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1. Inledning

1.1 Personlig bakgrund till mitt uppsatsämne

Varför börjar vi använda droger? Vem och varför blir några av oss beroende?

Detta är frågor som jag länge har funderat kring och som har blivit särskilt intressanta för mig

eftersom jag har under den större delen av mitt liv levt tillsammans med missbrukare. Både

under min uppväxt och senare i livet.

När jag var yngre så hade jag svårt för att koncentrera mig i skolan. Det ledde till att jag

ganska snabbt halkade efter och det i sin tur förstärkte och bekräftade min redan negativa

självbild. Mina kompisar blev väldigt viktiga för mig. I den kamratkrets jag umgicks var de

flesta i liknande utanförskap som jag, utanför i skolan, i familjen och i samhället för övrigt.

Gruppens ”vi mot dom” känsla blev stark och gränser testades hela tiden mot samhällets och

de vuxnas förbud. Alkohol och droger blev spännande förbud att utforska.

Redan här i den så kallade experimentella fasen ( Andersson 1995) kan jag idag tydligt se

vem av oss som provade droger av nyfikenhet, spänning och trots och de som drogen

uppfyllde ett helt annat syfte för. De flesta av dom sist nämnda har fortsatt sina liv med

destruktiva levnadsmönster och missbruk.

Vad var det då som gjorde att några i gruppen blev missbrukare medan det för oss andra var

en övergående fas i våra liv? Var det bara slumpen som avgjorde eller har jag haft  fler

skyddande faktorer runt mig som kanske inte några av mina kompisar hade och i så fall vilka?

Hur stor betydelse har skolmiljön och kompisgruppen för utveckling av ett missbruk?

Och har alla som börjar missbruka en negativ självbild?

Jag tror att liksom olika forskare kommit fram till så ligger där mer än en orsak och teori

bakom ett missbruk. Hur våra kulturella traditioner ser ut, samhällsekonomiska

förutsättningar, arv och miljö, könets betydelse, medicinska förklarningar är bara några av alla

de faktorer som påverkar en människas förutsättningar.
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Men vissa faktorer är lättare än andra att faktiskt kunna göra något åt och då tänker jag på

familjen, skolans och kompisarnas påverkan för vägen in i ett drogmissbruk. Detta är faktorer

där en negativ stämpling kan börja, fortsätta och vidmakthållas.

Alla behöver känna tillhörighet, acceptans och trygghet för att kunna utvecklas positivt tror

jag.

Att vara ung är en, för många, konfliktfylld och förvirrad tid. Man vill frigöra sig och skapa

sig en egen identitet.

Funderingar kring vem man är och vart man egentligen hör hemma dyker upp hos många. Jag

tror att de flesta har varit med om någon period i sitt liv när man har känt sig osäker, utanför

eller annorlunda på något sätt.

Trots detta så blir de flesta inte kriminella, missbrukare eller avvikare på andra sätt, utan går

vidare och hittar andra intressen, gemenskaper och tillhörigheter.

Vad är det då som får några att stanna kvar i utanförskapet? Har de som bara är på tillfälligt

besök haft en större dos av social anknytning till signifikanta andra och tro på framtiden och

sig själva än de som stannar kvar i utanförskapets skugga?

Jag tror att det ofta är så.

Med hjälp av sex intervjupersoner som har erfarenheter inom området så ville jag veta mer

om vilken betydelse negativ stämpling och sociala band till familj, kompisar och samhället i

övrigt har för vägen in i ett drogmissbruk.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att med hjälp av sex drogfria före detta missbrukares

levnadshistorier försöka förklara och förstå vilken betydelse familj, skolan och kompisar har

för skapandet av en negativ självbild och utanförskap som i sin tur kan vara bidragande

faktorer för vägen in i ett missbruk.

Frågeställning:

• Vilken betydelse har familj, vänner och skolan haft för vägen in i ett missbruk?

• Hur kan en negativ självbild och utanförskap förklaras för utveckling av missbruk?
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1.3 Centrala begrepp

Avvikelse är enligt Charles H Cooley (i Goldberg 1993) en social företeelse som bara existerar

i relation mellan en person och de övriga i en grupp. Om avvikelsen utgörs av någon psykisk

eller fysisk egenskap, gör den det därför att den utgör ett hinder för en normal social karriär

(s, 130 a.a.). Golberg själv skriver att det finns inget beteende som är avvikande, utan det är

andras reaktioner på ett beteende som avgör. Det är gruppen som bestämmer regler om vilka

beteende och vilka människor som är accepterat. Vad som anses moraliskt accepterat varierar

också över tid och i olika sociala sammanhang (Olsson 1994).

 Självbild är ett annat begrepp som används inom stämplingsteorin. Självbild är en individs

uppfattning om sig själv i relation till samhällets människoideal.

Med begreppet stämpling menas de upprepade negativa reaktioner på individen som person

från signifikanta andra, som skapar en negativ självbild (Goldberg 1993).

Eftersom begreppet missbruk är så brett, så har jag valt att avgränsa mig till missbruk utav

alkohol, tabletter och/eller narkotika. Många menar att eftersom narkotika är förbjudet i vårt

land så är allt bruk av narkotika missbruk (Johansson & Wirbing 1999). När jag vidare

kommer att nämna begreppet missbruk så syftar jag på ett mer etablerat bruk av narkotika,

tabletter eller alkohol, där man är psykiskt och fysiskt beroende av drogen.

Med begreppet drog menar jag fortsättningsvis alkohol, narkotika och/eller tabletter.

1.3  Metod och urval

1.3.1 Studiens upplägg

Jag har gjort en fallstudie där jag har, med hjälp av sex intervjupersoners berättelser,

illustrerat två förklarningsmodeller till bakomliggande faktorer för vägen in i ett missbruk.

Jag började mitt arbete med att samla in data från sekundärmaterial (Repstad1999) om mitt

utvalda ämne. Jag har sedan via relevant litteratur försökt ta del av så många synsätt som

möjligt, för att sedan avgränsa mig och arbeta vidare med de teorier som bäst överensstämt

med uppsatsens syfte.
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Det viktigaste underlaget till min uppsats är de intervjuades kunskap och deras livs historier.

Jag har tillsammans med två kurskompisar gjort kvalitativa intervjuer där vi utgick ifrån olika

teman som lämnade stort utrymme för intervjupersonen att berätta om vad han/hon ansåg

relevant. En vanlig kvalitativ metod är en ostrukturerad intervju där intervjuaren styr samtalet

så lite som möjligt. Denna metod är lämplig att använda sig av när ämnet man undersöker är

av privat karaktär och något som redan har inträffat (Halvorsen 1992).

Jag valde en kvalitativ undersökning därför att jag ville se hur väl tidigare vetenskapliga

resultat och mina egen erfarenheter stämde överens med personer som har egen erfarenhet av

ämnet. Ett annat syfte med att jag gjorde en kvalitativ studie är att jag tycker att detta var ett

bra tillfälle att komma ut och få prata med personer som har en intressant och lärorik

livshistoria att dela med sig av.

Vi skickade ut ett brev till intervjupersonerna där vi förklarade syftet med våra intervjuer

(bilaga 1) och temafrågorna (bilaga 2). Detta för att intervjupersonerna skulle ha bättre

möjlighet att förbereda sig på vad samtalet skulle handla om i stort. För att sen jag skulle vara

säker på att jag skulle få ut vad jag behövde av intervjun så preciserade jag frågor (bilaga 3)

som rörde just mitt uppsatsämne. Dessa frågor styrde inte intervjun utan var mer som en

checklista för mig.

Jag har genomfört intervjuerna tillsammans med två av mina kurskompisar. Detta eftersom vi

skriver om närliggande uppsatsproblem och för att vi anser att det är lättare att genomföra

intervjuer tillsammans. Jag tror att man får ut mer av en intervju då, eftersom man i regel

uppfattar och uppmärksammar saker på olika sätt.

Vi gjorde intervjuerna två och två. Tre personer skulle bli lite för mycket, både för vår och

främst för intervjupersonens del.

Vi har intervjuat sammanlagt sex personer och har gjort fyra intervjuer var. Intervjuerna har

spelats in på bandspelare så att vi alla tre kunnat lyssna och på så sätt kunna bli delaktig i

samtliga intervjuer. Syftet med att använda bandspelare är att det underlättar arbetet, dels för

att jag sparar tid på att inte behöva anteckna något under intervjun och jag kan bli mer

närvarande och uppmärksam i det som berättas. Men också för att det som sägs inte ska

misstolkas.
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Varje intervju har varat mellan 1-2 timmar och vi har i samtliga fall haft möjlighet att höra av

oss till intervjupersonen igen om vi behövt få veta mer eller förtydliga något.

Under fyra intervjutillfällen så har vi träffats hemma hos intervjupersonerna och dom andra

två gångerna så har intervjupersonerna valt en annan, för dom, välkänd plats.

Den färdiga, inspelade intervjun har vi sedan alla tre tagit del av. Vi har sedan skrivit ut två

intervjuer var, ord för ord.

Materialet har sedan analyseras, tolkats och används tillsammans med de utvalda teorierna

och tidigare forskning inom området för att kunna förklara och förstå några faktorer som

påverkar för vägen in i ett missbruk.

I analysarbetet så letade jag i berättelserna efter om det fanns något som kunde stärka eller

avvika ifrån det som redovisas i tidigare forsknings delen och utifrån teorierna. Jag ville testa

om de forskningsresultaten jag redovisat och de teorier jag använt mig av överensstämde med

intervjupersonernas upplevelser. Efter att ha analyserat berättelserna så tolkade jag citaten

med hjälp av teorierna, tidigare forsknings resultaten och mina egna reflektioner.

1.3.2 Urval

Vi har intervjuat sex personer, varav tre är kvinnor och tre män. En anledning till varför jag

ville intervjua båda könen var att få ett så brett perspektiv som möjligt. Personerna har också

varierade ålder, olika långt tid drogfrihet och har missbrukat olika preparat. En sak som

personerna har gemensamt är att de i dag är drogfria.

Vi har gjort ett icke- slumpmässigt, självselekterat urval. När det inte är jag själv som väljer

vem som ska delta i intervjun och det är upp till respondenten att avgöra om han/hon vill delta

eller inte, så kallas det för ett självselekterat urval (Esaiasson et al 2003).

Intervjupersonerna har vi kommit i kontakt med genom vårt personliga nätverk och genom ett

behandlingshem där en utav oss gjorde vår praktiktermin. Två personer har fungerat som

informanter (Repstad 2000) och har hjälpt oss att finna lämpliga intervjupersoner.
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När vi fått namn på några som kunde tänka sig att delta så kontaktade vi dessa personer via

telefon. Vi förklarade syftet med intervjun, frågade om vi fick lov att använda bandspelare

och bestämde tid och plats för intervjun.

1.3.3 Resultatens tillförlitlighet

Materialet från respondenterna ska inte ses som några absolut sanningar. Det är deras sanning,

uppfattat utifrån deras verklighet och sen analyserat och tolkat utifrån mitt perspektiv. Det är

mycket som påverkar hur intervjun blir. Respondenterna berättar om händelser som de anser

vara betydelsefulla, utifrån de tema som styr intervjun. Vad som sägs mellan raderna, vad

tystnad står för eller vad som inte sägs alls, kan stå för mycket. Detta är något som jag har

med mig när jag tolkar berättelserna, vilket kan påverka hur jag uppfattar och vinklar det som

berättats.

Det kan också ha en viss betydelse att det är ett självselekterat urval. Eftersom personerna

själv har valt att ställa upp så kan det vara för att man vill framhäva något visst och lägga

tyngdpunkten på vissa utvalda bitar och hoppa över andra bitar. Att uppsatsen bygger på

endast sex intervjuer gör att det inte går att utmäta något generellt mönster, mer än just för

dessa sex personer.

De sex personerna som blev intervjuade kommer också ifrån liknande bakgrunder, de är

uppvuxna i mindre samhälle, är svenska medborgare, har arbets- och medelklasstillhörighet

och alla utom en, har nyligen genomgått behandling på samma behandlingshem.

