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Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att skapa en djupare förståelse för upplevt utanförskap 

i missbruk. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är Erving Goffmans resonemang 

kring stigmatieringsprocesser och strategier för att hantera det upplevda stigmat, samt 

Howard S. Beckers diskussion kring olika former av avvikelse. Den tidigare 

forskningen som finns inom missbruk är omfattande men de teman som främst ansetts 

vara relevanta för den här uppsatsen har varit de som berör stigma eller som använder 

sig av intervjuer. Sammanfattningsvis verkar det som om det finns en stigmatisering av 

människor med missbruk men oftast är de som intervjuas personer som arbetar med 

människor med missbruk och det är något ovanligt att missbrukare själva får komma till 

tals, vilket har varit viktigt i den här studien. Angreppssättet som valts för att besvara 

frågeställningen är ostrukturerade intervjuer med åtta män med erfarenheter av 

missbruk. Uppsatsen slutsats är att deltagarna upplever ett utanförskap som går att 

koppla till Goffman och Beckers teorier. Ett exempel på det är deltagare som berättar 

hur de har försökt hantera sitt upplevda utanförskap genom att dölja sitt stigma, 

missbruket. Dock verkar det upplevda utanförskapet finnas för deltagarna innan deras 

missbruk samt finnas kvar i drogfriheten. Förslag på vidare forskning är att undersöka 

det upplevda utanförskapets orsaker samt hur det hanteras i drogfriheten.  
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1. Inledning 

I Sverige idag pågår en debatt kring huruvida missbruket ökar eller inte, samt hur bemötandet 

av missbrukare bör vara. Vissa siffror pekar på att dödlighet kopplad till missbruk ökar 

(Dagens medicin, 2012). En rapport från Folkhälsomyndigheten visar hur svårt det är att få 

fram statistik kring missbruk bland annat eftersom droganvändande är illegalt 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Folkhälsomyndigheten tar även upp problembruk, att det 

finns socioekonomiska skillnader i narkotikabruket och att det finns en större ohälsa hos 

kvinnliga missbrukare (Folkhälsomyndigheten, 2010). Samtidigt visar tidigare studier att det 

skett nedskärningar inom missbruksvården som påverkat den negativt (Kristiansen & 

Svensson, 2005). Hur upplever människor som har erfarenheter av missbruk själva sina liv? 

Den vetenskapliga forskningen som finns på området har präglats mycket av Erving 

Goffmans teorier kring stigma och stigmatisering (Langer, 2007). Vidare finns forskning som 

undersöker hur behandlingen av människor med missbruk ser ut samt forskning som beskriver 

hur missbrukare är en stigmatiserad grupp i samhället (Ekendahl, 2011; Falk, 2001). Denna 

uppsats kommer inte att undersöka behandlingsfrågor, utan vill istället undersöka huruvida 

människor med missbruk upplever utanförskap och hur de upplever att det här utanförskapet 

ser ut. För att sätta in det här ämnet i en sociologisk kontext så kan en fråga vara varför det är 

relevant för sociologin att studera hur människor med missbruk upplever utanförskap. 

Sociologi kan handla om att undersöka hur människors handlingar påverkar samhället. 

Eftersom det kan tänka vara så att upplevelser påverkar individers agerande, så kan det 

exempelvis visa sig att upplevd stigmatisering gör att denne blir mindre benägen att söka 

hjälp vilket kan få konsekvenser för samhället.  

 

2. Syfte och frågeställning 

De typer av processer som Goffman beskriver är stigmatiseringsprocessen samt olika 

strategier individer använder för att hantera det stigma de upplever, så som att dölja eller 
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informera om sitt missbruk (Goffman, 2011). Genom att intervjua människor om deras liv i 

missbruk kan dessa processer undersökas. Det stigmatiseringsbegrepp som ligger till grund 

för denna uppsats utgår från Erving Goffmans bok Stigma. Han menar att stigma kan ses som 

en egenskap som anses vara djupt misskrediterande av majoriteten i den sociala gruppen. 

Stigma uppstår i sociala relationer och bygger på normer och stereotyper (Goffman, 2011: 

11). Goffmans mikrosociologiska teori sätter fokus på den sociala interaktionen; det är här 

han menar att stigmatiseringen skapas och individen upplever den. Därför är det centralt att 

undersöka hur och om individer upplever stigmatisering, i vilka sociala interaktioner de 

upplever att den uppstår, samt hur de agerar utifrån detta. Syftet med denna studie är att få en 

ökad förståelse för hur stigmatisering av en grupp inverkar på individers känslor och 

agerande. Mer specifikt kommer denna studie att undersöka hur det eventuella utanförskapet i 

missbruk upplevs, därav frågeställningen: Upplever människor med missbruk ett utanförskap, 

och i så fall, hur ser deras upplevelser ut? 

 

3. Tidigare forskning 

Det finns generellt sett mycket internationell forskning om missbruk. Det som varit relevant 

för den här studien är exempelvis hur utanförskap och stigmatisering kan kopplas till 

missbruk. Den forskning som tas upp är exempel på vad som finns och de teman som går att 

urskilja, exempelvis rör det sig främst om kvalitativa undersökningar. Många knyter också an 

till teorier som kommer att användas i denna undersökning, det vill säga Goffman och Becker. 

Mycket tidigare forskning studerar missbruksvård och olika behandlingsmetoder. Den tidigare 

forskning som valts för att diskuteras i den här studien kommer utgå från tre huvudteman som 

är relevanta för frågeställningen, de som har en liknande teoretiskt utgångspunkt kring stigma 

och utanförskap, de som använder en liknande metod, det vill säga, intervjuer, och slutligen 

de som berör missbrukarvård och behandlingar. Det sistnämnda temat tas inte upp i den här 

studien men anses ändå vara relevant att beröra då en stor del av den forskning som finns om 

missbruk diskuterar det.  
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Ett axplock av den forskning som tar upp stigmatisering och utanförskap kommer att 

diskuteras. I USA har Georg Schomerus (2014) skriv om hur stigma kan fungera som en 

barriär för människor med missbruk, en barriär som hindrar dem från att tillfriskna. 

Exempelvis kan människor skämmas för sitt missbruk i den grad att de inte söker hjälp. Han 

går igenom tidigare forskning om stigma av alkoholmissbrukare. Det gör han för att komma 

fram till hur lyckade kampanjer mot stigmatisering bör genomföras. Han menar då att hänsyn 

bör tas till den stigmatisering som de upplever. En etnografisk studie av Antje Langer (2007) 

använder sig av Goffmans teorier kring stigma i en analys av unga missbrukande kvinnor som 

prostituerar sig i Frankfurt. Författaren kommer fram till att dessa kvinnor är utsatta för en 

dubbel stigmatisering. Det eftersom missbruket i sig kan ses som ett stigma och det samma 

gäller prostitution. Ytterligare en studie försöker svara på frågan vad Goffman kan bidra med 

för att förstå hur missbruk och stigma hänger ihop samt hur det påverkar människors 

möjlighet att tillfriskna (Neale, Nettleton & Pickering, 2011). Författarna menar att Goffmans 

stigmatiseringsteori innefattar synen att människor med missbruk har förstört sin identitet och 

den måste återskapas. De menar att det här synsättet behöver kompletteras med Goffmans 

andra bidrag i Jaget och maskerna där han presenterar det dramaturgiska perspektivet som de 

menar är användbart för att förstå tillfrisknande. Det, menar författarna, blir möjligt eftersom 

identiteten ur det här perspektivet, är någonting som ständigt är under arbete (Neale, Nettleton 

& Pickering, 2011). Boken Stigma: How we treat outsiders av sociologen Gerhard Falk 

(2001) är en beskrivning av grupper av människor som utsätts för social exklusion och 

diskriminering. Han studerar det amerikanska samhället och refererar bland annat till 

Goffman när han undersöker vad det är som gör att människor inkluderas eller exkluderas. De 

grupper av människor som han studerar är allt ifrån människor med psykisk ohälsa till vanliga 

människor med yrken som kan upplevas som stigmatiserande, så som renhållningsarbete. 

Hans resultat visar att de stigmatiserade består av främst två grupper; de som är 

stigmatiserade för vilka de är och de som är stigmatiserade för vad de gör. Exempel på 

människor som stigmatiseras för vilka de är, menar Falk, är människor med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Författarens exempel på de som stigmatiseras utifrån vad de gör är 

bland annat kriminella. Vidare menar författaren att vi alla kan bli stigmatiserade eller 

stigmatisera, exempelvis drabbas av alkoholism eller bli arbetslösa (Falk, 2001). Det finns 

alltså både kritiska studier av Goffmans teorier och studier av hur de kan appliceras på ämnet 

missbruk och utanförskap. Det finns även mer beskrivande forskning om hur den sociala 

exklusionen ser ut samt normativ forskning, av Schomerus, där han ger förslag på hur 
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kampanjer bör genomföras för att minska stigmatiseringen. Det finns slutligen även studier, 

som den av Langer, som visar att en person kan vara utsatt för dubbel stigmatisering.  

 

Några studier som använder ett liknande angreppsätt, intervjuer, som den här studien är 

exempelvis en studie vars syfte är att identifiera gemensamma drag i mäns upplevda 

erfarenheter, samt identifiera vissa teman som framträder i intervjuerna. Deltagarna är män 

som är medlemmar i Anonyma Alkoholister och metoden som används är ostrukturerade 

intervjuer. Författarna menar att identifierandet av känslor och utvecklandet av strategier för 

att hantera dessa är centrala för intervjudeltagarna. Det resultatet är någonting som författarna 

anser bör användas i större utsträckning i behandlingen av alkoholmissbruk, det vill säga, att 

prata om hur känslor kan identifieras och hanteras (Zakrzewski & Hector, 2004). Det finns 

också forskning om missbruk och hur det påverkar identiteten hos den som missbrukar och 

hur en ser på en själv. Det har undersökts inom psykologin, bland annat av Phina Shinebourne 

och Jonathan A. Smith (2008), i en intervjustudie med upprepade semistrukturerade intervjuer 

med en kvinnlig informant. De menar att en sådan typ av studie ger en unik och detaljerad 

bild av en persons erfarenheter och upplevelser av alkoholberoende. Författarnas fokus är att 

betona den valda metodens, tolkande fenomenologisk analys (IPA), relevans för forskning 

kring missbruk och tillfrisknande. Lena Wiklund (2008) har ett existentiellt perspektiv då hon 

intervjuar människor med erfarenheter av missbruk. Hon kommer fram till att leva med 

missbruk är en kamp med att möta och lösa existentiella frågor. Samt den paradox som det är 

att missbruket är en flykt från lidande samtidigt som missbruket orsakar lidande. 

