. För att få förtroende för människor och 

kunna känna gemenskap var det viktigt att de människor som respondenterna 

interagerade med var motiverade, samt att de visade engagemang. Flera av 

respondenterna uppger att de har skapat relationer till andra före detta missbrukare 

på behandlingshemmet som de kan tänka sig fortsätta hålla kontakt med.  

 

David berättar att han kommer att ta kontakt med sina släktingar igen när han är 

drogfri. Hans gamla drogfria vänner kommer att finnas kvar. David menar att det 

är nu man ser vem som är ens riktiga vänner. Han har några som ringer och säger 

att han ska kämpa och att han ska sluta med droger. Han får mycket hjälp utifrån 

och har många runt sig och han tycker det är bra. Anton däremot har inte så 

många omkring sig, vilket han tycker är skönt då han slipper att leva upp till deras 

förväntningar och har då bara sina egna förväntningar på sig. De vänner han har 

haft, vill han inte ha och stöd får han från sin före detta partner och ytterligare 

någon väninna. Anton har kontakt med KRIS (Kriminellas Rätt I Samhället) där 
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han umgås med före detta missbrukare under tiden som han vistas på 

behandlingshemmet. Han berättar även att han ska gå till KRIS då han slutar på 

behandlingshemmet. Där kan han få hjälp av dem som finns där och som vet vad 

det innebär att vara drogfri missbrukare. 

”Det är därför det känns skönt det här med KRIS, att de är drogfria. 

Det är lättare att prata för de förstår ju mer vad man menar. Känslan 

förstår de lite bättre än någon som aldrig har. De vet vilket helvete det 

är .”  

Vad Kristiansen (1999) framhäver i sin forskning är att människor som känner till 

de drogfria missbrukarnas bakgrund och som har samma erfarenhet, är av stor 

betydelse för att de drogfria ska kunna känna sig trygga. Filip berättar att han är 

med i KRIS och att han där hoppas kunna skapa sig nya sociala relationer. Han 

vill skapa sociala relationer med människor som är drogfria och som vet vad det 

innebär att vara nykter. Eftersom Filip inte har någon annan än sin mamma ser 

han detta som en möjlighet för att kunna skapa nya kontakter. Skårner (2002) 

uppvisar att det är viktigt att ha nära vänner då man är drogfri eftersom att 

kontakter med enbart familjen gör individerna mer sårbara och beroende av dessa. 

Benny uppger att han önskar ha bättre kontakt med sin bror och pappa, samt med 

den ena kompisen. Han kommer ha begränsad kontakt med sin mamma och det 

kommer enbart vara på hans villkor. Benny vill gärna fortsätta efter behandlingen 

på någon uppföljning. Han vill inte komma hem och vara isolerad utan behöver 

något ganska fort. 

 

Att alla respondenterna har gett upp sina drogvänner kan förstås utifrån vad 

Månsson (2002) beskriver om symbolisk interaktionism. Månsson menar att 

individer tillskriver symboler olika mening då individer interagerar med varandra 

(ibid.). Då respondenterna var i missbruket fyllde de gemensamma handlingarna 

och den samhörighet som fanns i drogvärlden, en viss mening för respondenterna. 

När respondenterna inte längre vill umgås sina gamla drogvänner, tillskrivs dessa 

inte någon större betydelse. 
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5 Avslutande diskussion  
Vi har fått bekräftat en del saker under uppsatsens gång som vi haft erfarenhet av 

innan, medan andra fenomen är nya för oss. Under uppsatsens gång har vi fått en 

djupare förståelse för missbruket och dess påverkan på de sociala relationerna. 

Men vi har även fått en förståelse för andra aspekter av missbrukets påverkan på 

de sociala relationerna än vilket syftet var med uppsatsen.  

 

De frågor vi ville få svar på var hur de sociala relationerna med familj, släkt och 

vänner har påverkats av missbruket, men även om det finns andra sociala 

relationer som har påverkats. Vår sista fråga var vilka sociala relationer som 

fungerade som stöd under behandlingen. 

 

Oavsett om uppväxten varit trygg eller otrygg kan det förekomma missbruk 

senare i livet. Gemensamma drag hos respondenterna var att de undanhöll sitt 

missbruk för sina anhöriga, oavsett om det rörde sig om föräldrar eller partners. 

Relationerna har präglats av lögner och svek för att dölja missbruket. De betedde 

sig på ett oförutsägbart sätt och detta skapade konflikter. Många sökte sig till 

gemenskapen i gänget och i denna gemenskap testade de droger. De drogfria 

vänner som fanns innan missbruket försvann gradvis då man inte längre hade 

något gemensamt. En av respondenterna framförde även att de drogfria vännernas 

föräldrar påverkade umgänget och att det därför inte fortgick.  