1.3.4 Källkritik

Christina Anderssons bok ”Marias barn- om ungdomars väg in i missbruk av alkohol och

andra droger” (1995) har jag till en stor del använt mig av i avsnittet tidigare forskning. I

boken redovisar författaren en undersökning som hon gjort utifrån 260 barn och ungdomar

som varit i kontakt med Maria Norra Ungdomsenhet i Stockholm ett år i slutet av 80- talet.

En klinik som tar emot ungdomar upp till tjugo års ålder med olika missbruksproblem och där

författaren tidigare har arbetat. Andersson har använt sig av journaler som dataunderlag för att

få reda på ungdomarnas bakgrund.
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Författaren redogör också för många andra forskningsresultat som handlar om familj, skola

och kompisars betydelse för vägen in i ett drogmissbruk- vilket har varit relevant för min

uppsats.

Resultaten i Anderssons studie kan påverkas av att underlaget är insamlat från slutet av 80-

talet och att de flesta medverkande antagligen kom ifrån en större stad.

Vid redovisning av andra undersökningar i boken så framkommer inte alltid vem som har

utfört undersökningen, hur den är gjord och i vilket syfte. Därför är det svårt att avgöra hur

tillförlitliga de undersökningarna är.

I Golbergs bok Narkotikan avmystifierad  (1993)  skriver författaren sin version av

stämplingsteorin. Likaså skriver Hilte om Hirschis kontrollteori i Avvikande beteende (1996).

Dessa teorier har tolkats av olika författare under många år, vilket gör att samma teori kan

framstå på ett annorlunda sätt hos någon annan författare, även om grundtankarna är de

samma.

Andra källor som jag använt mig av, exempelvis Lalanders (2001) studie om unga heroinister,

bygger på observationer och intervjuer gjorda ute i de ungas verklighet. Fältstudien är gjord i

en speciellt utvald subgrupp, där alla är i samma ålder, i samma samhälle och där alla

använder heroin. Deras åsikter och berättelser kan därför påverkas av varandra eftersom de

har sökt sig till en gemensam subgrupp där gruppens normer och värderingar styr.

Överhuvudtaget så tror jag att när man som forskare eller författare är ute efter att förklara

eller förstå ett visst beteende utifrån kvalitativa undersökningar så finns det inte någon absolut

sanning. Mycket är en tolkningsfråga, hur respondenterna tolkar frågorna och hur sedan

författaren tolkar svaren.

Och som jag nämnt innan så är det mycket annat som också har betydelse för hur svaren

utlöper, exempelvis tidsperiod, kultur, etnicitet, ålder och kön.

Men jag anser ändå att det mesta av materialet har hög validitet och tillförlitlighet. Begreppet

validitet är det samma som giltighet eller relevans. Är validiteten hög så har man lyckats

samla in data som är relevant för den aktuella problemställningen (Halvorsen 1992).
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1.3.5 Etiska överväganden

Jag och mina två kurskompisar valde medvetet att intervjua personer som i dagsläget är

drogfria. Detta är viktigt, anser jag eftersom man förhoppningsvis har fått en viss distans till

det man berättar. Är man påverkad av droger eller är i behandling så är man i regel mer

instabil och kanske säger saker som inte är så genomtänkt.

Att berätta om en jobbig uppväxt, om mobbing i skolan och om missbrukslivet och alla de

negativa konsekvenser det leverne lämnar efter sig är ett känsligt ämne. Det kan lätt dra upp

gamla undanstoppade känslor och minnesbilder. Därför är det bra att urvalet till intervjuerna

varit självselekterat. Det har alltså varit ett frivilligt val att ställa upp på intervjun och fritt att

berätta om det man velat berätta om. Det är en av anledningarna till att vi inte haft så styrda

frågor, utan med hjälp av temaunderlaget så har det funnits ganska stor möjlighet för

respondenterna att prata om det de själv ville berätta.

De har också fått veta från början att de när som helst kunde dra sig ur om de av någon

anledning ändrade sig och inte längre ville vara med.

Vi har varit tydliga med att förklara syftet med intervjuerna, vad vi ville prata om och vad vi

sen skulle göra med materialet. Samtliga får ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Tyvärr så

finns det av tidsbrist ingen möjlighet att skicka ut ett exemplar av uppsatsen till

intervjupersonerna för en kommentar innan jag anser den vara färdig.

Vi har garanterat anonymitet. Det är endast vi tre som gjort intervjuerna som har lyssnat på

det inspelade materialet och banden har sedan avmagnetiserats. Namn, orter och andra mindre

betydelsefulla saker har ändrats i uppsatsen för att göra personen så anonym som möjligt.

Platserna vi har utfört intervjuerna på har bestämts av intervjupersonerna själva. Det har varit

platser där de känt sig hemma och trygga i, där det är vi som har varit gäster.

Vi har inte haft bråttom, gjort pauser om det har behövts, suttit lugnt kvar och avslutat med

lite allmänt prat efter vi stängt av bandspelaren.

Jag upplever att de personer som vi har intervjuat har alla varit generösa och delat med sig av

deras upplevelser och åsikter. Jag tror att det för många betyder mycket att få bli lyssnade på,
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att det man säger är viktigt och till hjälp för någon annan. Detta är något som flera av de

intervjuade personerna också har påpekat.

1.4 Fortsatt framställning

Vidare i min uppsats så kommer jag att redovisa resultat från några tidigare gjorda studier. Jag

har valt att avgränsa mig till forskning gjort om familj, skola och kompisars betydelse för

utvecklingen av ett missbruk.

Jag kommer att använda mig mycket av Christina Anderssons bok Marias barn (1995)

eftersom hon i den både har tagit del av tidigare forskning och redovisat sin egen studie. De

resultat som hon presenterar i boken stämmer också bra överens med andra liknande

undersökningar som jag läst om.

I avsnittet därefter kommer jag att beskriva stämplingsteorin (Goldberg 1995) och

kontrollteorin (Hilte 1996) som sedan återkommer som stöd i min analysdel.

Intervjupersonernas levnadshistorier har jag sedan sammanfattat i kortare berättelser, så som

jag uppfattade dem. Efter det så har jag analyserat texten och tolkat den med hjälp av mina

utvalda teorier, tidigare forskning och egna funderingar. Jag avslutar med en slutdiskussion av

de resultat som jag har kommit fram till.

2 Tidigare forskning

Det finns väldigt mycket material om tidigare forskning om vägar in i ett missbruk. Några

studier tar upp genusperspektivet andra skriver om de ekonomiska förutsättningarna.

Genetiska, medicinska, kulturella och etniska aspekter är exempel på annat material jag har

hittat om tidigare forskning.

Jag har valt att begränsa mig till några undersökningar som handlar om familjens, skolans och

kompisars påverkan för vägen in i ett missbruk. Detta för att det är faktorer som har en

ofrånkomlig del av ungdomens tillvaro och har därigenom avgörande inflytande på

utvecklingen av missbruk under tonåren (Andersson 1995).

Dessa faktorer har stor betydelse för utvecklingen av ens självbild att göra, därför ser jag en

koppling till stämplings och kontroll teorin som jag kommer att använda mig av i analysen.
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 2.1.1. Familjens betydelse för vägen in i ett missbruk

Christina Andersson har i boken Marias barn (1995) gjort en undersökning om ungdomars

väg in i missbruk av alkohol och andra droger men har också tagit del av annan tidigare

forskning. Andersson skriver att de flesta forskare är eniga om att familjen sannolikt har en

stor, i vissa fall avgörande, betydelse för utvecklingen av drogmissbruk (s, 21).

Stöd, uppmuntran och kärlek är gynnande faktorer för att ett barn ska bygga upp ett bra

självförtroende och självkänsla, medan att växa upp i en otrygg och labil miljö kan störa

barnets identitetsutveckling (Johansson 1992).

Andersson (1995) nämner vidare i sin bok, att utifrån andra tidigare gjorda undersökningar

har missbrukare oftare än andra föräldrar som separerat och kommer från splittrade hem.

En undersökning gjord av Tops och Silow (1997) där tjugofem svenska och tjugofem andra

generationens invandrar ungdomar deltog visade på att majoriteten hade vuxit upp utan båda

sina föräldrar. Sju av ungdomarna hade varit fosterhemsplacerade.

Några menar att separationen i sig inte har så stor betydelse utan mer omständigheterna som

uppstår kring en separation och vilka följder den får för barnet.

Som resultat ifrån en undersökning framkommer det att det finns en koppling mellan en högre

konsumtion av droger och att leva med en styvförälder. Detta förklaras med att ett barn som

lever i två hem eller med en förälder och med en styvförälder är mindre övervakat och har

därför lättare att hamna i avvikande livsföring (Andersson 1995).

Att familjerna till missbrukande ungdomar ofta har ekonomiska bekymmer och att dessa barn

också oftare än andra har en frånvarande eller oengagerad pappa nämns som resultat ifrån

andra undersökningar i Anderssons bok.

Anderssons egen undersökning ”Marias barn” styrker dessa resultat. Av ungdomarna som

deltog i hennes studie hade majoriteten vuxit upp med en eller ingen av de biologiska

föräldrarna och många hade dålig eller ingen kontakt med sin pappa.

Det är också vanligare med missbruk och psykisk sjukdom i familjen än hos drogfria

ungdomar.

Men det är inte bara ett kyligt och avståndstagande familjeklimat som har betydelse för vägar

in i ett missbruk. Undersökningar tyder på att vid för nära familjerelationer blir ibland
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frigörelseprocessen mer revolterande. Framförallt flickor kan känna ett behov av att trotsa för

att skapa sig en egen identitet, helt olik föräldrarnas (Andersson 1995).

Två teorier beskriver familjens inverkan på ungdomars droganvändning. Stressteorin, där

familjen genom interna motsättningar och bristande omsorg skapar ett behov av droger hos

ungdomen som en sorts självmedicinering. Enligt den andra teorin, rollteorin, lär sig barnet

använda droger av sina föräldrar. Deras mönster förs över till barnen (a.a.).

Att barn och ungdomar tar över föräldrarnas alkohol och drogvanor framkommer i många

undersökningar. Exempelvis så anser man i tolv stegs modellen att beroendet är en sjukdom,

där barn till missbrukare löper större risk än andra att genom genetiska anlag få

missbruksproblem själva (Söderling 1993).

Psykosomatiska besvär, kamratproblem och skolsvårigheter är enligt undersökningar också

vanligare hos barn i missbruksfamiljer (Johansson 1992).

2.1.2. Skolans betydelse för vägen i  ett missbruk

Enligt en undersökning av ett hundra ungdomar på ett norskt behandlingshem visade sig att

endast nio av dem hade klarat av skolan utan svårigheter. Resten hade problem med inlärning

och uppförande, ofta i kombination (Andersson 1995).

I ”Marias barn” studien kom Andersson fram till att endast lite mer än hälften av flickorna

och lite under hälften av pojkarna hade lämnat grundskolan med fullständiga avgångsbetyg.

En stor del av ungdomarna hade fått särskild undervisnings, som exempelvis anpassad

studiegång, stödperson eller placering på skolhem.

Ungefär hälften hade problem i skolan med vanligtvis skolk. Skolk är enligt ett flertal

undersökningar det vanligaste skolproblemet och har också den starkaste kopplingen till

droganvändning.

En undersökning som bekräftar detta är en undersökning gjord av Lindberg och Stål (i

Jonsson 1991) där dom följt tjugoen omhändertagna ungdomars missbrukshistoria. Tjugo av

de tjugoen ungdomarna uppvisade omfattade skolk under hela högstadiet.
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Tre olika teorier används inom forskningen för att förklara sambandet mellan skolproblem

och missbruksproblem.

• Den psykogena tokningen, som menar att drogbruk är en följd av dåliga skolresultat

och kan ses som ett sätt att hantera eller genom självmedicinering dämpa den

frustration man kan uppleva efter dåliga prestationer.