 

 

Några studier som undersöker hur vården för missbrukare ser ut är bland annat en av Mats 

Ekendahl (2011) som fokuserar på svenska socialarbetare och deras ideologiska grund samt 

om tyngdpunkten i behandlingen är på skademinimering eller rehabilitering. Författaren 

menar att detta har blivit en ickefråga de senaste åren då det har kommit att handla allt mer 

om vad som bygger på medicinsk vetenskap. Dock finns det en del forskning om hur det här 

nya synsättet påverkar de hjälpsökande. Materialet består av 33 kvalitativa intervjuer med 

socialarbetare från Stockholmsområdet. Dessa intervjuer har sedan analyserats genom 

diskursanalys. Resultatet visar att socialarbetarna genom att diskutera livsstilsförändringar, 

psykosocialt stöd och eftervård konstruerar de olika sorternas stöd som så lite ideologiskt 

förankrade som möjligt samtidigt som de måste förankras i rådande politiska målsättningar 

för beroendevården. En annan studie erbjuder ett genusperspektiv på beroendevården i 
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Sverige. Genom en intersektionell analys undersöker de hur genus skapas i beroendevården 

och hur det samverkar med skapandet av sexualitet, klass och etnicitet. Materialet består av 

deltagande observationer på två institutioner samt nitton semi-strukturerade intervjuer med 

boende på institutionerna. Resultatet visar att personalen försöker skapa jämställdhet men 

istället reproducerar rådande könsstrukturer, genom att exempelvis erbjuda skönhetsvård för 

kvinnorna (Tina, 2005). 

 

 

Två svenska forskare som skrivit om ämnet missbruk och missbruksvård ur ett annat 

angreppssätt, genom kvantitativa metoder, är Jan Blomqvist och Lisa Wallander (2008). 

Deras syfte är att undersöka hur och om fördomar påverkar socialarbetare som jobbar med 

människor med missbruk i deras vårdrekommendationer. Det är en kvantitativ analys i form 

av en logistisk regressionsanalys. Data består av 205 socialarbetare från 36 enheter i Sverige. 

Deras resultat är att socialarbetarnas vårdrekommendationer påverkas av en rad faktorer som 

klientens vilja, huvuddrog, nivå av sociala resurser och ålder. De påverkas också av vilken 

vård som finns tillgänglig, politiska riktlinjer samt beslutsfattarnas ideologiska syn på alkohol 

och narkotikaproblem. Studien tar upp i ljuset nödvändigheten att ha organiserade rutiner som 

låter socialarbetarna reflektera kring sina fördomar och hur de kan påverka beslutsfattandet 

(Blomqvist & Wallander, 2008). En annan studie som Jan Blomqvist varit med och genomfört 

har undersökt hur personer som dricker mycket alkohol ser på förändring och vilka 

anledningar som gör att de överväger att förändra sitt drickande. Det studeras genom en 

slumpmässig telefonundersökning. De jämförde de som övervägde förändring och de som inte 

gjorde det. De som övervägde att reducera eller sluta dricka inom de närmsta sex månaderna 

blev tillfrågade varför. Dessa respondenter hade mer allvarliga alkoholproblem och ökade 

risker som en konsekvens jämfört med de som inte övervägde förändring. Det vanligaste 

skälet till att överväga att sluta var hälso- och ekonomiska skäl (Cunningham, Blomqvist, 

Koski-Jännes & Codingley, 2005). 

 

Mycket av den tidigare forskningen behandlar främst hur vården ser ut eller hur personer med 

missbruk upplever vården. Det verkar också vara så att då de missbrukande själva får komma 

till tals är det ofta under pågående behandling. Det kan antas vara viktigt av flera orsaker. Det 

kan tänkas att de fortfarande är nära sitt liv i missbruk och det kan vara både positivt och 

negativt för studien men det kan antas spela roll. Vidare kan det spela roll för dem att bli 

intervjuade när de befinner sig på en institution och forskaren får kontakt med dem genom 
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institutionen då bland annat Goffman beskriver att personer som upplever sig stigmatiserade 

oftare bemöter dessa institutioner och människor som jobbar där med misstänksamhet 

(Goffman, 2011: 60). Därav kommer den här studien att undersöka människor med erfarenhet 

av missbruk som inte har kontaktats i pågående behandling eller framförallt inte genom en 

institution som kan tänkas påverka deras berättelser. Den tidigare forskningen visar att det 

finns en stigmatisering av missbrukare i samhället. Vidare visar den tidigare forskningen att 

intervjuer är en lämplig metod för att studera upplevelser, vilket är syftet i denna uppsats, 

dessa aspekter kommer försöka användas i denna uppsats.   

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Erving Goffman var en sociolog som intresserade sig för mänsklig interaktion, som han anser 

bör studeras genom att analysera mikrosociologiska händelser. Goffman har presenterat ett 

dramaturgiskt sätt att se på interaktioner i boken The Presentation of Self in Everyday Life 

från år 1959, där de mänskliga interaktionerna i vardagslivet beskrivs som ett rollspel.  

 

En av uppsatsens teoretiska utgångspunkter är Goffmans begrepp stigma, som definieras på 

följande sätt: 
Termen stigma kommer alltså här att användas som en benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande, men man måste ha klart för sig att det som verkligen behövs för att klarlägga detta är ett 

språk som inte rör egenskap utan relationer (Goffman, 2011: 11).  

Han delar upp det i tre typer av stigma. Det första rör kroppsliga stigman så som fysiska drag 

som inte tillhör den rådande normen. Den andra typen av stigma är de som rör ens person. 

Goffman ger exemplen, psykiska sjukdomar, fängelsevistelser eller alkoholism. Den tredje 

typen av stigman är de som rör ens etnicitet, nationalitet eller religion. De kan drabba en hel 

grupp och gå i arv i generationer. Vidare menar han att stigma uppstår i sociala situationer och 

gemensamt för alla typer av stigma är att de rör egenskaper som anses avvika från normen av 

vad som är normalt i samhället. Sociala situationer definierar Goffman som möten mellan de 

stigmatiserade och de andra i samhället, då måste de möta stigmat, dess uppkomst och verkan. 

Sociala möten kan också utgöras av möten stigmatiserade emellan, det kan resultera i 

identifikation, på så vis att den stigmatiserade upplever att denne inte är ensam. Människor 
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kan utbyta erfarenheter eller organisera sig. Goffman tar upp föreningsarbeten, stödgrupper 

eller organisationer som Anonyma Alkolister som exempel på detta (Goffman, 2011). 

 

Som nämnts ovan behöver stigma inte vara synligt, men Goffman menar att social 

information kan användas för att avslöja eller dölja ett stigma. Social information kan 

exempelvis vara symboler; det kan röra sig om stigmatiserande symboler, så som nålstick 

efter injektionsmissbruk. Goffman beskriver också så kallade prestigesymboler, som dyra 

kläder eller bilar och utbildningar. Individer kan hantera dessa symboler olika; de kan välja att 

dölja eller till och med utplåna stigmatiserade symboler genom att exempelvis ta bort 

tatueringar. Sådana stigmatiserande symboler kan också bäras öppet. De stigmatiserade kan 

dela upp omgivningen i de som vet och de som inte vet, och de kan välja att hemlighålla eller 

informera om stigmat. Det kan resultera i att den stigmatiserade delar upp världen i regioner 

beroende på om individen kan passera som ”normal” eller huruvida denne accepterar hur man 

ses genom andras ögon. Detta uppdelande kan leda till splittrade lojaliteter och dubbelliv och 

de stigmatiserade kan få betala ett högt psykiskt pris. Detta sker ofta omedvetet, menar 

Goffman; personen behöver inte ha erkänt stigmat för sig själv. Det är ofta ett samspel mellan 

likasinnade och anhöriga som upprätthåller spelet (Goffman, 2011). 

 

Det andra teoretiska begreppet som uppsatsen kommer ta avstamp i är Howard S. Beckers 

resonemang kring avvikelse. Becker är precis som Goffman sociolog med ett 

mikrosociologiskt angreppsätt. Han utvecklade stämplingsteorin då han genom deltagande 

observationer studerade marijuanaanvändare i musikervärlden i början av 1960-talet. Det 

resulterade i boken Outsiders: studies in the sociology of deviance. Becker menar att alla 

sociala grupper skapar regler och definierar vad som är rätt och fel. Om en person anses bryta 

mot dessa anses den personen vara avvikande. Detta behöver inte ses på samma sätt av denne, 

som kan uppleva att de som dömer är avvikande och reglerna är illegitima (Becker, 1966).  

 

Vidare diskuterar Becker kring de formella och informella lagar som alla samhällen består av, 

polisen verkställer exempelvis de formella lagarna. Det finns också olika typer av informella 

lagar, som kan bygga på traditioner eller på konsensus i en grupp eller i ett samhälle. Becker 

fokuserar på att undersöka informella lagar. Han beskriver att utanförskapet är relativt; 

personer kan bryta mot lagar utan att ses som avvikande och personer kan följa lagar och ändå 

bli betraktade som avvikande – till exempel migranter. Becker tar u pp att alkoholmissbrukare 
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kan ha en ambivalent relation till detta då de å ena sidan anser sig tillhöra en social grupp men 

å andra sidan under missbruket gör handlingar som tillhör en avvikande (Becker, 1966). 