 

De respondenter som har barn, uppger att de under sitt missbruk inte har varit 

närvarande för sina barn. Några av dem har rent fysiskt varit frånvarande på grund 

av fängelsevistelser och frånvaro under missbruket, medan andra varit 

frånvarande psykiskt efter påverkan av drogerna. Känslor som skam och skuld 

finns hos alla, men är mest framträdande då de talar om relationen till barnen. De 

har svikit sina barn, lovat saker som de inte har hållit och bara försvunnit 

hemifrån under flera dagar. Även om respondenterna har varit frånvarande under 

delar av barnens uppväxt, så bekräftar både forskningen och våra respondenter, att 

barnen fungerar som en av de starkaste drivkrafterna för att genomgå behandling 

och försöka leva ett drogfritt liv.    
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Ur respondenternas berättelser framkom det att missbruksrelationerna bestod av 

ett ömsesidigt beroende så länge droger och pengar fanns. Då pengarna tog slut, 

försvann vännerna. Vännerna inom missbruket var inga riktiga vänner, vilket 

samtliga intygar. Då man försöker bli drogfri så märker man vilka vänner som är 

riktiga vänner. Det visar sig finnas olika sätt att se på de sociala banden inom 

missbruksvärlden. Enligt Skårner (2002) är de sociala banden svaga inom 

missbruksvärlden, men viktiga då det är den enda gemenskap man har. Svensson 

(1996) däremot framför att de är starka, man hjälper varandra i kampen för att 

skaffa narkotika. En respondent säger att det inte finns några riktiga vänner inom 

drogvärlden utan det enda man har gemensamt är drogerna. En annan menar att 

banden var fruktansvärt starka och man visste var man hade varandra. Vi tycker 

att detta låter motsägelsefullt, men vid en djupare inblick i det så kan vi förstå att 

de svaga banden är svaga då de endast bygger på droger. Försvinner drogerna så 

försvinner de sociala band man hade. Samtidigt är det så att gemenskapen enligt 

Svensson (1996) är så stark, att drogen fungerar som klister i relationen och 

missbrukarna kan som någon uttryckte det: göra vad som helst för att få drogen.  

 

De respondenter som har bra relation till sina föräldrar får det mesta stödet 

därifrån. Enligt forskning kan dessa relationer kopplas till känslor av stolthet och 

att de sociala banden är stabila. Andra personer som fungerar som stöd till 

respondenterna under behandlingen är de andra gästerna på behandlingshemmet. 

Respondenterna uppger att det är viktigt att det finns människor runt dem som 

förstår vad de går igenom och som har egen erfarenhet av missbruket. Detta kan 

spela roll för att bevara deras drogfrihet. Respondenterna har uppgett att de under 

behandlingen skapar kontakter med KRIS för att efter avslutad behandling kunna 

få stöd därigenom. En respondent säger att personalen är duktig, men att de inte 

alltid förstår känslan. Det respondenterna uppger att de får hjälp med av både 

personal och gäster, är relationer till sina anhöriga, men också hur de ska hantera 

de känslor som uppstår i samband med relationer.   

 
Under missbruket har många drogfria vänner och anhöriga försvunnit på grund av 

missbruket. Drogvännerna uppger respondenterna att de inte kan ha kvar om de 

vill leva drogfritt. Detta har lett till att de har få sociala kontakter, vilket kan 

försvåra deras drogfrihet. Även om Skårner (2002) menar att det är viktigt med ett 
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brett nätverk, så lyfter hon också upp aspekten av att det är bättre att ha få 

relationer än inga alls.  

 

Hur missbruket har påverkat de sociala relationerna menar vi kan förstås genom 

Tomasteoremet. ”Om människor definierar eller varseblir situationen som verklig, 

så är den också verklig i sina konsekvenser” (Trost & Levin, 1999:11). Människan 

omdefinierar hela tiden verkligheten i pågående processer (ibid.). Tidigare bestod 

respondenternas värld av droger och den gemenskapen som fanns där. Det de 

definierade som verklighet då, var en värld med drogrelationer där de betedde sig 

i enlighet med detta. Det vill säga så länge missbrukarna behövde droger, så länge 

bestod deras relation av att man utnyttjade varandra, för att få det man behövde. 

Deras beteende i missbruksvärlden ledde också till att de levde i ett undanhållande 

för sina anhöriga, barn och partners. När missbrukarna började komma till insikt i 

vad de höll på med, omdefinierade de sin verklighet. De förstod att de 

konsekvenser som missbruket medfört var skadade relationer till nära och kära. 

De påbörjade behandling och omdefinierade sina relationer till sina gamla 

missbruksvänner. Detta då de insåg att de inte längre kan eller vill umgås med 

dem så länge de drogar. I behandling jobbar de med att förbättra sina sociala 

relationer till närstående.  