• Inom den minskade förmåga- tolkningen så utgår man ifrån en motsatt orsakskedja; att

dåliga prestationer i skolan är ett resultat av droganvändning som anses ha stört

inlärningskapaciteten.

• Hypotesen om generellt avvikande beteende hävdar att både drogbruk och dåliga

skolprestationer är yttringar av ett förkastande av traditionella värderingar som

exempelvis kriminalitet, problembeteende och normöverskridande (s,44 i Andersson

1995).

Att dåliga skolresultat kan vara en anledning till droganvändande kan vara känslan av

otillräcklighet och stress inför kamraters och föräldrars förväntningar. Detta kan förstärkas av

att det i sin tur kan leda till dålig stämning i familjen, då ungdomen inte kan leva upp till

föräldrarnas förväntningar (a.a.).

I boken Aniara barnen ( Nordin 1996) så har författaren följt ett antal ungdomar som hamnat

utanför samhällets accepterande normer. Även här tas skolans betydelse för negativ stämpling

upp. Med dagens resurs sparande och indragningar av vuxna i skolmiljön så är det lätt att de

redan stämplade barnen blir osynliga, skriver författaren.

Hoppet om att någon vuxen överhuvudtaget orkar bry sig försvinner så småningom, liksom

hoppet om att få bra betyg och så småningom ett arbete. Den bristande självkänslan och

oförmågan att våga lita på andra förstärks.

Missbrukande ungdomar har också oftare än andra blivit utsatta för mobbing (Andersson

1995).

Tops och Silows (1997) undersökning visar att en stor andel, ungefär hälften av ungdomarna

inte har genomfört grundskolan. Nästan alla beskrev övergången från mellanstadiet till
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högstadiet som en inledning av en period där problemen började. Att börja i en ny klass,

ibland på en ny skola med nya lärare och oftast nya elever upplevdes av de flesta som

problematiskt (a.a.).

Philip Lavander har i boken Hela världen är din (2001) gjort en studie om unga heroinister.

Även i denna undersökning så hade de flesta inga större problem i skolan fram till sjätte eller

sjunde klass. Där efter så började många bryta sig loss från skolans ordning och tillsammans

med likasinnade skapa sig en egen kultur. Subgruppen blir i regel starkare och viktigare än

skolan.

Ofta har det varit äldre kompisar som har visat vägarna in i det kriminella och drog livet. Via

kriminalitet och droger skapade de sig sensationer och kickar som inte skolans inrutade

rutiner kunde ge (a.a.).

2.1.3. Kompisarnas betydelse för vägen in i ett missbruk

Att kompisar har stor betydelse som en förklarning till varför man börjar använda droger har

framkommit i många undersökningar.

Desto svagare anknytning ungdomen har till sina föräldrar ju starkare blir anknytningen till

kompisar. Frånvaro av eller brist på uppskattning och omsorg från föräldrarna ökar

sannolikheten att ungdomen söker uppmärksamhet och bekräftelse ifrån kompisar. Genom att

ungdomar är benägna att efterlikna sina kamraters beteende och söka bekräftelse hos dessa,

påverkas tonåringarnas drogbruk av kompisarnas.

Ungdomar som redan har börjat missbruka brukar söka sig till andra ungdomar som också

missbrukar (Andersson 1995).

Ofta dras man till vänner som man känner igen sig i, med likartade erfarenheter och intressen.

I en undersökning berättade ungdomar att dom använde droger eftersom andra gjorde det och

för att bevisa för sina kompisar att dom vågade prova. Behovet av att bli accepterad är stort

för alla och kamrattrycket kan bli väldigt starkt.

Kompisar kan både påverka ungdomen att göra saker som man egentligen inte vill själv, men

även tvärtom, att på ett positivt sätt hjälpa tonåringen att sluta med eller få kontroll över ett

avvikande beteende.
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Forskning visar också att droganvändande på grund av kompistrycket ofta är tillfälligt och

övergående (a.a.).

Kvinnor kommer oftare än männen i kontakt med droger genom sina partners, skriver

Lindberg och Stål (i Jonsson 1991). En stor del av de medverkande flickorna i deras

undersökning hade ett förhållande med den kille som bjöd de på droger den första gången.

I övrigt hade samtliga börjat använda droger tillsammans med någon för dem bekant person

eller grupp.

De skriver också att när ungdomarna umgås med en grupp som använder narkotika så

underlättar umgänget möjligheten att neutralisera alla negativa attityder som annars omger

illegalt drogmissbruk. Gruppens normer och värderingar blir starka just för att gruppen

existerar för ett gemensamt intresse – droger (a.a.).

Winick (i Wiener 1971) menar att narkotikabruk ibland gör att man vinner tillträde till en

grupp. Om gruppen använder narkotika så blir det också viktigt för individen att göra det,

både för att få tillträde till gruppen och för att få stanna kvar.

Men det har även gjorts undersökningar som visar att det kan vara tvärtom. Finestone och

Knapp (i a.a.) menar att det är de som inte får tillträde till någon grupp alls som börjar

använda narkotika.

 3. Teorier, levnadshistorier och analys

3.1 Stämplingsteorin

Familj, skola och kompisar har en väldigt stor betydelse för utvecklandet av ens självbild. Ju

fler riskfaktorer som ett barn omger sig med, desto större är risken att utveckla en negativ

självbild. Ett barn som växer upp och blir stämplat av sina föräldrar kan så småningom hitta

andra betydelsefulla andra, som kan bryta eller förstärka avvikarkarriären.

Därför blir skolmiljön och kompisar så viktiga.

Ju längre tid individen utsätts för stämpling ju svårare är det att bryta den negativa självbilden

(Goldberg 2000).
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Goldberg förklarar mer om stämplingsteorin i Narkotikan avmystifierad (2000).

Stämplingsteoretiker försöker följa de olika stegen i människans liv, både de som leder en

individ bort från samhället mot en avvikelse och det som håller individen kvar i avvikelsen.

Goldberg menar med denna teori att det lilla barnet bygger upp sin självbild, uppfattning av

sig själv, med hjälp av barnets signifikanta andra, vilket till en början är föräldrarna eller

andra vuxna som tar hand om barnet.

Goldberg skriver att han tror att människor föds helt utan självbild. Det är genom föräldrarna

som barnet forma sin självbild. Självbilden stabiliseras av många stora och små händelser och

reaktioner över en lång tid.

Genom att redan tidigt få veta att man inte duger genom negativa reaktioner från andra så

byggs sakta en negativ självbild upp. Barnet har redan från början fått lära sig av dess

signifikanta andra att han/hon avviker från hur samhällets ideal om hur en människa bör vara.

Barnet får lära sig att hon/han är en dålig människa och som inte är till för sig själv utan för

andra.

Varför vissa föräldrar stämplar sina barn har olika förklarningar. Goldberg nämner bland

annat att det kan bero på genetiska, psykiska eller medicinska problem hos föräldern.

Ju äldre barnet blir desto fler andra signifikanta andra kommer att påverka barnets självbild,

som exempelvis skola och kompisar.

Goldberg har delat upp skapandet av en avvikarekarriär i fyra olika stadier.

Det första stadiet är som jag precis tagit upp, föräldrarnas stämpling. Nästa steg i avvikelse

processen är samhällets stämpling där barnet fortsätter få bekräftelse på den redan väl

etablerade negativa uppfattning om sig själv. Samhällets normer för hur man ska vara för att

bli accepterad, ställer de med ett mer avvikande beteende utanför. För dessa barn är det lätt att

dras till subgrupper med värderingar som strider mot de övriga samhällets, som exempelvis

droganvändning.

När barnet blivit medvetet om att han bryter mot de accepterade kulturella normerna kallas

nästa steg för sekundär avvikelse. Detta brukar inträffa när barnet kommer in i puberteten.

Goldberg menar att en individ med negativ självbild hellre ser till att han/hon får bekräftelse

på sin negativa självbild än att orsaka inkongruens 1.

                                                
1 När beteendet inte överensstämmer med självbilden, vilket upplevs som otillfredsställande.
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Många av de som börjar använda droger gör det för att få bekräftelse av den negativa

självbilden, ett försök att fly undan andras och egna krav, självdestruktivitet och hämnd,

menar författaren. Hämnd genom att skrämma och ge, exempelvis föräldrarna, dåligt samvete

för vad de orsakat.

Det fjärde och sista stadiet, avvikelsespiralen är en fortsättning och försämring av det tredje

stadiet där man dras neråt i en destruktiv spiral som är svår att bryta. När en individ befinner

sig i detta stadium så är personens beteende avvikande på flera olika områden, skriver

Goldberg, t.ex. genom narkotika, kriminalitet och prostitution.

Så småningom når man bottennivån där man bara har ett val om man inte tar livet av sig själv,

och det är att ta tag i sitt liv och bryta den destruktiva spiralen.

3.2 Kontrollteorin

Om man i stämplingsteorin försöker hittar orsaker till varför en individ hamnar i ett

utanförskap, så studerar man i kontrollteorin de faktorer som gör att man inte blir avvikare.

Det tas i Avvikande beteende (1996) upp två olika typer av kontrollsystem, ett socialt och ett

personligt. Den sociala kontrollteorin för fram individens bristande sociala band som den

överordnade förklarningen till avvikande beteende. Den personliga kontrollteorin lägger

vikten på självkänsla och självuppfattning som ett kontrollsystem.

Kompisgängen har som tidigare nämnt en viktig del för vägen in i ett destruktivt leverne. Men

det är inte av en slump som ungdomen hamnar i vissa subkulturer.

Travis Hirschi (i Hilte 1996) menar att det har med hur starka sociala band vi har till

samhället och till betydelsefulla andra att göra. Hade ungdomen haft ett starkare band till det

etablerade samhället så hade sannolikheten att hamna i en kriminell eller missbrukande

subgrupp varit betydligt mindre. Har man inget socialt band till samhället så låter man sig inte

påverkas eller styras lika lätt av de normer som gäller. Man utvecklar snarare en beredskap att

bryta mot dem och man har ingenting att förlora på att göra det.
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Hirschi nämner fyra olika komponenter för att beskriva de sociala banden.

• Anknytning: Här syftar Hirschi på den psykiska och emotionella koppling vi har till

andra människor och grupper, samt hur mottagliga vi är för deras uppfattningar och

känslor. Ju närmre vi står betydelsefulla personer som lever ett socialt etablerat liv, desto

svårare får vi att hamna i ett avvikande beteende.

• Åtagande: Med åtagande menar här Hirschi att om jag har satsat på en bra utbildning,

lever ett vanligt familjeliv i ett fint bostadsområde så har jag mer att förlora på att avvika

än om jag inte hade åtagit mig något.

• Deltagande: det syftar på vårt deltagande i olika slags verksamheter. Vid sidan om

skolan eller vårt arbete är vi engagerade i fritids- och föreningsaktiviteter. Ju mer vi är

engagerade i konventionella verksamheter desto mindre tid blir det över till avvikande

beteende.

• Tro. Tron på rådande normer och värderingar spelar en avgörande roll i det avvikande

beteendet. Har man ingen tilltro till samhället eller till ens medmänniskor så har man

heller inga betydelsefulla sociala band. Och desto svagare social band ju större blir risken

att begå avvikande handlingar (s, 96 a.a.).

Odd Lindberg och Rolf Stål skriver i Jonsson (1991) att alla ungdomar lever under någon

slags kontroll, både genom de sociala system som man lever i och i mer formell kontroll som

exempelvis myndigheter. Är en ungdom hårt kontrollerad så blir deras handlings och

beslutsutrymme begränsat och bestäms då i förhållande till deras relationer i olika sociala

grupper eller sammanhang.

Författarna ger ett exempel på vilken betydelse sociala grupper och sammanhang har för

individen. Exemplet bygger på en analys gjord av Sarnecki (1984) där han hävdar att

skapandet av en avvikande karriär består av flera steg där flera av ungdomarna faller ifrån för

varje steg. Han menar att efterhand så tröttnar de flesta och söker sig till andra aktiviteter. De

som är kvar söker sig vidare, till nya miljöer och nya kontakter. På så sätt skapas grupper som

helt bygger på ett gemensamt intresse för exempelvis kriminalitet eller droger.
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Ju längre tid ungdomen vistas i avvikande grupper desto mer begränsad bli deras relation med

familjen, skolan och deras gamla kompisar (a.a.).