 

Becker påpekar att ofta när avvikelse studeras tas gruppens definition av vad som är 

avvikande för given. Då utelämnas en viktig variabel, nämligen dömandeprocessen. Becker 

menar att det finns olika sätt att se på avvikelse.  Enligt den rent statistiska är det som avviker 

från majoriteten avvikande, men då skulle exempelvis grupper så som vänsterhänta och 

rödhåriga inkluderas då det är relativt ovanligt att vara vänsterhänt. Vanligare är därför den 

medicinska definitionen, det som anses vara sjukt, så som mentalsjukdom, missbruk eller 

kriminalitet. Becker skriver att hänsyn bör tas till att samhällen består av en mångfald av 

sociala grupper med egna regler som kan gå emot varandra. Vidare kan personer tillhöra en 

rad olika sociala grupper med olika syn på vad som är avvikande samtidigt (Becker, 1966). 

Därför definierar Becker det som är avvikande som: 
Social groups create deviants by making the rules whose infraction constitutes deviance, and by applying those 

rules to particular people and labeling them as outsiders (Becker, 1966: 9).  

Avvikelser skapas alltså av samhället, det vill säga är socialt konstruerade; en avvikelse är 

därför vare sig en egenskap eller en handling hos en person. Eftersom en avvikelse är en 

konsekvens av andras respons på en handling, kan inte en grupp som anses vara avvikande ses 

som en homogen grupp. Becker fokuserar på processen mellan regelskaparna och 

regelbrytarna snarare än på den avvikandes egenskaper. Vad som anses vara avvikande är 

också kontextbundet och varierar över tid och plats, exempel som Becker nämner är synen på 

homosexualitet och ogifta mödrar, detta kan röra sig om både formella och informella regler 

(Becker, 1966). Ogifta mödrar har historiskt sett både i Sverige och i resten av världen varit 

exempel på en avvikande grupp som inte brutit mot formella regler men går emot de 

informella reglerna i samhället, då normen länge varit att en bör vara gift och sedan skaffa 

barn. Ett exempel på formella regler kring avvikande är de lagar som finns mot 

homosexualitet i Uganda, de kan i värsta fall leda till livstids fängelse för människor som är 

öppna med sin sexuella läggning (RFSL, 2014). Samtidigt beror det också på vem som bryter 

mot reglerna. Becker hänvisar bland annat till studier som visar att medelklasspojkar får ett 

kortare straff än pojkar från slumområden för samma brott. Ofta är det också så att de som 

anses bryta mot reglerna inte upplever att de varit med och skapat dessa och inte anser dem 

vara legitima. Becker föreslår vidare en modell som tar hänsyn till att avvikande 

beteendemönster utvecklas över tid och att utvecklingen kan ske i olika steg, exempelvis 

missbruk som tenderar att eskalera över tid (Becker, 1966). 



 

 9 

 

Avslutningsvis diskuterar Becker huruvida personen ens är medveten om att denne bryter mot 

regler, som exempel tar han upp ord och deras olika betydelse i olika språk och sammanhang. 

Han menar att forskare bör vända på frågan, och diskutera varför inte alla personer begår brott 

mot samhällets regler? Svaret är, enligt honom, institutioner och åtaganden. Generellt sett kan 

personers utveckling ses som en serie åtaganden i förhållande till konventionella normer och 

institutioner. De exempel som ges kan vara jobb eller familj. Becker anser att fokus bör vara 

på de som gör det avvikande beteendet till en del av sin identitet och livsstil, inte de som 

begått några enstaka avvikande handlingar. En avgörande del är huruvida beteendet blir 

upptäckt och allmänt känt. Ett steg i det Becker kallar avvikandekarriär är när en blir medlem 

i en organiserad grupp av avvikande. Där kan rättfärdigande ske och en kan lära sig undvika 

problem på grund av sin avvikelse (Becker, 1966). 

 

Förslag på alternativa teorier som skulle kunna ha valts är exempelvis Randall Collins teori 

om emotionella energier. Collins beskriver hur känslor så som sorg, ilska eller glädje är 

sociala och beskriver dem som emotionella energier (Collins, 2004). Speciellt skulle hans 

resonemang kring hur utsatta personer kan få sin emotionella energi skadad av andra ha 

kunnat vara relevant. Interaktionsritualer beskriver han som transformationer av känslor. 

Dessa ritualer skapar i sin tur interaktionskedjor som knuffar individer från en situation till en 

annan. Detta styrs av sociala resurser så som kulturellt kapital och emotionella energier. 

Människor dras alltså till situationer och människor där de känner sig känslomässigt delaktiga 

och undviker situationer som sänker deras emotionella energi (Collins, 2004). En annan teori 

som skulle vara intressant för att undersöka hur utanförskap upplevs är Hochschilds teori om 

emotionellt arbete. Hon menar att emotionellt arbete innebär att kontrollera sina känslor. 

Exempel på hur emotionellt arbete fungerar går att se överallt i vardagen, att försöka att inte 

bli kär, att individer borde känna sig tacksam, att någon borde kontrollera sin ilska eller släppa 

fram sin sorg (Hochschild, 2003). Hochschild menar att känslor inte är lagrade i personer utan 

skapas i en process som påverkas av personen själv och dennes omvärld, exempelvis genom 

att försöka känna eller försöka komma i kontakt med ens känslor. Alltså genom att hantera 

och kontrollera en känsla bidrar individen till att skapa den. Vidare applicerar en regler på 

känslorna, till exempel ”jag har ingen rätt att vara arg”. Dessa känsloregler är kopplade till 

vilken relation och roll som individen har (Hochschild, 2003). Dock känns Goffman och 

Beckers teorier kring stigmatisering och avvikelse som bättre lämpade för att studera 

utanförskap i en sociologisk kontext. Goffman och Beckers teorier kring stigma och 
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avvikelser har valts därför att deras fokus ligger på de sociala aspekterna av utanförskap och 

det är det som denna studie ämnar undersöka. Det eftersom syftet är att studera hur det 

upplevda utanförskapet ser ut och inverkar på människors agerande och inte utanförskapets 

orsaker. I det fallet kanske Collins och Hochschilds teorier hade kunna öka förståelsen 

ytterligare. Mer konkret fokuserar Goffman och Beckers teorier mer på den sociala kontexten 

genom begrepp så som stigma och utanförskap där fokus ligger på relationen mellan 

människor och hur interaktion påverkar individer och vice versa (Goffman, 2011; Becker, 

1966.) 

 

Kritik har riktats mot de teoretiker som valts för denna studie kommer bland annat från 

Randall Collins som menar att Goffman har en machiavellisk syn på livet eftersom han 

antyder att individer har en ”falsk mask” som de använder för att manipulera omgivningen till 

sin fördel. Den kritiken riktas även mot Goffmans synsättet att livet är en teater, att aktörerna 

använder den bakre regionen för att konspirera kring hur de ska lura och kontrollera andra i 

den främre regionen (Collins, 2004: 48ff). Jag anser att den här kritiken kan diskuteras då 

Goffman kan tolkas så som att vi agerar utifrån våra roller men detta sker ofta omedvetet och 

är ett resultat av den sociala kontext vi befinner oss i. En annan kritik som skulle kunna bli 

problematisk är det faktum att både Goffman och Becker skrevs på 1960-talet. Jag anser dock 

att deras teorier håller än idag om vi ser dem som ramverk som går att applicera på olika 

sociologiska fenomen. Exempel på det är några av de studier som diskuterats i avsnittet om 

tidigare forskning.  

 

Sammanfattningsvis kommer jag att undersöka huruvida deltagarna upplever utanförskap eller 

stigmatisering, exempelvis i vilka situationer utanförskapet upplevs. Det skulle kunna tänkas 

att den känslan uppstår i mötet med de som inte har missbruksproblem, som Goffman 

föreslår. Om det är så att deltagarna upplever ett utanförskap kommer det också undersökas 

hur Beckers resonemang kring institutioner och åtaganden kan inverka på utanförskapet. Det 

kan tänkas att en stark koppling till institutioner och åtaganden minskar känslan av 

utanförskap, det kan också visa sig att så inte alls är fallet.  
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5. Metod och material 

I det här avsnittet presenteras den metod som valts för uppsatsen, samt hur genomförandet 

gått till och vilka svårigheter som har uppstått. Uppsatsen kommer att undersöka hur 

deltagarna upplevt situationer eller händelser. Oavsett hur de andra parterna i interaktionen 

upplevde händelsen och oavsett hur ”sann” återgivning av vad exakt som hände är 

upplevelsen av stigmatisering eller utanförskap där och kommer att påverka individens 

reaktion på det. En persons upplevelse är alltså central för att förstå dennes agerande. Vidare 

kommer uppsatsen utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som innebär att det inte 

finns en ”sann” verklighet utan det är någonting som konstrueras av människor (Berger & 

Luckmann, 1998). Ofta kan det perspektivet saknas i debatten som lätt fastnar kring huruvida 

individer verkligen är stigmatiserade eller utanför. Jag menar att det inte behöver vara 

relevant; om de upplever sig stigmatiserade eller utanför är det ett problem i sig eftersom de 

kan tänkas påverka deras agerande. Anledningen till att ett kvalitativt angreppssätt valts för 

den här undersökningen är att deltagarna själva får komma till tals och ges utrymme att 

berätta om sina liv och den tid de missbrukade. Ett kvantitativt angreppssätt skulle kunna 

förklara om det finns ett samband mellan exempelvis stigmatisering och missbruk, det skulle 

exempelvis kunna ske genom enkäter eller telefonintervjuer, men frågor som dessa är känsliga 

och många av dessa processer sker omedvetet, enligt Goffman, därav kan det vara värdefullt 

att ha ett öppet samtal med människor om deras liv i missbruk och använda sig av reflexiva 

intervjuer som Thomsson föreslår (Thomsson, 2002). 