 

Att missbruket har påverkat de sociala relationerna är uppenbart. De respondenter 

som har haft en otrygg uppväxt har uppgett att de har varit blyga eller haft 

problem med tilliten redan innan missbruket. Anknytningsteorin är någonting som 

vi skulle kunna ha använts oss av i vår studie för att hjälpa oss att förklara vilken 

roll blygheten och tilliten spelar i respondenternas relation till sina anhöriga. En 

möjlig förklaring är då att anknytningsproblem som skapats i barndomen orsakar 

dåliga relationer till anhöriga. Missbruket behöver alltså inte ensamt ha bidragit 

till en negativ påverkan på de sociala relationerna. 

  

Den symboliska interaktionismen är den teori som vi har använts oss av i denna 

studie. Giddens (2003) beskriver att inom den symboliska interaktionismen 

kritiserar man den strukturella skolan, där det anses att sociala företeelser är något 

som samhället skapat (ibid.). Vi valde att använda oss av teorin symbolisk 

interaktionism som inte utesluter att människan är påverkad av strukturen i 
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samhället, men ändå visar att människor gör saker och att hon inte är. Hade vi 

istället tillämpat det strukturella perspektivet i vår studie kunde missbrukarnas 

handlade tolkas som att strukturen i samhället varit orsak till deras handlingar och 

inte att de gjort egna val i olika situationer. Utfallet i de sociala relationerna hade 

förmodligen också fått en annan vinkel. 

 

Vi hoppas inte att studien bidrar till en stigmatiserande effekt angående synen på 

missbrukare i samhället, på grund av deras agerande under missbruket, med de 

konsekvenser detta gett både för dem själva och deras anhöriga. Istället hoppas vi 

att studien ger en förståelse för hur missbruket kan påverka relationerna, men 

också vilka drivkrafter som får missbrukarna att leva vidare utan narkotika. Vi vill 

även bidra till en förståelse av vilken betydelse det stöd har, som missbrukarna får 

från anhöriga, men även från andra icke aktiva missbrukare, som vet hur det är att 

vara i missbruket och vilka konsekvenser det för med sig. 

 

 En fråga som väckts under uppsatsens gång är att det hade varit intressant att få 

veta hur de anhöriga ser på relationen till missbrukarna, för att få veta hur de 

upplever att det är att leva med en missbrukare.  
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Information om medverkan vid intervju               Bilaga 1            
Hej.  
 
Vi heter Karin Lundberg och Susanne Sköld och går vår sjätte termin på 
socionomprogrammet vid Socialhögskolan i Lund. Nu ska vi skriva ett examensarbete 
i form av en c-uppsats.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur du upplever att dina sociala relationer har 
påverkats av ditt missbruk, samt vilket stöd du får i behandlingen med dina sociala 
relationer.  
 
Vi söker kontakt med personer som har personliga erfarenheter av missbruk för en 
intervju. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Du behöver inte heller besvara alla frågor om du inte vill.  
 
Intervjuerna kommer att ta cirka 1-1 ½ timme och kommer med ditt samtycke att 
spelas in på band. Intervjuerna kommer att skrivas ut och du kommer att ges möjlighet 
att läsa utskriften om du önskar. Vid intervjuerna kommer vi att närvara båda två och 
hoppas att detta inte är ett hinder för dig.   
 
Det du berättar för oss under intervjun kommer att förvaras inlåst under arbetets gång 
och kommer bara att användas av oss. När uppsatsen är avslutad kommer banden att 
raderas. Vad du sagt under intervjun kommer att avidentifieras för att skydda din 
identitet. Du kommer därmed att vara sekretesskyddad.  
 
Har du några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss eller vår 
handledare, Dolf Tops. 
 
Susanne & Karin: XXXX-XXXXXX 
 
Handledare: Dolf Tops: XXX-XXXXXXX 
 
Tack för din medverkan 
 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till att deltaga i studien: 
 
Ort                      Datum                                                  Namn 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 

  Bilaga 2 
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Tema – intervjuguide till klienter 
 

Bakgrunduppgifter 
- Ålder, kön, drogdebut, vilka droger 
- Nuvarande social situation (gift, sambo, barn, singel, bostad) 
- Utbildning/arbete 

 
Hur har missbruket påverkat de sociala relationerna  

- Till föräldrar, syskon, släkt, vänner och partner 
- Egna barn 
- Andra personer (andra missbrukare, socialarbetare)  
- Vilka relationer försvinner först? 
- Skola/Arbete 
- Behandling (relationer som har påverkat dem till behandling?) 
- Behandlingspersonal och socialsekreterare, relationer till dem och vilket 

stöd man fått/får med sina relationer 
 
Känslor 

- Tillit i relationerna 
- Besvikelse 
- Skam/ånger 
- Förväntningar 
- Stöd från omgivningen 

 
Utifrån dessa begrepp ber vi intervjupersonerna att tala om vilken betydelse de 
haft i relationerna. 
 
Dåtid/Framtid 

- Hur ser dina sociala relationer ut ute i samhället när du är drogfri? 
- Möjligheter? Vilka sociala relationer har man som stöd i behandlingen? 
- Hinder? Brist på sociala relationer som försvårar behandling och 

drogfrihet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