3.2 Levnadshistorier

       3.3.1. Gustav

Gustav växte upp i en mindre stad tillsammans med sin yngre bror och sin mamma. Gustav

beskriver att han tidigt fick ta ett stort ansvar, både i hemmet och med att ta hand om hans

lillebror. Mamman drack ofta och mycket och när Gustav var tio år så togs vårdnaden ifrån

mamman. Bröderna fick då flytta till pappan, som dom tidigare bara haft sporadisk kontakt

med och som bodde i en annan stad.

Livet hos pappa blev annorlunda mot hur det hade sett ut hos mamman. Gustav beskriver sin

pappa som väldigt sträng, så han ibland var rädd för honom.

Gustav säger i intervjun att han kände ett tydligt utanförskap. Detta berodde mycket på att

pappan aldrig gav Gustav några pengar till bio eller disco, som kompisarna gick på och han

fick heller aldrig ta hem någon kompis. Pengar fick han tjäna ihop själv om han ville ha några.

Enligt Gustav så var hans pappa väldigt snål, trots att han arbetade och hade pengar. Mycket

av tiden började nu gå ut på att komma på knep att snabbt tjäna pengar, samtidigt som hatet

mot hans stränga pappa växte.

Gustav hade knappt någon kontakt med sin mamma under den första tiden, men senare

hälsade han på henne ibland.

Gustav som, när han var yngre, var liten och klen blev mobbad när han kom till den nya

skolan. Han berättar att var väldigt känslig och hade lätt för att börja gråta, vilket inte gjorde

saken bättre. Istället satte han på en hård mask och svalde all ilska och hat.

När Gustav var tretton år så tog polisen honom för första gången och körde hem honom till

pappan som han var livrädd för.

Mobbingen fortsatte på gymnasiet, även om det blev lite bättre.  Tillsammans med en kompis

så började Gustav dricka alkohol och röka hasch.

Han hade också utvecklat sitt behov av att tjäna pengar. Nu genom att stjäla bilar och göra

inbrott. Det var också nu, när Gustav var i sexton- sjutton års ålder som han upptäckte hur bra
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han mådde med hjälp av bensodiazepiner2.  Han säger att tabletterna passade honom perfekt

eftersom dom tog bort alla känslor och all osäkerhet, något som Gustav lidit av under många

år. Han berättar också att han blev väldigt aggressiv och otrevlig av tabletterna, vilket han

också gillade eftersom han alltid innan varit så snäll och inte vågat säga ifrån.

Så fortsatte några år, med tabletter, inbrott, fängelsestraff och behandlingshem.

Efter en behandling så träffade Gustav en kille som hade heroin. Gustav började röka heroin,

som han snart injicerade.

För att finansiera missbruket så sålde Gustav narkotika. Han har också i kortare perioder haft

arbete.

Vändpunkten blev när Gustav återigen hade fått ett fängelsestraff och precis kommit till

avdelningen på anstalten efter några månader i häktet. En präst kom och berättade att hans

bror, som också var missbrukare, var död. Gustav berättar att det var då han för första gången

kände ända inifrån hjärtat att han ville sluta missburka.

Vägen till drogfrihet har som för de allra flesta varit full av gropar men med hjälp av livsvilja,

subutex 3och terapi så har Gustav idag varit drogfri i tre år.

3.3.2 Klint

Klint som idag är fyrtiofem år berättar att han växte upp i en mindre stad tillsammans med

hans föräldrar och fyra syskon. Föräldrarna hade en restaurang, vilket gjorde att det blev

mycket jobb och många sena nätter för pappan. Mamman var hemmafru.

Klint säger att han tror att hans pappa visserligen hade mycket att göra med restaurangen men

att han gärna stannade kvar lite längre än nödvändigt för att dricka alkohol. Han minns att

hans pappa drack ganska mycket när han var liten.

Klint trivdes bra i skolan och gick ut både grundskola och gymnasiet med bra betyg. Det som

var jobbigt under skoltiden var all den överenergi som Klint hade, som gjorde att han hade

                                                
2 Samlingsnamnet för en grupp narkotikaklassade läkemedel med ångestdämpande, sömngivande eller/och
lugnande effekt.
3 Ett narkotikaklassat läkemedel som används vid avvänjning av opiatberoende.
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svårt för att sitta stilla. I dag vet han att det var DAMP4 han led av, men då var de diagnoserna

väldigt ovanliga.

Hans mamma tog med honom till psyk en gång om året, men läkarna hittade inget fel.

När Klint var tretton år så börjande han av nyfikenhet att sniffa thinner. Han drack mellanöl

och sniffade en sommar som sen övergick till haschrökning. Klint har provat andra, tyngre

droger också, men för honom blev alkohol och hasch som blev favoritdrogen. Han säger att

han drack för att han mådde bra med alkohol i kroppen.

Efter skolan så fick Klint arbete men sa upp sig därifrån eftersom han hade fått höra att han

skulle bli uppsagd om han inte slutade dricka. Efter det så flyttade han runt i hela landet och

hade lite ströjobb här och var.

Under en två års period så träffade Klint en tjej och höll under den tiden kontroll över sitt

drickande. Men efter att förhållandet tog slut så började han dricka mycket och ofta.

Klint har under åren haft många LVM5 och åkt ut och in på många behandlingsställen och

även haft kortare fängelsestraff.

Han har också varit bostadslös under många år och sov i trappuppgångar, containrar och på

offentliga toaletter.

I dag har Klint brutit med det gamla livet och har egen lägenhet, har skaffat nya hobbys och

vänner och väntar på att komma igång med en datakurs.

3.3.3 Börje

Börje, en femtio ett årig man, berättar att han vuxit upp i ett litet samhälle på en gård med

hans föräldrar, mormor och morfar och en massa djur. Han beskriver barndomen som

kärleksfull.

Men när Börje gick i tredje klass så fick han på omvägar veta att hans pappa hamnat i

fängelse för rattfylleri.  Det mycket bråk i skolan med klasskamraterna och Börje gick ifrån

skolan ibland.

De kompisar som Börje umgicks med var äldre och när dessa började sjuan och bytte skola så

skolkade ofta Börje för att vara med dom.

                                                
4 Den förkortade beteckningen av diagnosen Dysfunktion ifråga om Avledbarhet, Motorik och Perception
5 Förkortning för Lagen (1988:870) om Vård av Missbrukare i vissa fall.



25

När Börje själv börjat sjunde klass så kom mellanölet ut i Sverige, vilket Börje och hans

kompisar inte var sena med att prova.

Under tiden i sjunde klass blev det allt mer skolfrånvaro, snatterier, öl och så började han

sniffa.

Efter sjuan så flyttade familjen till ett nytt litet samhälle där hans pappas släkt bodde. Redan

innan Börje kom till det nya stället så hade han fått ett rykte om sig att vara vild och strulig,

vilket Börje var snabb att leva upp till och bygga vidare på.

I åttonde klass tog polisen honom för bland annat skadegörelse och vandalisering.

När starkölen kom ut på prov i affärerna, var Börje i princip berusad dagligen. Han arbetade

hos sin pappa, och han ansåg att så länge man kunde sköta sitt arbete så var det ingen fara

med alkoholen.

När yrkesskolan började så flyttade Börje hemifrån, till ett inackorderingsrum, där han bodde

under veckorna.

Efter en relation med en äldre gift kvinna som blev gravid men fick missfall, så bröt Börje

upp och flyttade till Halland och började arbeta.

Alkoholdrickandet fortsatte, Börje drack så fort han var ledig.

Nästan direkt efter att han tagit sitt körkort så blev det indragit på grund av rattonykterhet.

Strax efter det åkte Börje fast igen för rattonykterhet och olovlig körning och fick i samband

med det sitt första fängelsestraff, nitton år gammal. Efter det så blev det kriminella livet

grövre, med rån och inbrott, tills Börje skulle göra sin militärtjänstgöring.

Hasch hade han provat att röka tidigare men nu var det första gången Börje provade tyngre

droger som bland annat amfetamin.

Efter avslutad militärtjänstgöring så hoppade Börje på en båt och arbetade ute till sjöss under

femton år. Så träffade Börje en tjej som han så småningom bildade familj med. För att träffa

familjen mer så började Börje istället köra lastbil. För att orka med att jobba efter en hel natts

festande så tog han amfetamin, vilket också var bra eftersom det varken syntes eller luktades.

Senare skilde sig Börje och han flyttade ensam till ett stort hus. Amfetaminanvändandet

fortsatte, nu i det syfte att orka hålla en snygg fasad utåt, att orka hålla hus och trädgård
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perfekt och att arbeta dubbla pass. Men så blev Börje permitterad från arbetet och då rasade

allt. Den lilla försörjning som han fick ifrån A-kassan räckte inte långt.

Så började Börje en kriminell härva av att sälja och köpa stöldgods, som slutade med

ytterligare fängelsestraff. Under tiden blev han av med allt han ägde och brydde sig om, huset,

bilen och hans familj. Efter de fängelseåren så fortsatte det destruktiva levernet med

kriminalitet, missbruk och fler fängelsevistelser.

Tillslut så var Börje totalt slutkörd. Han visste inte vad han skulle göra, han visste bara att han

inte orkade leva det livet han levde längre.

Så träffade han på en gammal kompis som både varit kriminell och missbrukat och levt ett

liknande liv som Börje. Han var välklädd, nygift och drogfri. Han inspirerade Börje som

tänkte att kunde kompisen förändra sitt liv, så fanns det kanske hopp för honom också.

Börje kom in på behandling och hittade stöd och hjälp i NA6 och AA 7och har sedan dess varit

drogfri i sju år.

Han har idag arbete, lägenhet, körkort och bra kontakt med barnen.

3.3.4 Paula

Paula är en trettioårig tjej som har varit drogfri ett år. Hon beskriver sin uppväxt som väldigt

bra, i alla fall säger hon att hon tycker det idag.

Hennes föräldrar skilde sig när hon var nio år och efter ungefär ett år fick Paula en styvpappa.

Kontakten med sin biologiska pappa blev dålig efter skilsmässan.

Hon var mycket hos mormor och morfar, som fick fungera som extra föräldrar då mamman

och styvpappan arbetade mycket.

Paula berättar att hon inte upplevt sig ha några problem i skolan. Hon gick ut gymnasiet och

hade kompisar. Men hon nämner att hon blev mobbad under nästan hela högstadiet.

Hon beskriver högstadieperioden som en kaotisk tid där hon bland annat drabbades av

ätstörningar.

                                                
6 Anonyma Narkomaner, en självhjälpsgrupp inom tolv- stegs programmet
7 Anonyma Alkoholister, en självhjälpsgrupp inom tolv- stegs programmet
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Kontakten mellan Paula och hennes mamma blev mer och mer konfliktfylld efter det att

mamman flyttat ifrån styvpappan tillsammans med Paula och hennes bror. Det slutade med att

Paula rymde hemifrån.

Vid tretton års ålder började Paula dricka alkohol. Det var på helgerna som hon och

kompisarna var ute och festade. Mer än så var det inte, säger hon, eftersom hon fortfarande

bodde hemma och var väldigt påpassad.

Efter gymnasiet flyttade Paula långt hemifrån för att studera på en högskola. Där träffade hon

en kille som använde amfetamin och rökte hasch.

Det var mycket festande, flera dagar i veckan.

Killen som hon träffat slutade med drogerna men kompisarna satt hemma hos dom och rökte

hasch och pratade bara gott om droger. Paula som säger att hon hela tiden känt ett starkt

motstånd till droger, ville tillslut prova för att bevisa för sig själv och kompisarna att hon hade

rätt i att droger var inget att ha. Hon provade att röka hasch ena dagen och nästa dag var det

amfetamin.