 

Reflexiva intervjuer – den metod som har använts för att besvara uppsatsens frågeställning – 

bör, enligt Thomsson, vara eftertänksamma och spontana om vartannat. Hennes resonemang 

och praktiska tips har använts för inspiration inför intervjuerna. Övergripande handlar det om 

vilken betydelse teoretiska, politiska och kulturella sammanhang har när identiteter och 

kunskap om världen konstrueras. Det kan också innebära att forskaren reflekterar över 

intervjun: hur parterna påverkar varandra, utifrån maktaspekter, tolkningar och teoretiska 

antaganden. Det angreppssätt som kommer att användas för att besvara studiens syfte och 

frågeställning är kvalitativt. Detta har valts eftersom syftet är att undersöka hur upplevd 

stigmatisering kan upplevas påverka människor med missbruk. Det kommer att undersökas 

genom intervjuer med ett antal personer med erfarenhet av missbruk. Thomsson menar att det 
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kan vara användbart att ha fler än en teoretisk utgångspunkt, vilket har valts i denna studie, 

samt att under skrivandets gång ompröva både frågeställningar och analys. Före, under och 

efter intervjuerna är det viktigt att ha i åtanke att det alltid handlar om möten med människor. 

Att uppsatsen är förståelsegrundad betyder att syftet är att öka förståelsen för ett fenomen 

(Thomsson, 2002). 

 

5.1 Validitet och generaliserbarhet 

Enligt den positivistiska kunskapstraditionen handlar validitet om huruvida studien mäter det 

som den avser mäta. I tolkande undersökningar kan detta ses på flera sätt. Det som Thomsson 

föreslår är att frågeställningar och metod bör väljas så att det som studien vill belysa verkligen 

belyses. Vidare bör analysen vara utformad så att svar går att få på det som analysen ämnar 

svara på. Thomsson menar att det är ovanstående som avgör huruvida en studie är valid; det 

gäller även möjligheten att generalisera. Det är också ett begrepp som hör hemma i det 

positivistiska synsättet.  Thomsson anser att inom de tolkande undersökningarna bör det 

istället talas om möjligheterna att successivt utöka tillämpningsområdet för en viss förståelse, 

exempelvis som författaren har forskat om, om diskriminering förekommer av en 

minoritetsgrupp kan detta antas gälla fler minoritetsgrupper i samhället. Det kan inte bevisas 

men det är möjligt att teoretisera, resonera och diskutera kring och på så vis finns en 

generaliserbarhet menar Thomsson. Denna form av metod tar avstamp i hermeneutiken och 

syftet är inte att generera några givna svar, utan snarare att öppna för nya frågor som 

Thomsson föreslår (Thomsson, 2002). 

 

Thomsson föreslår också att läsa all form av litteratur kopplad till fenomenet; inte bara 

vetenskaplig, utan även skönlitteratur och artiklar. Därför har jag förutom tidigare forskning 

även läst en hel del artiklar och lyssnat på radioprogram om människor med missbruk, vilka 

olika behandlingar som finns och så vidare. Där finns, vilket nämns i tidigare forskning, en 

debatt huruvida fokus bör vara på rehabilitering eller skademinimering i behandling av 

beroenden, ett exempel på det är diskussionen om metadon är någonting positivt eller 

negativt. Även i den debatten är de som oftast får komma till tals läkare eller socialarbetare 

(DN, 2013: SvD, 2013; SvD, 2012). De som berörs, människorna med missbruk, tillfrågas 

mer sällan.  
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5.2 Genomförande av intervjuer  

Urvalet av intervjupersoner har skett genom ett snöbollsurval. Med hänsyn till ämnets 

känsliga natur och av etiska hänsynstaganden till deltagarna kommer jag inte att diskutera 

vidare hur urvalet gått till, dock är deltagarna personer som jag inte på något sätt känner. 

Deltagarna är åtta män, mellan 20-60 år som varit drogfria mellan 6 månader och 15 år. De 

har missbrukat både alkohol och droger men det som är fokus för den här uppsatsen är deras 

missbruk av droger. De kommer från alla delar av landet, både från storstad och landsbygd. 

Deltagarna kommer också från väldigt skilda socioekonomiska bakgrunder.  

 

Nästa steg i intervjuprocessen var att förbereda intervjufrågor, det vill säga att ta avstamp i 

teoretiska och analytiska frågeställningar men omformulera till vardagsnära frågor. Thomsson 

menar att redan här påbörjas analysfasen då intervjuaren tolkar och försöker förstå svaren från 

informanten, detta för att till exempel kunna ställa relevanta följdfrågor som inte går att 

förbereda (Thomsson, 2002). Intervjun utgår från några teman som anknyter till 

frågeställningarna, några konkreta frågor behövs men till största del ligger fokus på att låta 

informanten berätta så mycket som denne känner för och sedan följa upp med frågor. 

Intervjuerna för den här uppsatsen har varit cirka en timme långa.  Några teman har fungerat 

som utgångspunkter och sedan har intervjuerna varit utformade som samtal kring dessa, 

intervjufrågor har funnits för att användas som stöd. Anledningen till detta har varit att 

informanterna ska styras i så liten utsträckning som möjligt; de skulle själva få berätta vad 

som varit centralt för dem. 

 

Val av plats har skett med anpassning till informanten, hos denne, via telefon eller på en plats 

i staden de valt. Det har varit viktigt att de fått välja så att de känt sig trygga och avslappnade 

och miljön varit neural, vilket Thomsson förespråkar, samt att vi ätit tillsammans och 

småpratat innan eller så har jag bjudit på fika. Vi har tagit pauser och jag har frågat om påtår 

och så vidare; även när jag åkt hem till dem har jag tagit med lunch. Småpratande innan och 

efter intervjuerna har varit viktigt för att skapa en avslappnad och öppen stämning. Innan 

intervjuerna har tillvägagångssättet beskrivits för informanten, vidare har de fått välja om de 

vill prata fritt eller om de vill få frågor att diskutera kring. Det har känts viktigt då individer 

och deras inställning till att prata om sitt tidigare liv ser olika ut, det har varit angeläget att den 

intervjuade inte ser intervjun som ett obehagligt minne trots prat om jobbiga ämnen 

(Thomsson, 2002). 
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Tanken har varit att spela in alla intervjuerna, men på grund av omständigheter såsom buller 

vid en intervju har detta inte blivit av och då tvingades jag upptäcka att antecknande 

fungerade mycket bra samt att det gav utrymme att titta ner i papperen och fundera ut 

följdfrågor utan att det blev konstigt. Detta inte sagt att det inte går att anteckna samtidigt som 

forskaren spelar in vilket hade varit ultimat, så att detta inte skedde skulle kunna ses som en 

brist. Det är möjligt att göra en analys då materialet består av noggranna intervjuanteckningar, 

men risken finns att jag missat att skriva ner något exempelvis. Därför kommer citaten i 

analysen endast vara från de intervjuer som spelats in. Analysen kommer inte att bygga på 

tolkningar av ordval, meningsuppbyggnader och liknande, då skulle det vara mer 

problematiskt. Dock har detta valts då det känts viktigare att informanten har fått välja miljö. 

Skovgaard som studerar metodologi, argumenterar för hur inspelning vid intervjuer inte är 

nödvändigt. Hans argument rör bland annat att fokus bör ligga på huruvida deltagarnas 

berättelser är relevanta för ämnet som avses undersökas och om intervjuerna är väl 

förberedda. Då kan noggranna anteckningar räcka utan att påverka studiens validitet och 

reabilitet, enligt Skovgaard (Skovgaard, 2012). Vidare kan det vara värt att nämna att det som 

undersökts är deras berättelser, upplevelser och erfarenheter; språk och kroppsspråk under 

intervjun är inte det som är föremål för analysen (Thomsson, 2002). 

 

Fördelar med intervjuer är att materialet får ett djup och blir mer detaljrikt än om författaren 

valt att ta fram material genom enkäter eller fokusgrupper. Vidare är möjligheten att beröra 

känsligare frågor i en intervjusituation där endast två personer är närvarande.  

 

5.3 Etiska överväganden 

Vid undersökande av ett ämne som missbruk och vid intervjuer överhuvudtaget krävs att 

hänsyn tas till en rad etiska frågor. Av denna anledning kommer som nämnts ovan, 

tillvägagångssättet för urvalet inte att beskrivas närmare. Vidare kommer informanternas 

namn bytas ut till fiktiva namn, och namn på platser eller liknande kommer att ändras för att 

anonymisera informanterna i största möjliga utsträckning. Från första kontakt och i 

genomförandet bör en medvetenhet om ämnets komplexitet finnas. En fråga som ofta 

diskuteras är närhet i tid till det ämne som diskuteras. I denna studie som undersöker missbruk 

har informanter valts som är drogfria, det blir därför en viss distans till ämnet. Detta har gjorts 
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då det känts oetiskt att intervjua människor som har ett pågående missbruk (Vetenskapsrådet, 

2011). Innan intervjuerna genomförs kan det vara bra att ta ställning till några utgångspunkter, 

den första rör förförståelse. Förförståelsen grundar sig, enligt Thomsson, i vårt sätt att leva, 

barndom, utbildning och livserfarenhet. Den påverkar hur vi ser på oss själva, vår roll och 

omvärld (Thomsson, 2002). Det har jag reflekterat över inför uppsatsen, speciellt då den 

handlar om möten med människor som många gånger har tillhört en utsatt grupp i samhället 

och under intervjun berörs känsliga frågor. Jag har läst statsvetenskap och har tidigare skrivit 

om olika utsatta grupper i samhället, det har bidragit till ett intresse för ämnet. Jag har även 

funderat över maktbalansen i intervjusituationen, likheter och olikheter så som ålder, kön och 

etnicitet (Thomsson, 2002). Deltagarna är män mellan 20 och 60 år som till stor del tillhör 

arbetarklassen. Jag är ung tjej som studerar på universitet så det finns en del olikheter som 

skulle kunna bli problematiska. Exempelvis kring språket, om de använder uttryck som jag 

inte förstår, eller tvärtom. Maktdimensioner kan också tänkas ”korsa” varandra, det vill säga, 

jag kan vara priviligierad för att jag studerar på universitetet men är kvinna och ofta betydligt 

yngre än de jag intervjuat. Under intervjuerna upplevdes detta aldrig som ett problem, dock 

går det inte att säga hur deltagarna upplevt situationen. Jag har försökt skapa relationer och ett 

ömsesidigt förtroende för personer som sedan har hjälpt mig att få kontakt med sina bekanta. 