Från första stunden hon provade amfetamin så mådde hon så otroligt bra, som hon aldrig gjort

förr. Amfetaminet fyllde många funktioner, som Paula såg som fördelar. Förutom att hon

mådde väldigt bra, så var hon full av energi och orkade hon stanna uppe hela nätterna igenom

och plugga. Hon behövde inte sova och inte äta, vilket hon också tyckte var bra, då hon kunde

passa på att gå ner lite i vikt. Paula berättar också att hon alltid haft dålig hälsa och haft lätt

för att bli sjuk, med huvudvärk och annat.

Amfetaminet gav inte bara en lyckokänsla utan också ett fysiskt välbefinnande.

Som ett komplement till det uppiggande amfetaminet så tog hon bensodiazepiner, för att

kunna varva ner, sömntabletter för att kunna sova. Även andra droger som var tillgängliga

provades.

Efter att ha varit sambo i sex år, så separerade paret, vilket Paula beskriver som en väldigt

jobbig separation.

Hitintills beskriver hon att hon haft kontroll över sin narkotikakonsumtion. Mycket för att

pojkvännen inte ville att hon skulle använda amfetamin så ofta som hon själv egentligen ville.

Men efter separationen accelererade missbruket kraftigt.
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Paula träffade en ny kille, som använde amfetamin dagligen. Hon blev sjukskriven från

arbetet en längre tid och började även att injicera amfetamin.

Några år senare dog en kompis till Paula. Kompisens pojkvän som var missbrukare dödade

henne. Detta fick Paula att bestämma sig för att hon inte längre kunde fortsätta som hon gjort.

Efter en tid i behandling så bestämde hon sig även för att hon inte heller ville fortsätta

missbruka.

3.3.5 Jessica

Jessica är en trettiofem årig tjej som har varit drogfri en tid men efter ett återfall för 1,5 månad

sedan så räknar hon drogfriheten därifrån.

Jessica är född och uppvuxen i en mindre stad i Skåne. Pappan är från Kroatien och mamman

är Svenska. Jessica har två äldre bröder, varav en bor i Kroatien och honom har hon bara

träffat några få gånger.

Hon berättar om sin barndom som jobbig, men så här i efterhand tror hon inte att den har varit

värre än andras.

Pappan blev efter en alvarlig olycka sjukskriven en längre tid när Jessica var liten. Mamman

arbetade men ekonomin var dålig.

När Jessica var fyra och ett halvt år så fick mamman ett psykiskt sammanbrott, dels på grund

av den dåliga ekonomin men också för att pappan var ofta ute på krogarna och drack, tror

Jessica.

Hon säger att det inte var mycket hon såg av sin pappa. Hon träffade honom mest bara när

hon fick släpa hem honom från krogen.

Jessicas ett år äldre bror lät sitt dåliga mående gå ut över henne, vilket gjorde att Jessica fick

stå ut med både psykisk terror och misshandel.

I skolan uppfattade Jessica det som att hon stod lite utanför, trots att hon hade kompisar. Hon

fick bra betyg och gick ut gymnasiet också, trots att frånvaron var hög. Jessica berättar att hon

ofta var sjuk, redan på lågstadiet men efterhand blev det också att hon inte orkade ta sig till

skolan.
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När Jessica var ungefär tolv år gammal och fick mens, så fick hon citodon8 av sin pappa för

dom enorma menssmärtor hon hade. Hon märkte snabbt att dessa lindrade effektivt det mesta,

och eftersom tabletter fanns tillgängliga hemma så var det lätt att stoppa i sig. Tabletterna

lindrade både den fysiska och den psykiska smärtan.

Jessica berättar att hon tidigt hade självmordstankar och gick in i tunga depressioner. Hon led

även av andra självskadebeteende, bland annat att hon spydde upp maten.

När Jessica var i arton års ålder så skedde det första självmordsförsöket, med hjälp av tabletter

och alkohol. Hon skickades till psyk och fick antidepressiv medicin.

Jessica som känt en motvilja till alkohol började inte dricka förrän hon var arton år, men då

blev det snabbt mycket. Kompisarna hon umgicks med på gymnasiet festade liksom hon

mycket under helger och några kvällar. Efter ett tag började hon inse att hennes drickande såg

annorlunda ut än kompisarnas. Jessica slutade inte dricka trots bakfylla och hon blandade

dessutom med tabletter.

Jessica har liksom de andra vi har intervjuat provat på de flesta droger som kom i hennes väg,

men för hennes del var det tabletterna som oftast i samband med alkohol blev huvuddrogen.

Jessica har studerat på högskolan och försörjt sig med hjälp av tillfälliga jobb.

När Jessica var tjugotvå år så flyttade hon ifrån sin hemstad till en större stad, där både

missbruket och det psykiska dåliga måendet snabbt eskalerade. Hon åkte in och ut från psyk

och blev efter ett tag av med sin lägenhet.

Socialtjänsten ordnade så att hon fick bo i ett hotellrum ett halvår och ordnade en praktikplats

åt henne. Efter det halvåret när hon under en vecka varit helt utan mat, hade bara druckit öl

som hon blev bjuden på om kvällarna, så ringde hon till föräldrarna och bad om att få flytta

tillbaka hem. Hon ville ordna upp sitt liv, även om vägen skulle visa sig bli lång och krokig.

Idag är Jessica sambo och gravid för första gången och längtar inte tillbaka till missbruks

livet.

                                                
8 en receptbelagd, smärtstillande tablett
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      3.3.6. Kerstin

Kerstin, en femtio en årig kvinna berättar att hon var två år när hennes pappa övergav familjen

och flyttade iväg med älskarinnan till en annan stad. Kerstin blev kvar med sin mamma, som

var alkoholist och storebror.

Ett år efter det att pappan lämnat familjen blev Kerstin omhändertagen och fick bo på ett

barnsjukhus under ett år.

Efter det bodde Kerstin på ett barnhem tills hon var sju år. Hon berättar om jobbiga

separationer, både ifrån mamman och sen ifrån personal på barnhemmet som hade blivit som

föräldrar för Kerstin.

En dag, när Kerstin var sju år så stod hennes, för henne, nästan okända pappa vid

barnhemsdörren och skulle hämta med henne hem till honom och hans fru.

Kerstin berättar att hon kände sig osynlig i den nya familjen och började stjäla för att

förhoppningsvis få någon uppmärksamhet. Den enda uppmärksamhet Kerstin fick var att

hennes pappa slog henne och hennes bror med livremmar och mattbankare. Men för Kerstin

var detta bättre än att inte bli sedd alls, så stölderna fortsatte och blev allt grövre.

När Kerstin gick i femte klass så bestämde sig pappan för att flytta uppåt i landet. Där blev

Kerstin snabbt ett mobbingoffer på grund av sin dialekt.

När Kerstin var fjorton år så började hon röka hasch och ta LSD, vilket var populärt då.

I mitten av 60-talet kom flower power- vågen som Kerstin drogs med i. Hon kände sig

accepterad och en tillhörighet i gruppen som hon länge saknat.

Kerstin säger att hon från början testade droger av nyfikenhet. Alkohol var hon skeptisk mot,

hon hade sett vad den gjorde med folk.

Pappan tog henne till barnpsyk, övertygad om att där var något fel på henne. Där blev hon

inlagd för en tid, för att sedan bli iväg skickad till ett skolhem där hon skulle läsa in betygen

som hon inte fått när hon hoppat av realskolan. Skolhemmet beskriver Kerstin som en

ungdomsvårdskola med inlåsningar och galler på fönstren. Hon fick sina slutbetyg men det

var ett år av droger och många rymningar.

Sen har Kerstins liv fortsatt så under många år, in och ut på olika anstalter.
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Kerstin fick en dotter som styvmamman tog hand om. Styvmamman hade ordnat ett jobb åt

Kerstin en bra bit därifrån, så till en början kom Kerstin hem varannan helg för att vara med

sin dotter. Till sist kände Kerstin att hon glidit ifrån dottern så hon flyttade långt därifrån. Nu

accelererade missbruket kraftigt. Det var tabletter och alkohol och nu började hon även

injicera amfetamin.

Sen träffade Kerstin en man som hon var gift med i arton år och fick en son tillsammans med.

Under denna tid så höll hon sig drogfri men nu började alkoholen ta över mer och mer.

Kerstin beskriver att hon blev medberoende eftersom hennes man drack mycket och ofta.

Ekonomin var dålig och till sist ville Kerstin bryta upp äktenskapet och flytta. Då tog mannen

livet av sig och för att kunna sova om nätterna fick Kerstin utskrivit sömntabletter.

Missbruket accelererade igen och hon sa upp sig från jobbet eftersom chefen hotade med att

hon skulle bli uppsagd på grund av alkoholdrickandet.

Strax därefter gick Kerstin in i en tung depression.

Hon fick antidepressiv medicin som hon blandade med alkohol. Av det blev hon aggressiv

och efter att ha hotat folk med en kniv så fick Kerstin ett kortare fängelsestraff.

Där började vändpunkten för Kerstin. Hon beskriver det som att cirkeln var sluten, efter att ha

börjat sitta inlåst på ungdomsvårdsskola när hon var fjorton år till att hamna i fängelse när hon

nästan var femtio. Och sen när Kerstins bror, som också var missbrukare dog, så bestämde

hon sig för att sluta missbruka.

Idag har Kerstin varit drogfri i nästan tre år, har arbete, lägenhet och god kontakt med både

barn och barnbarn.

3.4 Analys

Ovan var en sammanfattande presentation av de intervjuades levnadshistorier. Vidare i

analysen har jag försökt hitta citat ur intervjuerna som illustrerar delar av de redan nämnda

teoretiska resonemang. För att göra det lite mer lättöverskådligt så har jag delat upp analys

delen i tre avsnitt, familj, skola och kompisar. Detta för att också lättare relatera till tidigare

forskning för att se eventuella likheter eller skillnader.
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3.4.2 Familj

Dom säger att många skyller på familjen och, och uppväxten och det. Dom
bitarna. Det kan jag väl säga att det kan väl jag göra i allra högsta grad./…/
Ja, jag säger fortfarande jag tror det är mycket med min barndom att göra. Att
det är en sjuk konstellation i min familj alltså.

I dag när Kerstin ser tillbaka på sin uppväxt så säger hon att den har haft

betydande orsaker till varför hon hamnade i missbruk.

Kerstin berättar om en uppväxt full av separationer från betydelsefulla andra. Redan när

Kerstin var två år så lämnade pappan familjen. Och kvar blev Kerstin med hennes bror och

alkoholiserade mamma.

Och det blev ju inte bättre av att farsan stack ju och lämnade kvar mig och
min bror som var fem år äldre ju. /…/ Så när jag var tre år så blev jag
omhändertagen på barnsjukhuset. Och låg där ungefär ett år. Och sen efter
det kom jag på barnhem, där jag var till jag var sju år. /…/
Det var jobbiga år för det var liksom olika separationer, man separerade från
personal och man, ja från morsan och dom bitarna ju./…/ När jag var sju år
så stod där då en pappa som man knappt visste, som var väldigt frånvarande.

Så plötsligt en dag dök pappan upp på barnhemmet tillsammans med hans nya fru, som

presenterades som ”din nya mamma” och så fick Kerstin flytta med dom till deras hem.

Det var ju bara det här yttre som gällde liksom, fina kläder och…dom tänkte
ju inte på att där kom en splittrad unge dit där ju. /…/ Jag tyckte att jag
glömdes bort ju, och vad gör man? Jo, då gör man allt för att få
uppmärksamhet ju. Så redan, jag tror inte jag hade varit i Ystad många
veckor förrän jag började stjäla. Dumma grejer som kaffebönor och socker,
alltså bara nånting, ”hjälp, här är jag ju”! /…/ Jag gjorde värre och värre
grejer och jag fick ju stryk ju, mattebankare och livremmar, men det var
precis som att då fanns jag till, alltså då uppmärksammade dom mig ju.

Hirschi nämner i hans teori om sociala band, anknytning som en förebyggande åtgärd för att

inte hamna i avvikande beteende. Kerstin har haft många signifikanta andra under sin

uppväxt, men som hela tiden har försvunnit och övergett henne. Först försvann pappan, sen

mamman och efter det så har hon flyttats runt på olika institutioner. Detta resulterar i att

Kerstins anknytning med de som skulle stå för trygghet och stabilitet inte har funnits där på

ett tillfredställande sätt. Om självbilden byggs upp med hjälp av de signifikanta andra, hur ska

ett litet barn kunna skapa sig en självbild när där inte finns någon?
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När Kerstin sedan blev hämtad av pappan så berättar hon om att hon kände sig osynlig. För att

få uppmärksamhet så stal hon och skolkade från skolan. För henne var belöningen att hon

uppmärksammades av pappan, men på ett sätt som var kränkande och som bara stärkte

Kerstins negativa bild av sig själv. Hon stal och det var fel, det visste hon. Hon visste också

vad som väntade henne som straff, att hon fick stryk av sin pappa. Men denna negativa

uppmärksamhet var för Kerstin bättre än ingen uppmärksamhet alls.

Klint som växte upp tillsammans med hans båda föräldrar och syskon berättar:

Min far drack rätt mycket när vi var små, kommer jag ihåg. Det gjorde han.
Han kom hem sent på nätterna. Han jobbade och höll på med grejer, vi hade ju
restaurang när jag var liten./…/ Jag vet ju inte om det var för han var kvar för
att han skulle dricka lite grann som han höll på med papper, jag tror han gjorde
det också/…/. Och jag vet nog att han tog på sig för mycket jobb, för mycket
beställningar, det gjorde han…

Precis vad som framkommer i tidigare forskning så är pappan till barn som senare hamnar i

missbruk ofta frånvarande på ett eller annat sätt. Både Klint och Börje har, liksom samtliga av

de personer i intervjuerna, haft fäder som varit mer eller mindre frånvarande. En annan sak

som Börje och Klints pappor verkar ha haft gemensamt är deras alkoholproblem.

Börje berättar om sin uppväxt:

Själva uppväxten var väl som jag kan beteckna i alla fall relativt kärleksfull
och allting sånt, inga speciella faktorer som jag kan tänka mig här, har styrt
nånting där direkt, utan möjligtvis kanske att det var ont om lekkamrater i
början, första två åren. Men annars så var det mycket kärlek och mycket djur
och såna där grejer /…/. Men jag började få en hel del problem i 3:e, 4:e klass
tror jag. Min pappa hade åkt dit för rattfylleri, och det kom ju fram då på
omvägar att min pappa satt i fängelse och grejer. Så jag vet att det var massa
slagsmål med skolkamrater där och att jag gick ifrån skolan några gånger.

Att Börjes pappa satt i fängelse gjorde att Börje avvek från de andra barnen i skolan.

Fördomar och människors rädsla för det som är annorlunda smittar snabbt av sig. Extra tydligt

blir det i ett litet samhälle där alla känner till alla. Ofta är det hela familjen, främst barnen,

som blir straffade och lidande när en förälder har gjort något dumt. Så var det också i Börjes

fall. Han blev annorlunda, hans situation var inte som de andras och detta påverkade Börje på

ett negativt sätt. Här började en negativ stämpling, som skulle fortsätta och förstärkas under

många år.
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I dag ser Börje lite annorlunda på sig själv, men en negativ självbild är svår att bryta.

Jag känner mig hela tiden som en, en….lite udda. /…/ I dag kan jag till och
med titta mig i spegeln ibland utan att, att tycka illa om mig själv. Och det
tog rätt många år faktiskt, innan……Jag kunde titta mig i spegeln men då
tittade jag aldrig i ögonen utan jag tittade på allting annat men inte i ögonen.
Men det kan jag faktiskt idag. Jag kan tycka att jag är rätt okej ibland också.
Inte alltid, men ibland. /…/ Jag håller en viss distans till människor i min
närhet, och så vidare, jag vill inte va för länge på samma ställe exempelvis
och, känner mig fortfarande när jag kommer och hälsar på, exempelvis
vanliga människor, om man säger Svensson så, så är jag bara där så kort tid
som möjligt, sen vill jag gå.

Jessica berättar:

Jag hade nog en väldigt bra uppväxt faktiskt. Ja, eller….mina föräldrar skilde
sig när jag var nio. /…/ Det var lite problem såhär innan dess, det var mycket
bråk hemma och så./…/ Jag fick en styvfar när jag var en tio- elva nånting
tror jag. Men alltså mina båda pappor är så extremfall! Den ene sviker och
den andre….min styvfar har ett fruktansvärt temperament och så där liksom,
men….jag tycker att jag har haft en jätte bra uppväxt!

Jessica som bodde kvar med sin mamma, bror och så småningom styvfar hade efter

skilsmässan lite kontakt med sin pappa.

Det kunde alltså gå ett helt år som vi kanske bara pratade ett par gånger i
telefonen och så, men…inte speciellt mycket. /…/ Jag ville nog leva med min
pappa egentligen men jag hade liksom inget val. Jag gick och funderade på
det jätte länge, vem ska jag bo hos och vem ska min bror bo hos…Min pappa
ville liksom inte ha ansvaret för oss så jag bodde hos min mamma.

Längre fram i intervjun säger Jessica:

Jag kan se att jag egentligen har levt i en ganska dysfunktionell familj, fast
det inte har funnits missbruk. Men…det har funnits alltså…det har inte varit
en normalt fungerande familj. Och vissa saker som jag inte har lärt mig och
sånt. Jag har lärt mig att gå på tå för andra människor och inte säga vad jag
tycker och tänker och inte ställa till med nåt liv och inte….alltså….jag tror att
det är i så fall det att, jag har liksom inte lärt mig att tycka om mig själv och
sånt. Jag har en väldigt dålig självbild. Jag tror det är det./…/ Jag kan se att
min mamma är precis likadan som mig. /…/ Jag har alltid gjort saker för
andra som jag egentligen inte vill och alltid levt genom andra liksom på nåt
vis…och det tror jag inte är bra för det….då har man ingen som helst själv
respekt.

Ett exempel på stämpling, skriver Goldberg (2000) är att man tidigt får lära sig att man är en

dålig människa och som inte är till för sig själv utan för andra. Jessica berättar att hon alltid



35

gjort saker för andra som hon egentligen inte själv har velat och att hennes mamma är likadan.

Det är tydligt hur barn tar efter föräldrars beteende och hur snabbt man finner sig i att

osynlighetsgöra sig själv. Jessica har haft förhållande med missbrukande pojkvänner som inte

varit så bra för henne. De destruktiva förhållandena vidmakthåller Jessicas uppfattning om sig

själv, att hon endast är till för någon annans skull. Hon fanns inte, utan gjorde vad hon blev

tillsagd att göra, oavsett om det var vad hon egentligen ville eller inte:

Man är allmän egendom på nåt vis. Om en kille som missbrukar bestämmer
sig för att jag ska bli hans flickvän så säger man liksom inte emot. Utan det
blir så då.

Paula berättar om sin barndom:

Ja…det är väl typisk arbetarfamilj jag kommer ifrån. Vi hade det lite
knaggligt ekonomiskt och ja, sen dessutom min pappa han råka ut för en
allvarlig olycka när jag var ett år gammal, var sjukskriven en massa år,
hängde väl mest på fylleklubbarna. Det var inte mycket man såg skymten av
han, mer än när man skulle släpa hem han därifrån och så och helgdagar
ungefär. /…/ Jag upplevde väl min barndom som jävlig men efterhand har
man vuxit upp och gått igenom den så tycker jag att den inte var jävligare än
andra. Det var min uppfattning av den. Det var väldigt, min storebror han
liksom var väldigt svartsjuk, avundsjuk och jag fick väldigt mycket skit av
honom. Psykisk terror och misshandel och såna grejer. /…/ Det var ingen
som hade tid med oss och ja, han överlevde på det viset, lät det gå ut över
mig.

Om hennes relation med sin mamma säger hon:

Och hon hade väl ett psykiskt sammanbrott någon gång när jag var fyra och
ett halvt år. Just för att det var det här med ekonomin och min pappa han söp
och ja…Men sen dess som hon själv säger det, hon fick piller och sen dess
har hon inte gråtit. /…/ Alltså när jag var liten, jag var ju hennes förtrogna
och så, jag fick ju ta alla hennes problem och lyssna på dom. Det är som jag
upplevde i tonåren alldeles för mycket sånt jag inte borde ha hört och så, det
var för mycket att lägga på mig men hon hade ingen annan och så.

Paula fick liksom Jessica tidigt lära sig att hon var bara till för andra. Hon dög åt hennes bror

endast som ett avreagerar- objekt och som hennes mammas förtrogna och fick vara slask för

allt tråkigt mamman ville bli av med i sitt eget dåliga mående. Det fanns ingen som hade ork

eller tid att uppmärksamma Paula. Hon fick vara den stora, duktiga som till och med hade

som uppdrag att hämta hem pappan från krogarna om nätterna.
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Även Paula hamnade i ett destruktivt förhållande med en man som hade missbruksproblem

och liksom många andra tjejer som mår dåligt så började Paula tidigt både med

självskadebeteende och med självmordstankar.

När jag fick mens så fick jag enorma menssmärtor då och min pappa gav mig
då citodon mot dom. Dom hade hemma båda två eftersom dom har haft
diverse fysiska problem, som sagt…och då började jag ju ta dom mot allt
möjligt, jag menar minsta huvudvärk eller motgång eller ja, en dålig dag så
stoppade jag i mig. Jag var väl en tolv, tretton år gammal då. /…/ Så att om
det (tabletterna, min anmärkning) hjälpte mot den ena fysiska smärtan så
hjälpte den lite mot den psykiska. Jag tror det var i tonåren så kom jag in i
nån slags väldigt nattsvart depression. Det var innan tonåren och den varade
tills jag var sjutton, arton år. Hade tidigt självmordstankar. /…/ Första gången
jag försökte ta livet av mig då var jag arton, nitton år.

Gustav växte upp med sin mamma och lillebror.

Vad ska jag säga om den uppväxten….Det var en uppväxt där jag fick ett
ruggit ansvar på mina axlar alltså, för att min mor hon var alltså hel, ja alltid
alkoholist. Hon drack ofta som bara den. Och i och med att jag hade en
lillebror så blev det jag som typ fick ta hand om han då. Så jag har väl alltid
känt att jag varit liksom duktig eller vad man ska säga, inom parantes försökt
hålla ihop allting. Hjälpt till hemma och diska och städa och sånt redan när
jag var liten /…/ Ja, man kom till en punkt liksom långt senare att, fy sjutton
att ta ansvar, det pallar jag inte med längre. Jag har tagit så mycket ansvar
ända sen man var liten så man var trött på att ta ansvar för grejer./…/ Man
kan säga att jag och min bror bodde i Eslöv när vi var små, fram till jag var
tio och min bror han var sju och ett halvt. Sen tog dom vårdnaden ifrån min
mamma. Och på det sättet hamnar jag och min bror i Malmö.

Gustav flyttade till sin pappa i Malmö, som han hitintills bara haft sporadisk kontakt med.

Vi skulle till fosterfamilj men så pratade min mamma och pappa om att han
kunde ta hand om oss i stället så vi slapp att åka iväg på sånt ställe då. Så
blev det på det sättet att vi kom till min far. /…/ Det var som jag upplevde det
som alldeles för sträng, så man var på snudd på rädd för han eller vad man
ska säga. /…/ Han var väldigt snål. Så…han sa några grejer när vi flyttade dit
att en sak ska ni veta att era pengar får ni lära er att tjäna själva. Han var
alltså…har alltid varit jättesnål. Så man fick aldrig pengar till disco och såna
här grejer och bio och sånt som andra fick, och det gjorde att man kände sig
jäkligt utanför. Alla sa det ”att jag fattar din snåle farsa” och så, det är inte så
roligt att höra heller. Man vet inte riktigt vad man ska göra med det./…/ Jag
gick i mellan åt och hata min farsa. Han liksom, han slog aldrig oss och sånt
men han var så himla sträng så man, så fort han kom så blev man orolig
liksom. Och så kände man sig, ja vad ska man säga, utanför dom andra
kompisarna, för man liksom, vi fick aldrig ta hem kompisar heller.
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De första tio åren i Gustavs liv så levde han med sin mamma som varken hade kontroll över

sig själv eller på barnen. Gustav blev tvingad att ta den kontrollen själv när han fick vara

vuxen och ta hand om både lillebror och hemmet. För ett barn blir det ett ansvar som är för

tungt att bära. När han sedan placerades hos sin pappa så var det auktoritär kontroll som

gällde, utan förhandlingsmöjligheter. En stor omställning med andra ord, som lätt kan få

motsatt effekt. Gustav säger att han började hata sin pappa.