Det här upplever jag som en anledning till att deltagarna varit öppna och villiga att prata om 

känsliga ämnen. En annan bidragande faktor som några av deltagarna uttryckte har varit viljan 

att hjälpa andra genom att berätta sin historia. 

 

5.4 Genomförande av analys 

Analysprocessen har pågått under uppsatsskrivandet och intervjuandets gång. Hur en tolkande 

analys kan genomföras beskrivs nedan. Thomsson menar att det är genom tolkande analys och 

ett reflexivt arbetssätt som förståelse kan nås. Intervjuerna har transkriberats och anteckningar 

har renskrivits. Intervjuerna har sedan skrivas ut och lästs igenom. En analysmetod som 

Thomsson föreslår är den lodräta och vågräta analysen. Den lodräta analysen innebär att varje 

intervju behandlas med respekt och ses som ett ”verk” i sig, en pusselbit som också är del av 

ett större sammanhang. Den vågräta analysen innebär att gemensamma koder skapas och 

texter från olika intervjuer kan kopplas samman.  Jag börjar med en lodrät analys för att sedan 

genomföra en vågrät analys, det vill säga, först analyseras varje enskild intervju lodrät för att 

sedan fortsätta med en vågrät analys som skär igenom alla intervjuerna. Vissa intervjuer, 
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menar Thomsson kommer dock att få en större betydelse för analysen och således för 

förståelseutveckling, så kallade nyckelintervjuer. Om materialet är stort kan det räcka att 

analysera endast nyckelintervjuerna enskilt (Thomsson, 2002). Eftersom den här uppsatsen 

endast består av åtta intervjuer så har alla intervjuer först analyserats enskilt. I det här stadiet 

efter läsning börjar materialet ”falla sönder” och bli möjligt att dela upp i mindre pusselbitar. 

Dessa kommer att fungera som teman eller rubriker för koder. Koderna som skapats 

reflekteras sedan mot det som intervjun upplevs säga. Därför menar Thomsson bör en inte 

vara rädd för att använda analytiska och teoretiska koder; det behöver inte vara vardagsnära. 

Koderna får därför växa fram under reflexion och fungera som arbetsinstrument under 

analysen. Även egna tolkningar som väcks skrivs ner under den lodräta analysen. Det hela 

resulterar i ett kodningssystem som kommer att förändras under arbetets gång (Thomsson, 

2002). Exempel på koder som använts är utanförskap, strategier, relationer till informella och 

formella lagar. Koderna kan väcka nya frågor samt fungera som sökinstrument i andra 

intervjuer och därför kommer analysen att pendla mellan de olika intervjuerna. Fortfarande är 

tolkningar viktiga, samtidigt skrivs en mer flytande analyserande text. Utöver det finns en del 

ytterligare analytiska frågor som jag kommer att reflektera över i analysen; vad diskuteras 

inte? Varför berättas det som berättas, är något särskilt viktigt eller förvånande?  

  

6. Resultat och analys 

Under intervjuerna framträdde tre huvudteman: uppväxten, livet i missbruk och livet i 

drogfrihet. Goffman och Beckers teorier har hjälpt till att upptäcka hur utanförskapet kan se ut 

och kommer finnas med flytande i analysen. Utanförskapet verkar finnas med i alla delar av 

deltagarnas liv och löper därav som en röd tråd genom analysen.  

6.1 Uppväxt och utanförskap 

6.1.1 UFO och alien – uppväxt och utanförskap 

Alla deltagare utom två beskriver en uppväxt som har varit svår. Ett exempel är Liam som 

föddes på ett behandlingshem för gravida kvinnor med missbruksproblem. Hans mamma 
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återföll i missbruk och Liam har fått återberättat för sig hur de flyttade runt i olika lägenheter 

med andra missbrukare och hur han blev lämnad av sin mamma. Liams pappa var psykiskt 

sjuk och har varit inlåst mycket under Liams uppväxt; han beskriver hur han varit rädd för sin 

pappa även om pappan aldrig gjort honom något och spekulerar kring om han har känt av 

pappans psykiska tillstånd och att det gjort att han känt sig otrygg. Två andra informanter 

berättar liknande om hur de sett sin pappa misshandla deras mamma.  

 

Gemensamt för majoriteten av deltagarna är att de har missbruk i sin närhet. Flera av 

deltagarna beskriver hur de alltid haft svårt för relationer till andra människor; de berättar att 

de hade det redan som barn. Det finns även skillnader i deltagarnas berättelser, Charlie 

beskriver att han haft en bra uppväxt och han beskriver utanförskapet som en känsla som kom 

inifrån honom själv. Han berättar hur han inte mådde bra innan han började missbruka men 

hur han betraktade den känslan som normal. Liam säger så här om sin barndom:  
När jag ser tillbaks på så hade jag det rätt bra ändå, jag vet inte om jag förträngt mycket eller vad det är men 

jag hade det rätt schyst ändå, gjorde det bästa av situationen, jag var rätt glad som barn.  

Alexander berättar att hans pappa var missbrukare och även utsatte honom för sexuella 

övergrepp.  
Ja asså det här kan låta samhällsfientligt men jag förstod snabbt att vuxna inte var nått att lita på. För att varje 

gång jag till exempel varit hos min mamma så tänkte jag ser inte hon hur jag mår och det tänkte jag redan som 

liten. Jag fick ju panik när pappa skulle komma och hämta mig, jag ville inte säga hejdå, alla de här symtomen 

på att ett barn mår skit fanns, jag tänker att om jag ringer henne 40 gånger på en kväll så måste hon förstå att 

jag är rädd. För min far hotade att döda min mamma om jag sa nått så jag levde ju under det dödshotet och bar 

det ansvaret för min mammas liv. 

Den otrygghet i barndomen som de flesta deltagarna berättar om kan kopplas till Beckers 

diskussion av utanförskap genom att den institution som familjen kan fungera som har brustit. 

Det kan tänkas ha bidragit till den utanförskapskänsla alla deltagare beskriver. Liam säger: 
Ja då var jag rätt splittrad liksom, jag visste inte riktigt… Asså jag mådde helt okej sådär men jag kände mig 

inte riktigt, jag kände ingen tillhörighet sådär, kunde känna mig ensam fast jag var med folk, allt va inte rätt.  

 

Alla deltagare beskriver att de upplevde ett utanförskap under sin uppväxt, flera utsattes även 

för mobbing i skolåldern. En av deltagarna, Hugo, berättar hur han växte upp i ett område som 

han beskriver som överklass. När föräldrarna sedan skiljer sig flyttar Hugo med sin mamma 

till ett närliggande område, som han beskriver som mer arbetarklass, men han går kvar i sin 

gamla skola. Det leder till att barnen i den gamla skolan ser ner på honom för det område han 
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har flyttat till, samtidigt som barnen i hans bostadsområde ser ner på honom för att han går i 

skolan i ett ”finare” område. Hugo beskriver hur han kände ett stort utanförskap som barn och 

att han gjorde allt för att passa in, och för att få tillhörighet, och att det skedde på bekostnad 

av honom själv. Han byter till skolan i sitt nya bostadsområde vilket gör att han får vänner 

men känslan av utanförskap och sökandet efter tillhörighet fortsätter. En annan deltagare, 

William, berättar hur hans familj flyttade till Sverige när han var sex år och att han blev 

mobbad för att han såg annorlunda ut. Han började slåss och fick byta skola ett flertal gånger. 

Att flera av deltagarna har känt sig utsatta kan ses som ett exempel på utanförskap eller 

stigma enligt Goffman. Det fungerar så att stigmat skapas i mötet med andra, precis som i 

Williams fall, att ett utseende som varit normalt hela hans liv blev annorlunda i relation till de 

andra barnen i Sverige. Med det menas att för de här deltagarna kan den utanförskapskänsla 

de upplevt som barn ha påverkats av sin upplevda utsatthet och på så sätt förstärkts. Vidare 

kan sökandet efter tillhörighet ses som en strategi för att hantera ett utanförskap eller stigma, 

enligt Goffman.  

 

Becker beskriver att relationer till institutioner och åtaganden spelar roll, det kan till exempel 

vara relationer till familjen. Becker beskriver det som om motivationen som finns för 

människor är åtaganden till arbete eller skola. Liam hade en stödfamilj som han bodde hos de 

perioder då hans mamma var på behandling eller inte kunde ta hand om honom och han minns 

hur han inte ville åka därifrån. Det skulle kunna ses som att känslan av tillhörighet och 

gemenskap ökade då kopplingen till en institution fanns. En deltagare beskriver ett internat 

där han gick i fyra år och trivdes väldigt bra, där beskriver han hur barnen fick utveckla det 

som de var bra på och peppades av personalen. Vidare kan även åtagande ses i form av 

delaktighet och det beskriver han att han fick uppleva på internatskolan, det gjorde att 

tillhörigheten ökade. Ett annat exempel på sociala situationer där deltagarna upplevt 

delaktighet och trygghet berättar Alexander om. Det fanns två vuxna som han beskriver att 

han kände förtroende för, det var hans farmor och farfar, de bodde i ett annat land men 

Alexander var där varje sommar, hela somrarna. Där upplevde han att han bara fick vara, 

samtidigt som de gjorde honom delaktig i alla sysslor som fanns på deras gård. Det här gjorde 

att han kände att han fick en funktion att fylla och fick vara med: 
 Och att det finns någonting annat än alla problem i livet och även om det finns problem så går det och leva. De 

är just de här att alla kan få va med nånstans, man kan hitta en funktion för alla personer, de finns ingen som är 

överflödig eller värdelös. 
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Det som Alexander upplevt kan kopplas till Beckers resonemang om åtaganden, så till vida att 

arbetet på gården och framförallt delaktigheten motverkade det utanförskap han kände hemma 

och han fick känna tillhörighet. Alexander berättar också att hans närmaste relation till 

någonting som barn var smurfarna och Nintendospel. Han kom i kontakt med droger som ung 

och fastnade för amfetaminet som 11-åring.  
Jag kan säga att hade det inte varit för den effekten amfetamin gav mig hade jag gått under jag har alltid varit 

en känslig människa. Amfetamin gav mig en känsla av att bli människa, eller en känsla av att jag tillhörighet på 

nått vis, jag var ett ufo, en alien.  

Någonting som framträder i majoriteten av intervjuerna är att det rör sig om olika form av 

vägar till känslan av tillhörighet. Att drogerna i sig ger en känsla av tillhörighet, att 

gemenskapen med andra människor med missbruk ger en känsla av tillhörighet, att 

institutioner ger en känsla av tillhörighet samt andra sociala relationer kan ge känslor av 

tillhörighet. Goffman beskriver hur individer kan använda sig av strategier för att hantera sitt 

stigma, det kan röra sig om att dölja det eller vara öppen med det. I intervjuerna framkom det 

att flera av deltagarna har sett människor i deras närhet använda denna strategi redan som 

barn. Oscar som växte upp i en liten by beskriver hur hans mamma gjorde allt för att dölja för 

de andra i byn att hans pappa var alkoholist, samtidigt som Oscar beskriver att alla ändå visste 

det. Själv beskriver han hur han struntade i att dölja sitt eget missbruk, han menar att pappan 

inte brydde sig och att hans mamma ändå hade fullt upp. Andra strategier som deltagarna 

använt sig av har varit att hela tiden försöka starta om på nytt: både nya jobb och nya 

relationer. William beskriver hur han när hans mamma låg för döden bestämde sig för att, som 

han beskriver det, skärpa sig. Han flyttade till en annan ort, började plugga och skaffade barn. 

Det här kan också kopplas till de åtaganden som Becker skriver om, försöken som William 

berättar om kan ses som försök att upprätta institutioner så som familj eller skapa åtaganden 

genom att skaffa jobb. Sammanfattningsvis tycks det utifrån deltagarnas berättelser som om 

upplevelser av utanförskapet finns innan de börjar missbruka. Det kan betonas att det rör sig 

om subjektiva berättelser om upplevelser och att även sanningen är ett subjektivt begrepp, 

men fokus för den här analysen är upplevelsen av utanförskap som alla utom en av deltagarna 

beskriver att de upplevde i sin uppväxt. Den deltagare som inte beskriver denna upplevelse 

har alltid haft starka band till sin familj, innan, i och efter missbrukandet och det skulle kunna 

tänkas vara relevant om man skulle undersöka varför utanförskap kan uppstå. 
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6.2 Missbruk & Utanförskap 

6.2.1 ”Typ det här vill jag göra resten av mitt liv”– första mötet 

med drogerna 

De deltagare som såg missbruk i sin närhet beskriver att det värsta de visste var alkohol – på 

grund av föräldrarnas alkoholmissbruk – men att det tog bort känslorna av utanförskap och de 

upplevde att de fann ett hem. Flera av deltagarna beskriver att de drogs till haschet eftersom 

de såg vad alkoholen ställde till med hemma, men vissa av deltagarna beskriver istället att de 

såg vad droger gjorde hemma och länge höll sig till alkohol – på grund av föräldrarnas 

drogmissbruk. Alla deltagare beskriver hur de tillsammans med sina kompisar satte sig 

utanför samhället genom att skapa en ”vi-och-dem”-känsla, flera beskriver hur de kände att 

det var så de ville leva. En annan del av vad drogerna gjorde för vissa av deltagarna var att 

andra kunde behandla dem illa utan att det kändes. De berättar hur alkoholen ”fixade” en 

känsla de hade. För alla deltagare gav drogerna något mer, en tillhörighet; de beskrev hur 

drogerna cementerade dem tillsammans med sina vänner. Det blir tydligt genom deras 

berättelser att drogerna i sig tog bort den känsla av utanförskap de upplevde, samt att de fick 

en tillhörighet och gemenskap med andra ungdomar som också använde droger. Liam 

beskriver känslan som: 
Den bästa känsla jag känt i mitt liv fram till dess och om jag ska beskriva den känslan så är det som ett lugn 

liksom. Ähh för det finns en del i sjukdomen som kallas för själslig åkomma liksom och de var som medicin för 

denna åkomma. Det var som om jag förändrades inifrån och ut. Det är svårt att beskriva i ord, det är mer en 

upplevelse än en känsla. 

 

Liknade beskriver Alexander vad drogerna gjorde för honom i början: 
Men när jag fick kontakt med amfetamin vände allt, jag förstod att jag va värdefull, ja kände mig älskad. 

Amfetamin gjorde att jag fick vara en medmänniska. 

 

6.2.2 ”Tyckte jag var rädd glidig liksom”– missbruk, 

rättfärdigande & illusioner  

Flera av deltagarna beskriver att de använder erfarenheter för att rättfärdiga sitt missbruk med, 

samtidigt som de mått dåligt av erfarenheterna men inte vet hur de ska jobba med dem för att 

komma vidare. De normaliserar även livet i missbruk för sig själva och en deltagare illustrerar 

med ett exempel, det kändes normalt för honom att sitta i en lägenhet full med vapen och 
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droger men att han kände sig livrädd för att gå till ICA och köpa en chokladkaka. På ett 

liknade sätt beskriver Hugo att det kändes som gastroskopi, att varje gång han inte stod upp 

för sig själv för att få känna tillhörighet, drog han ut en bit av sig själv. Han beskriver det som 

att han ryckte sönder sin själ. Att rättfärdiga sitt stigma eller sitt utanförskap beskriver 

Goffman som en strategi för att hantera det, precis som att normalisera sitt stigma eller 

utanförskap också fungerar som en strategi, enligt Goffman. Vilket flera av deltagarna 

använder sig av som beskrivs ovan.   

 

Alexander berättar hur han i tonåren kom i kontakt med organiserade kriminella som lärde 

honom hur han skulle dölja sitt missbruk, de lärde honom exempelvis att äta och sova med 

droger. Det innebär att även om personen tar en drog som amfetamin som gör att denne tappar 

aptiten och inte kan sova så kan man lära sig att sova och äta med amfetamin i kroppen. Det 

använde han sig av i kontakter med myndigheter; 
Jag hade ju mitt säkra kort, att prata om min alkoholiserade far som slagit mig och varit dum mot mig, 

övergreppen berättade jag inte om. Jag kunde få vilken socialsekreterare som helst att känna empati för mig och 

därför åkte jag inte iväg på nått omhändertagande. Trots att jag under ett år hade över 50 polisanmälningar när 

jag gick i åttan, för våldsbrott som var alkoholrelaterade. 

 

Det här kan kopplas till Goffmans strategier för att hantera sitt utanförskap eller stigma, för 

Alexander blev det nödvändigt att lära sig att dölja sitt stigma för sin omgivning för att kunna 

fortsätta. Det vill säga, att han använder en strategi, i form av att berätta om sin missbrukande 

pappa, samtidigt som han döljer andra delar av sin svåra uppväxt, övergreppen. Alexander 

berättar vidare hur ensamheten för honom inte bara var en känsla utan en sanning. Han hade 

berättat för sin mamma om övergreppen han utsatts för men hon trodde honom inte. När han 

senare hamnar på ett hem berättar han att det finns dokumenterat att han har berättat för 

personalen vid tre olika tillfällen om övergreppen men ingenting görs. Han beskriver:  
Så det bekräftar ju att jag var ensam, det var inte bara en känsla och bekräfta det att fan jag är nog jävligt fel. 

Så min trognaste vän det var ju drogerna, jag kunde lita på det i ur och skur.  

Den här ensamheten kan ses som ett utanförskap, enligt Becker, det eftersom familjen som 

institution inte fungerar. Vidare försöker Alexander då finna tillhörighet i en annan institution 

som ska fungera som en slags familj, hemmet han hamnar på, men även där brister det då de 

inte anmäler övergreppen. Så även de formella institutionerna brister, det vill säga sviker 

honom.  
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Flera av deltagarna berättar hur de sätter sig själva i svåra situationer på grund av sitt 

missbruk, vilket får dem att må sämre och de leder i sin tur till att de behöver mer droger för 

att ”fixa” det inre. Liknande beskriver Liam: 
Det här hålet som man försökte fylla också bara blir större och större, man häller ba tändvätska på, det är som 

att släcka eld med bensin det blir bara värre… 

 

Det här citatet kan tolkas så som att det utanförskap individer upplever växer ju mer denne 

missbrukar och mer och mer droger krävs för att få bort känslan av utanförskap. Det kan ses 

som ett exempel på det som Goffman talar om, en strategi som handlar om att personen 

identifierar sig med sitt stigma för att få ökad tillhörighet bland likasinnade, vilket i sin tur gör 

att deltagarna dras längre in i exempelvis kriminalitet och det resulterar i en negativ 

nedåtgående spiral.  