Redan innan Gustav började skolan så hade han varit med om många, för honom, negativa

upplevelser. Att Gustav kände sig utanför de nya kompisarna är kanske inte så konstigt. Hur

ska någon kunna känna tillhörighet och trygghet när man aldrig fått uppleva det?

Mamman hade Gustav dålig kontakt med efter flytten till pappan.

De första åren vi flyttade till Malmö så då hade, hon var rätt knäckt då, dom
hade tagit vårdnaden ifrån henne och så, så att vi hade inte så mycket kontakt
då. /…/ Dom (socialtjänsten, min anmärkning) hade dels tagit ifrån mig
morsan vårdnaden och även om hon liksom inte skötte sig och så, så tycker
man ändå att det är för jäkrigt när dom snor ens föräldrar. Skickat iväg mig
på flera stycken såna här vistelser bland andra problembarn. Och jag var jätte
ordentlig när jag var liten alltså.

Gustavs anknytning till signifikanta andra har fungerat dåligt. Först försvann pappan från

familjen, sedan förlorade mamman vårdnaden om bröderna. Det är som tio åring svårt att på

nytt lära känna en pappa som varit frånvarande under många år och lära sig knyta an till

honom. Ännu svårare är det när pappan själv håller en distans och avstånd till barnen. Detta

får barnet att känna sig oönskat. Redan som liten hade Gustav lärt sig att vuxna inte är att lita

på.

Gustav förklarar varför han började använda droger.

Jag hade fått ta för mycket ansvar. Det var ansvarsfriheten eller
ansvarslösheten som jag ville åt. Mina känslor dom ville jag inte ha….jag
ville bort ifrån nånting…jag ville antagligen fly från mig själv också. /…/
Innerst inne tror jag inte att nån är stolt över att använda narkotika. För det är
falskt, för egentligen kan man säga att man dopar sig för att försöka vara sig
själv. Det är fusk. Man fuskar med att vara sig själv. Man tar och hoppar över
såna bitar som är jobbiga. /…/ Så rättare sagt skita i allting runt
omkring…bara precis finnas till i stunden.
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       3.4.2 Skola

När Kerstin gick i femte klass så flyttade familjen uppåt i landet. Där blev Kerstin snabbt ett

mobbingoffer, på grund av sin skånska dialekt.

När jag började i femte klass i Värmland då var jag en fullfjädrad tjuv. /…/
Dom kompisar, dom köpte jag, dom kompisar jag hade. Vi skolkade mycket
från skolan ihop, i femman och sexan. Vad jag kommer ihåg så blev det inte
åtgärdat nå’t speciellt.

Redan här, i femte klass var Kerstins självförakt stort. Hon säger att hon fick köpa sina

kompisar, vilket tyder på hennes negativa uppfattning om sig själv- att ingen egentligen ville

vara med henne.

När Kerstin var tolv år så fick hon veta att en ”tant” som hon hälsade på ibland egentligen var

hennes biologiska mamma. Kerstin berättar att när mobbingen var som värst kunde hon ibland

cykla flera mil och ställa sig vid någon stor väg för att få lift ner till mamman. Kerstin berättar

om besöken hos mamman där hon blev illa behandlad men hon blev accepterad, vilket var det

viktigaste för henne. Detta är ännu ett exempel på hur man anpassar sig och att den negativa

stämplingen fortsätter. ”Det är okej att utnyttja mig, jag förväntar mig inget annat, jag har

inget egenvärde”.

Jag behövde ju inte stjäla och bära mig illa åt utan jag blir accepterad som jag
är /…/ så jag brydde mig inte om att där var alltså mycket fylleri och
slagsmål och hon utnyttjade mig och dom bitarna.

Sen bestämdes det att Kerstin skulle fortsätta på realskola, något som Kerstin själv inte ville.

Detta resulterade i mycket skolk och tillsist hoppade Kerstin av. Hon rymde tillsammans med

en kompis ner till Skåne och provade droger. Pappan som inte visste vad han skulle göra tog

Kerstin till barnpsyk. Av Kerstin upplevdes detta som en ytterligare bekräftelse på det som

hon redan visste - att något var fel på henne.

In med mig på ett barnpsyk och se vad där var för fel, för nå’t fel var där ju
på mig ju. Och det var liksom jag själv, det kunde man inte tänka på att det
var omgivningen som gjorde mig sjuk.

Som femtonåring blev hon iväg skickad till ett skolhem, med galler för fönsterna och

inlåsningar.



39

Men där fick jag i alla fall mitt slutbetyg efter många om och men ju, så att
jag var där i ett år med rymningar, knark, rymningar, knark /…/.

Klint som har gått ut både grundskola och gymnasiet, berättar att han trivdes i skolan.

Den var bra, förutom en sak, jag kunde inte sitta still ordentligt. Jag hade ju
överenergi, som dom kallar det idag, DAMP./…/ Jag var ju in en gång om
året till en psykläkare med morsan då, och jag kommer ihåg att läkaren att ”ja
men herre gud, grabben är ju kärnfrisk! Det är ju ingen fara alls med han! Så
var lugn morsan, du ska bara vara lugn, han är kärnfrisk”! ”Ja, men herre
gud, han klättrar ju nästan på väggarna”.

Då, när Klint var liten och gick i skolan så var det ovanligt med de så kallade

bokstavsdiagnoserna. Mamman som tog honom till läkaren varje år, visste att där var något

fel på pojken, även om inte läkarna förstod vad det var. Detta påverkar så klart självbilden hos

ett litet barn, inte bara att det är något fel på en utan också att ha ett beteende som avviker

ifrån de andras. På den tiden när det var strängare och hårdare kontroll i skolorna, så blev

antagligen den som inte kunde sitta stilla speciellt uppmärksammad.

Liksom många andra som senare hamnar i missbruk så blev Jessica mobbad under skoltiden.

Mobbing, utanförskap och destruktiva självskadebeteende, oftast hos tjejerna, stämmer väl

överens med resultaten ifrån tidigare forskning.

Jag hade lite problem i högstadiet, jag blev mobbad i högstadiet, nästan hela
högstadiet. Men jag har alltid haft kompisar, det har aldrig varit några
problem. Och jag gick ju gymnasiet och så. Inga problem. /…/ Just då under
högstadiet var det kaotiskt. Jag hade ätstörningar och sånt där också. Det var
väl i och för sig kopplat till det (mobbingen, min anmärkning) då ju
men….sen flyttade vi ifrån min styvfar /…/ och min mamma och jag kom
inte sådär jättebra överens så jag rymde hemifrån och jag tyckte att jag inte
kunde prata med henne alls.

Paula berättar om hur hon minns skoltiden:

Det var som sagt min uppfattning också att jag stod lite utanför hela tiden,
men jag hade ju kompisar. Jag tillhörde inget gäng, jag var både med dom
som var utanför och dom som var inne, så att säga. Det…ja, jag gillade
skolan på det viset, men jag var sjukskriven väldigt ofta. Dels för att jag var
sjuk då i lågstadiet i olika grejer och i mellanstadiet, men sen så för att jag
helt enkelt inte orkade med att gå dit.
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Paula hade kompisar men säger att hon ändå kände sig utanför. Kanske är det svårt att känna

tillit och tillhörighet när man som Paula, inte riktigt visste vart hon hörde hemma. Hon

försökte istället vara kompis med alla. På så sätt lät hon ingen få kontroll över henne, hon

behövde inte känna någon känslomässig anknytning till någon. Det kan vara ett

överlevnadsförsvar för någon som redan är van vid att bli sviken, behovet av att fly bort och

inte binda sig vid någon.

Även om Gustav hade lätt för sig att lära i skolan så var hela skoltiden, även för honom, full

av mobbing och utanförskap.

Jag har alltid varit väldigt liten och klen och så för min ålder, så jag hamnade
tyvärr i det, vad ska man säga….att folk började liksom mobba en då i
skolan. Och på den tiden när jag var yngre så var jag väldigt känslig
människa. Jag hade lätt för att gråta och jag tog illa vid mig för mycket och
skolan och så va. Så det betydde att, vad ska jag säga…ja, jag hade liksom
ingen att prata med och jag ville inte gråta inför dom andra och sånt. Jag vet
inte, men så är det när man är känslig. Man vill inte visa det, för dom gånger
man hade visat det då fick man liksom äta upp det också va. Så det blev att
man försökte stålsätta sig och ja, snacka sig ur helt enkelt, snacka bort allting.
Och det var väl så det började egentligen, att man började svälja ilska och
såna grejer, aggressioner och…/…/ Man skulle liksom vilja säga så till den
eller säga ifrån till den, men så svalde man och gick och liksom började hata i
stället. /…/ Sen skolan den pågick och tyvärr pågick mobbingen och är man i
den åldern, när man är fjorton, femton och blir mobbad då känner man så
jävla klen och kass. För är man så gammal så tycker man att man borde
kunna säga ifrån, men det kunde inte jag.

Precis som Gustav nämner så hamnar många i en negativ spiral, som bara förstärks allt

eftersom tiden går. Han ville säga ifrån och han borde kunna göra det när han blev äldre,

tyckte han själv. Men inte ens det kunde han. Självföraktet växer och tillsist så tror man på det

mobbarna säger, dom har rätt; jag är värdelös.

3.4.3 Kompisar

Kerstin berättar att hon sökte sig till grupper som hon kände tillhörighet till och där hon blev

accepterad. Vad sedan gruppen sysselsatte sig med verkar vara mindre viktigt. Jag tror att

grupptrycket verkar extra starkt om man som i Kerstins fall behöver gruppen för att få

bekräftelse på att man duger bra som man är. Ju svagare självkänsla en individ har desto mer
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litar man på vad andra säger och det blir dessutom viktigare att få stanna kvar i gruppens

gemenskap.

Jag gick ju inte ut på gatan och sökte upp en enskild människa, utan det var
ju gruppen, att det var väl det här med grupptillhörighet så att säga. I dom
grupperna, alltså man blev accepterad, hur man var och hur man såg ut och
över huvudtaget, så det var ju nyfikenhet från början, och tänkte wow detta är
ju nånting. /…/ På nåt vis hade man ju den näsan så att säga, för att lukta upp
var folket fanns ju. Och det var ju häftigt liksom, wow, dom söp och där var
knark, och det var nånting som var nytt för mig ju. Så att jag blev ju väldigt
snabbt vuxen i och med flower-power vågen och det på mitten av 60-talet ju.

För Börje betydde de äldre kompisarna mycket. Han skolkade ofta från skolan för att kunna

vara med dom. När familjen flyttade så var Börje snabb med att leva upp till det rykte som

han tagit med sig till det nya stället.

Så att dom visste ju redan då innan jag kom dit vem jag var och hur jag hade
liksom betett mig då på den gamla skolan så att ryktet hade gått före mig då
att, att jag var en liksom lite vilding och såna grejer och sånt. Så att jag hade
ju ett rykte redan när jag kom dit. Och det var jag ju väldigt snabb att bygga
på. /…/ Så att jo, det var rejält redan vid fjorton års ålder, och ute på mycket,
inbrott och massa sån skit.

Detta är ett exempel på hur man hellre lever upp till det beteende som förväntas av en, trots att

det är negativt, än att man skapar inkongruens, det vill säga att det uppstår kaos därför att

beteendet inte stämmer överens med ens bild av sig själv.