 

6.2.3 ”Vad som händer är att mitt liv förfaller, det är så snyggt, 

som domino”  

De flesta deltagare beskriver slutet på sitt liv i missbruk som plågsamt. Många isolerade sig, 

flera av dem blev bostadslösa. Det här kan ses som att utanförskapet även blir fysiskt och 

deltagarna glider längre och längre ifrån de institutioner och åtaganden som Becker 

diskuterar. Alla deltagarna beskriver hur de försöker ta sig ur sin situation, beskriver hur de 

tänkte att de var i fel krets, hur de kände att det aldrig skulle lösa sig och hur en blir besatt av 

att lägga av, men det är omöjligt för honom. Alla deltagare berättar hur den känslan som de 

upplevde i början i sitt missbruk kom allt mer sällan. De beskriver hur hemskt det var att 

dricka och ta droger och fortfarande må dåligt och inte ha någon lösning på sitt interna 

problem som de uttrycker det. En deltagare beskriver hur han alltid trott att pengar, prestige, 

rätt tjej eller bekräftelse skulle få honom att må bättre. Det här berättar flera deltagare om, att 

det utanförskap som de upplever är inte bara ett materiellt eller socialt utanförskap. Eftersom 

utanförskapet upplevs som internt berättar de att externa tillhörigheter inte får upplevelsen av 

det inre utanförskapet att försvinna.  

 

För flera av deltagarna påverkade missbruket dem på flera sätt, ett av dem är att de börjar göra 

saker som de lovat sig själva att aldrig göra, exempelvis att injicera droger trots att de lovat 

sig själv att aldrig göra det. Många beskriver hur det fungerat som en slags spärr att om 

personen inte injicerat är denne inte narkoman. En av deltagarna illustrerar hur hans 
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värderingar började förskjutas, han börjar använda mer droger när hans dotter är hemma, 

vänner som inte brukar få vara där de veckorna får vara där. Han glömmer sin dotter i 

badkaret och glömmer att ge henne middag, han beskriver hur han tappar sitt moraliska 

spektrum och trots att han vet vad som är rätt för hans barn är han oförmögen att göra det. 

Becker tar upp relationer till formella och informella lagar, de moraliska spektrum som 

deltagaren berättar om kan tolkas som informella lagar. Löften deltagarna gett sig själv och 

lovat att aldrig bryta, men som bryts i och med missbruket.  
Det som händer är att drogerna inte funkade längre, jag var påtänt men utan effekt. Allt det här som drogerna 

befriade mig ifrån blev starkare. Då stod jag in för valet, antingen nu så gör jag nått åt det här eller så tar jag 

livet av mig. 

Alexanders berättelse ovan beskriver också att i och med att missbruket blir värre så blir 

också känslan av utanförskap värre. En annan del av deltagarnas resonemang går att koppla 

till Goffmans strategier: flera beskriver hur de döljer sitt missbruk för sin omgivning. De 

berättar hur de försökte dölja sitt missbruk från sin omgivning i skolan, på arbetet, för sina 

grannar och sin familj. För två av deltagarna gick det bra tills de då de blev sjukskrivna, då 

struntade de i om någon fick reda på deras missbruk. För flera av deltagarna handlade det inte 

bara om att dölja sitt missbruk för andra, utan det gällde också dem själva. En deltagare 

berättar hur kränkt han blev under sin behandling när de satte honom i en krimgrupp, det vill 

säga en del av behandlingen som också fokuserar på att bryta patienternas kriminalitet, för 

han ansåg inte att han var kriminell eftersom han aldrig hade suttit i fängelse. De andra på 

behandlingen skojade med honom och sa att bara för att han aldrig åkt fast betyder det inte att 

han inte är kriminell. En av deltagarna berättar att han var så rädd för att bli avslöjad att han 

avstod från att söka hjälp och han beskriver själv hur han blev en bra skådespelare och 

försökte hålla sina närstående på avstånd. Det här vittnar flera av deltagarna om, hur de 

periodvis försöker leva som de beskriver ”vanliga” liv men att det blir en form av dubbelliv 

då de smyger med sitt missbruk. Det här beskriver många som psykiskt påfrestande. Goffman 

resonerar kring att dubbellivet och upprätthållandet av det kan få psykiska konsekvenser för 

personerna. Det upprätthållandet av dubbellivet fortsätter ofta även inom vården då de ofta 

döljer sitt missbruk för vårdpersonalen.  

 

Flera av deltagarna beskriver en ambivalent inställning till låsta behandlingshem och 

anstalter. Några av deltagarna beskriver att det var först när de hamnade på ett låst 

behandlingshem som de upplevde att personalen visste vad de pratade om. På liknande sätt 

berättar andra deltagare om hur det upplevdes som delvis en befrielse att slippa sitt vanliga liv 
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och vara inlåst, samtidigt som samma deltagare berättar hur jobbigt det kunde vara att vara 

inlåst. De flesta beskriver personalen på dessa hem både positivt och negativt. Ofta har det 

funnits någon som de upplever har brytt sig om dem. Majoriteten av deltagarna berättar hur de 

gått med på behandlingar för att lugna sin familj. Det här resonemanget om inlåsning och 

behandling kan kopplas till Beckers diskussion om institutioner, institutionerna verka ha 

spelat roll för deltagarna på olika sätt under olika perioder av deras liv. Det verkar som om 

hemmen, anstalterna eller behandlingarna ibland kan fungera som en institution där 

deltagarna kan uppleva trygghet och gemenskap, det vill säga motverka upplevelsen av 

utanförskap. Det kan även tänkas att i mötet med andra personer med liknande erfarenheter 

minskar känslan av utanförskap, som Goffman tar upp, identifieringen med andra som har 

samma stigma skapar en tillhörighet. Det beskriver flera av deltagarna, både känslan av 

tillhörighet till andra människor som missbrukar i missbruket men även i livet i drogfriheten 

beskriver majoriteten av informanterna vikten av gemenskap med andra före detta 

missbrukare.  

 

Becker resonerar kring relationer till formella och informella lagar. Formella lagar kan då 

antas röra handlingar som bryter mot lagen. För deltagarna verkar kriminella handlingar bli en 

del av livet i missbruk, dock betonar de själva att det är lögnerna och oärligheten mot sig själv 

och andra som de upplever som jobbigt. Det vill säga att dölja sitt missbruk, skuld och skam 

över det som de upplevt exempelvis. Det berättar Oscar när han blir dömd för grov rattfylla, 

vapenbrott, övergrepp i rättssak, grov misshandel och bedrägeri. En annan del är 

narkotikabrott som verkar vara den vanligaste formen av kriminella handlingar hos 

deltagarna. Flera berättar att när de började använda dyrare droger kom kriminaliteten för att 

finansiera deras missbruk. I början ser sig de inte som kriminella men allt eftersom tiden går 

identifierar de sig mer och mer med den kriminella livsstilen, det verkar som att 

missbrukandet och kriminaliteten ofta är sammanvävd. William berättar att han i samband 

med ett återfall i drogerna gjorde en rad inbrott och när han dagen efter läser om en 

inbrottsvåg i tidningen inte vågar öppna sitt garage. Beckers andra del i resonemanget om 

lagar rör de informella lagarna, det kan ses som moraliska överväganden och i materialet 

verkar det främst röra relationer till andra människor. Många av deltagarna berättar hur deras 

band till familjen hjälpt dem i nykterheten, eller så som Alexander beskriver när han 

exempelvis glömmer att ge sin dotter middag, trots att han lovat sig själv att det aldrig skulle 

få hända. Det kan kopplas till Beckers informella lagar då det kan ses som ett exempel på 

någonting som Alexander lovat sig själv aldrig skulle få hända.   
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Även här är det relevant att tolka detta utifrån Beckers syn på institutioner och åtaganden, 

exempelvis tar en av deltagarna upp hur hans sons mamma kräver att han söker behandling, 

trots det fortsätter hans missbruk och han får ett fängelsestraff på sex år innan han lyckas bli 

drogfri. En annan berättar att han blir kär och verkligen lovar sin flickvän att lägga av med 

drogerna men trots det löftet fortsätter han missbruka. Liams flickvän kastar ut honom på 

grund av hans missbruk, tar sedan tillbaka honom men: 
… som tur är tog hennes tålamod slut så hon kastade ut mig för sista gången.  

En av deltagarna berättar hur han utbildade sig till svetsare efter sin behandling men att han 

dolde sitt förflutna på jobbet. Han jobbade i en annan stad under veckorna och satte sig 

mycket utanför och ensam, på grund av det skapades det ett utanförskap, för honom ledde det 

till ett återfall. Flera av deltagarna beskriver hur de hade en bostad men att de struntade i detta 

åtagande, satte missbruket först och förlorade bostaden. Det verkar alltså som om institutioner 

och åtaganden kan kopplas till deltagarnas berättelser men det verkar inte som att det är så 

enkelt som att ju fler institutioner och åtagande individen har relationer till, desto mindre 

kommer personen att missbruka. Dock verkar det här vara en föreställning som alla deltagare 

delar med sig av, att nytt jobb, skaffa familj eller byta umgängeskrets ska ta bort känslan av 

utanförskap och då ska de inte behöva missbruka. Det som framkommer i intervjuerna är att 

det upplevda utanförskapet är någonting som kan existera oberoende av kopplingar till 

institutioner och åtaganden. Samtidigt så berättar deltagarna om hur centrala sociala 

relationer, institutioner som familjer kan vara för dem; känslan av tillhörighet och gemenskap 

vart den än finns. En punkt som skulle kunna ses som om Beckers teori varit otillräcklig då 

Beckers teori är det att de menar att det inte är familjen i sig som är det som är centralt utan 

den trygghet och tillhörighet som den kan erbjuda, men som också går att finna på andra 

ställen så som hos vänner.  
 