För Jessicas del så var det en relation med en kille som gjorde att hon kom i kontakt med

droger för första gången.

Han hade ju ingenting negativt att säga om knark, och sen var det ju alla hans
kompisar då som var…alltså dom satt ju hemma hos oss och rökte hasch.
Och jag var så stark motståndare till det här med droger, och dom sa till mig
hela tiden att du ska bara hålla käften för du vet inte vad du pratar om. Och
tillslut så ville, äh, men liksom, då vill jag se vad jag pratar om så kommer
jag att ha precis samma inställning sen efteråt…jo…
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Trots att Gustav var mobbad i skolan så hade han ett par kompisar. Det var kompisar som

hade liknande beteende som Gustav börjat utveckla redan vid tretton års ålder. Han berättar:

Jag tyckte inte om att vara hemma längre för jag tyckte det var för strängt och
så..jag…så jag var ute mycket och började va, jag och en kompis i skolan vi
hade såna snattartävling, vem som kunde stjäla mest och sen så var det en sån
nybörjargrej som jag kom ikontakt med polisen första gången. Det var jag
och en kompis som gick till en tobaksaffär och bar i väg såna här /…/ såna
man stoppar i en krona och vrider om så kommer typ tuggummi, såna kulor.
Så vi skulle ha dom sketna pengarna som var där i, så vi sprang och bar i väg
med några såna och bröt upp i ett skogsparti. Så kom ju polisen och tog oss
och sånt och körde hem oss.

Vad är det som får en egentligen klok och förståndig tretton årig kille att göra en sån här sak,

förutom att han ville ha pengarna? Han var livrädd när polisen körde hem honom till hans

pappa. Ändå upprepades beteendet och några år senare kom det första fängelsestraffet.

Jag tror att mycket har att göra med Hirschis teori om de sociala bandens betydelse. Gustav

hade inget starkt band vare sig till någon av sina föräldrar eller till någon annan vuxen. På

grund av mobbingen i skolan så var heller inte detta någon positiv förankring. Han hade inga

sociala band till jämnåriga kamrater, eftersom han inte hade pengar att följa med på mer

accepterade fritidssysselsättningar. Därför var han heller inte engagerad i någon aktivitet som

exempelvis idrott. Ju sämre förankring med betydelsefulla andra och samhället man lever i

desto mindre har man att förlora på att göra saker som man vet är fel.

4.Slutdiskussion

Syftet med min uppsats var att med hjälp av teorier, intervjuer och tidigare forskning få en

uppfattning om hur vägen in i missbruket kan se ut.

Hur stor betydelse har familj, skola och kompisar för utvecklingen av en negativ självbild och

utanförskap?

Och har alla som börjar missbruka dålig självbild och är avvikande på ett eller annat sätt?

Enligt många av tidigare gjorda undersökningar och enligt några teorier så är det så. Mina

egna erfarenheter styrker också att det är så, liksom resultatet av intervjuerna som denna

uppsats bygger på.

Inom den tidigare forskning som jag har valt att redovisa så framkommer det att många av

dom som missbrukar har haft dålig eller ingen kontakt med sin pappa under uppväxtåren.
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Samtliga av de sex intervjuade personerna berättar om en pappa som har varit mer eller

mindre frånvarande. Kerstins pappa lämnade familjen under flera år för att sedan plötsligt en

dag hämta tillbaka henne. Klint berättar om en pappa som mest dröjde sig kvar på sin

restaurang, med arbete och alkohol. Börjes pappa hamnade i fängelse på grund av

rattonykterhet. Paula fick hämta hem sin pappa från krogarna om hon ville få en skymt av

honom. Gustav hade dålig kontakt med sin stränga pappa tills hans mamma förlorade

vårdnaden om honom när han var tio år.

Det behöver inte vara just avsaknaden av en fadersfigur som bidrar till missbrukande

ungdomar.  Det vore för enkelt att bara resonera så, anser jag. Jag tror att omständigheterna

som kan skapas med en frånvarande pappa har större betydelse. Exempelvis så kanske en

lämnad fru, låter sin bitterhet och ensamhet gå ut över barnet. Som ensam mamma blir man

kanske tröttare, hinner inte med lika mycket och kanske inte har lika bra ekonomi, vilket i sin

tur leder till i vilken bostadsmiljö barnet växer upp. Det ena påverkar det andra och så vidare.

Hirschi nämner anknytning i teorin om de sociala bandens betydelse.

Majoriteten av de intervjuade har inte haft någon annan betydelsefull vuxen att knyta en

fysisk och emotionell kontakt med.

Hälften har haft mödrar som antingen mått psykiskt dåligt eller haft alkoholproblem. Mödrar

som har haft nog med sina egna problem för att orka se barnen.

Det berättas också om en känsla av att vara osynlig, att få negativ uppmärksamhet och att få

ha tagit för stort ansvar för tidigt.

Hirschis andra komponenter för betydelsen av social band är också något intervjupersonerna

haft gemensamt. Majoriteten har sett till att inte stabilisera sig med familj, bostad och

arbete/utbildning för tidigt.

Nästan alla mina respondenter har i perioder varit både bostads- och arbetslösa. Ingen har, vad

som framkommit, varit delaktig i några fritidsintressen, som exempelvis någon sport och

nästan alla har uttryckt att dom saknade tro, hopp och/ eller tillhörighet till samhället och till

andra ”normala” människor.

Under skoltiden har samtliga sex intervjuade haft något form av problem, vilket stämmer väl

överens med resultaten från tidigare forskning.
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Tre personer berättar om skolk och en för hög frånvaro. Hälften har också blivit utsatta för

mobbing och samtliga beskriver en avvikande identitet och utanförkänsla.

Börje avvek från hans klasskompisar för att hans pappa satt i fängelse. Klint hade DAMP,

som inte var så välkänt på den tiden, utan det gjorde honom avvikande. Gustav kände sig

utanför bland annat på grund av att han aldrig fick möjlighet att varken följa med ut på disco

eller bio och fick heller inte ta hem några kompisar.

Det visade sig tydligt ganska snabbt att dessa barn inte mådde speciellt väl.

Det skiljer sig åt mellan könen hur den negativa stämplingen fortsätter. Samtliga av killarna

berättar om tidig kontakt med polisen och fängelsevistelser. För tjejerna har den negativa

bekräftelsen fortsatt genom självskadebeteende som ätstörningar och självmordsförsök och

destruktiva förhållanden med män.

Jag tror, liksom vad många undersökningar bekräftar, att barn som växer upp i speciellt

utsatta grupper lättare och mer ofta än andra söker sig till subgrupper, ibland destruktiva, där

man hittar en slags samhörighet i utanförskapet.

Kompisar har varit bidragande faktor för vägen in i missbruket av hälften av de intervjuade.

Man sökte sig till likasinnade där man kände en acceptans och tillhörighet. Fanns det droger

så testade man av nyfikenhet, berättar hälften av intervjupersonerna.

Alla ungdomar som börjar använda droger har antagligen inte odugliga föräldrar och en

kärlekslös familj. Och tvärtom, långt ifrån alla som vuxit upp i ett otryggt hem blir

missbrukare eller avviker på andra sätt.

Men jag tror, precis som det framkommit i tidigare forskning och hos mina intervjupersoner,

att föräldrarnas stöd och en stabil och trygg uppväxtmiljö påverkar och förbättrar barnets

möjligheter att skaffa en positiv bild av sig själv.

Jag förutsätter att de flesta föräldrar gör så gott de kan, utifrån de förutsättningar som dom

har. Ibland är inte det tillräckligt. Därför är det otroligt viktigt att det finns andra engagerade

vuxna i barnets närhet, som har tid och tålamod att se och bekräfta dessa barn.

Alla barn och ungdomar behöver stabila, betydelsefulla vuxna omkring sig.

Många tycker att det inte är samhällets verksamheter som barnomsorgens och skolans uppgift

att ta hand om dessa, ofta så kallade problembarnen. Dessa barn som egentligen är vilsna och

ensamma och behöver resurserna mer än någon annan. Jag anser att det för det mesta går



45

alldeles för långt innan något görs. Och då är det i regel inte fråga om hjälp och stöd, utan

straff och andra negativa påföljder.

Hela vårt samhällssystem hjälper till att fortsätta stämpla och straffa de som avviker, anser

jag. Det är bra, tycker många. Har man gjort något som inte anses stämma med de regler,

värderingar och normer som är bestämda, så ska man straffas. För den dömda blir det bara en

ytterligare bekräftelse på det han/hon redan visste, att han är värdelös- en belastning för båda

sig själv och samhället.

Borde vi inte börja i den andra änden i stället?

Med mer hjälp, stöd och avlastning till trötta och förtvivlade föräldrar som inte riktigt orkar.

Mer tid och resurser som gör det möjligt för oss vuxna att se och uppmuntra varje barn som

den individ de är. Vi behöver alla bli sedda och bekräftade för den person vi är, inte för den vi

förväntas vara!

Jag tror inte någon egentligen vill vara fångad i missbrukets makt och leva i utanförskapets

skugga. För jag tror att det är som Gustav säger:

Den största jag har lurat av alla det är mig själv. Jag har ju blåst mig totalt i
alla dom här åren. Liksom levt på nån slags jävla dröm som aldrig kommer
att uppfyllas. Ett liv fullständigt meningslöst, utan mål, utan mening.
Ingenting, det liksom bara går, dag från dag från dag….
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Ängelholm 031103

Hej (Namn)!

Tack för att Du tog Dig tid att prata med oss!

Vi heter Anneli Gunnarsson, Christel Svensson och Linda Sandén och går 6:e terminen på
Socialhögskolan i Lund. Under denna termin ska vi skriva vår C-uppsats kring ämnet
missbruk. Vi har valt att undersöka vägar in i och ut ur missbruk och för detta ändamål
behöver vi intervjupersoner. Under intervjun kommer Du att träffa (Anneli/Christel/Linda).

Under intervjuerna använder vi oss gärna av bandspelare. Detta för att underlätta vårt arbete
och för att inget av det Du berättar ska missuppfattas. I våra färdiga uppsatser är Du givetvis
garanterad anonymitet, och ingen annan än vi kommer att ta del av den inspelade intervjun.

För att Du ska kunna förbereda Dig för intervjun har vi här skickat med en beskrivning av de
teman vi kommer att utgå från i samtalet. Vi beräknar att intervjun kommer att ta 1-2 timmar,
men det är bra om Du avsätter lite tid både före och efter så att ingen av oss behöver känna sig
stressad.

Att Du har anmält Ditt intresse betyder givetvis inte att Du har bundit upp Dig till någonting.
Om Du av någon anledning inte kan medverka i intervjun så vänligen hör av Dig så snart som
möjligt till någon av oss.

I annat fall ser vi fram emot att träffa Dig den (datum) kl. (tid) i (plats).

Vänliga hälsningar,

Anneli Gunnarsson Christel Svensson Linda Sandén

(Mobil nr)                            ( Mobil nr)                         ( Mobil nr)
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Intervjuteman

1. Personlig bakgrund

- uppväxt och skolgång
- betydelsefulla andra
- biologiska faktorer

2. Vägen in i missbruk

- första kontakten med droger
- vägen mot ett etablerat missbruk

3. Missbrukslivet

- sociala kontakter, nätverk och miljö
- försörjning

4. Vägen ut ur missbruk

- förändringsprocessen och hur den startade
- betydelsefulla andra
- livet idag
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Min intervju- checklista

• När, hur och varför kom du i kontakt med alkohol/droger den första gången?

• Varför fortsatte du?

• Vilken funktion fyllde drogen?

• Vilken blev din favoritdrog och varför?

• Tror du att hasch är en inkörsport till tyngre droger? Var det så för dig?

• Hur uppfattade du dig själv när du var yngre?

• På vilket sätt påverkade dina föräldrar bilden av dig själv?

• På vilket sätt påverkade skolan bilden av dig själv?

• På vilket sätt påverkade kompisarna bilden av dig själv?

• Hu såg vägen till ett mer etablerat missbruk ut?