6.3 Drogfrihet & Utanförskap 

6.3.1 ”Galnare än någonsin” – drogfri 

William berättar hur han gång på gång försöker starta om med nya jobb och nya tjejer men 

utan att som han beskriver det ”bearbeta” sig själv. Efter något år börjar livet kännas tråkigt 

och han berättar hur han cyklar närmare och närmare parken där han till slut ber att få köpa 
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droger av de som hänger där. Samma sak händer när han flyttar till en annan ort, börjar plugga 

och skaffar familj. Han berättar hur en klasskompis vill gå ner i vikt och ber honom skaffa 

amfetamin, det blir lite kvar som han sparar hemma och när hans fru hade mycket med 

småbarnen föreslår han att hon kan ta lite. Hon börjar oftare och oftare behöva gå och ta lite 

och det dröjer inte länge innan han också gör det och återfallet är ett faktum. En annan 

deltagare berättar hur han som drogfri satte sig utanför på sin arbetsplats och berättar att han 

inte heller ”bearbetat” något och tyngdes av all skuld och skam för det han varit med om som 

missbrukare. Hemlighållandet av det förflutna ledde till lögner för omgivningen och han 

berättar hur dåligt han mådde på grund av det. Många av deltagarna berättar hur de alltid trott 

att det handlade om viljestyrka och karaktär och hur mycket de hatade att vara drogfria. En 

deltagare beskrev hur han utan droger aldrig fick någon paus från nykterheten och han 

upplevde det som ett knepigt dilemma. Dessa deltagare vittnar om hur utanförskapskänslan 

fortsätter att existera även i drogfriheten och oberoende av materiella ting så som jobb och 

familj. En deltagare berättar vidare att när han kom ut från institutionerna flyttade han till en 

annan del av landet men att inget hjälpte, och med fem års drogfrihet var han nära att hamna i 

fängelse igen. Han beskriver att för honom är det inte drogerna som är problemet utan 

drogfriheten, det här kan tolkas som ett exempel på att Goffmans strategier för att hantera 

stigmat eller utanförskapen fortsätter att användas även i drogfriheten och att känslan av 

utanförskap fortfarande existerar.  

 

6.3.2 ”Sanningen om mig själv” – tillfrisknande 

För alla deltagarna har tillfrisknandet inneburit mer än drogfriheten i sig. Det skulle kunna ses 

som om det handlat om att arbeta med känslan av utanförskap och hitta tillhörigheter och 

gemenskaper i drogfriheten. Hur det hänger ihop kommer att förklaras nedan. För en deltagare 

har exempelvis ett bygge haft stor betydelse, han beskriver att arbetet på det projektet har lärt 

honom att vara människa igen. Flera av deltagarna har själva utbildat sig till drog- och 

alkoholterapeuter. Samtidigt berättar flera av deltagarna om utmaningarna de möter som 

drogfria; Oliver beskriver hur det inte alltid är lätt och att han fortfarande kan ha svårt för 

relationer till andra människor, det gäller även hans mamma, han upplever att det kan bli 

krystat då han fortfarande tyngs av skuldkänslor för allt hon har gjort för honom. En annan 

deltagare berättar hur problemen i livet fortfarande drabbar honom, så som död eller relationer 

som tar slut, för honom har en högre kraft varit dit han har vänt sig. För Alexander krävdes 

det att han gjorde upp med sitt förflutna:  
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Så vid fem års drogfrihet där började jag städa upp allt och faceat dem. Jag har gottgjort gamla 

gängmedlemmar och en kille hota mig till livet för jag fick honom utsparkad från ett gäng för nått jag gjort. Han 

var ledare och de under honom sparka ut honom och nu är han ledare för ett rivaliserade gäng och hota mig till 

livet. I samförstånd med min fru dårå, han sa jag kommer döda dig förstår du inte det och då sa jag aa gör det 

men det finns folk som kommer anmäla dig då. Först skulle han spöa mig och då anmäler jag dig och då skulle 

han döda mig och då sa jag att då finns det andra som anmäler dig. Så vi var rädda för varandra och sista 

gången vi sågs stod vi och grät. Det var fint.  

Goffmans strategier för att hantera stigma verkar påverka deltagarna även i drogfriheten, 

exempelvis huruvida individen är öppen med sitt förflutna eller välja att dölja det. Även 

strategier så som geografisk flytt som många av deltagarna berättar om. Beckers resonemang 

kring åtaganden verkar spela en viss roll för deltagarna, exempelvis för William har 

deltagandet i bygget varit centralt i drogfriheten.  

 

7. Diskussion  

Syftet med den här uppsatsen har varit att få en ökad förståelse för utanförskap och 

stigmatisering samt hur det kan tänkas inverka på människor och deras agerande. 

Frågeställningen har handlat om huruvida människor med missbruk upplevt utanförskap och 

hur det utanförskapet ser ut. Förhoppningen är att resultatet kan bidra till att öka förståelsen 

kring hur utanförskap kan upplevas av människor med missbruk. Återigen betonas dock att 

det rör sig om subjektiva upplevelser hos deltagarna och analysen är en möjlig tolkning av 

intervjuerna samt att all kunskap är tillfällig. Det som framkommer i studien gäller också de 

åtta män som intervjuats och deras erfarenheter. Det kan tänkas att andra individer kan ha 

andra anledningar till varför de börjar missbruka eller andra upplevelser av utanförskap men 

kanske kan det röra sig om liknande processer genom vilken utanförskapet förstärks eller 

minskas. 

 

Uppsatsen syfte har inte varit att försöka förklara varför utanförskap kan uppstå eller vad som 

kan vara dess orsaker. Många har trots allt haft en svår uppväxt och det kan antas påverka 

grundtrygghet och öka risken att hamna i missbruk. Det skulle vara intressant för vidare 

forskning. Det som alla deltagarna berättar om är en upplevelse av utanförskap som de haft 
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innan de kom i kontakt med droger. Den känslan av utanförskap har sedan minskat eller 

försvunnit för stunden i och med användandet av droger. I och med mindre koppling till 

institutioner och åtaganden, som Becker beskriver, har känslan av utanförskap ökat, det gäller 

även för brytandet mot informella och formella lagar. Det vill säga, när missbruket utvecklas 

och deltagarna beskriver hur kontakten med familjen minskar och många förlorar jobb ökar 

deras känsla av utanförskap. Och i och med det ökade användandet av droger och den ökande 

känslan av utanförskap beskriver deltagarna hur de identifierar sig mer och mer med en 

kriminell livsstil samt bryter mot löften som de gett sig själva och andra i sin omgivning. Det 

har i sin tur lett till att det krävts en ökad användning av droger för att motverka upplevelsen 

av utanförskap. Genom att bara ta bort droger förvärras denna känsla av utanförskap och leder 

i värsta fall till återfall, så som deltagarna beskriver det.   

 

Det upplevda utanförskapet som deltagarna berättar om har vissa likheter med den 

stigmatisering Goffman beskriver, speciellt de strategier som använts för att hantera sitt 

utanförskap eller stigma, så som att dölja sitt missbruk. Det finns även likheter med Beckers 

resonemang kring avvikelse och kanske främst kopplingar till institutioner och åtaganden så 

som familj och arbete som verkar spela en roll för deltagarna. Ur deltagarnas berättelser 

framkommer vidare att det inte bara är i missbruket som känslan av utanförskap finns. För 

alla deltagare berättar om hur den fanns innan de började missbruka samt hur den fanns kvar i 

drogfriheten. Samtidigt verkar det som om institutioner och åtaganden i sig inte heller tar bort 

känslan av utanförskap. Alla deltagarna beskriver vikten av att få känna gemenskap och 

tillhörighet och hur det på olika sätt har varit viktigt för dem i deras drogfrihet.  Utanförskapet 

upplevs som någonting som finns innan missbruket, inte någonting som enbart skapas av eller 

i missbruk. Utanförskapet verkar också inverka på deltagarnas agerande då alla berättar hur de 

använder droger för att få bort den upplevda känslan av utanförskap. Det som framkommit i 

den här studien som inte riktigt täcks in av Goffmans och Beckers teorier är hur deltagarnas 

upplevda utanförskap ser ut, att detta för majoriteten upplevs innan de börjar missbruka och i 

drogfriheten. Det går att finna vissa likheter med det resultat som tidigare forskning 

presenterat. Wiklunds diskussion som går ut på att missbruket är en flykt från lidande och 

samtidigt orsakar lidande, skulle kunna kopplas till den här studiens resultat. Utanförskapet 

skulle kunna ses som en form av lidande som missbruket dövar, samtidigt som deltagarna 

beskriver hur de kommer längre bort från institutioner och åtaganden i och med sitt missbruk, 

vilket förvärrar utanförskapet eller lidandet ytterligare. Schomerus som skriver om hur stigma 

kan fungera som en barriär för alkoholmissbrukare från att tillfriskna kan stödjas med flera av 
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deltagarnas berättelser, de har beskrivit hur rädslan för att avslöjas fungerade som en spärr 

från att söka hjälp. En studie av Langer berör dubbel stigmatisering vilket skulle vara 

intressant för vidare forskning om utanförskap. I den här studien fanns en deltagare som 

berättade att det utanförskap han upplevde i barndomen bland annat var på grund av att han 

flyttade hit från ett annat land och såg annorlunda ut. I den här studien undersöktes inte 

huruvida det fanns någon skillnad i känslan av utanförskap hos deltagare från olika 

socioekonomiska grupper, olika etnisk bakgrund och så vidare men det skulle kunna tänkas 

öka förståelsen för utanförskapet ytterligare om dubbel stigmatisering undersöktes. Om en 

tittar på den tidigare forskningen av Blomqvist, Ekendahl och Mattson skulle det vara 

intressant att undersöka närmare vad som gör att någon slutar att missbruka och om det kan 

kopplas till utanförskap. Något som skulle kunna vara önskvärt vore om människor som 

arbetar med missbruk berörde utanförskap i högre utsträckning och kanske diskuterade 

huruvida utanförskapet inte bara finns i missbruket utan kan finnas innan och efter.    

 

Om de alternativa teorierna av Hochschild och Collins exempelvis använts hade de kunnat 

bidra med ett annat perspektiv och på så sätt ytterligare ökat förståelsen för det upplevda 

utanförskap som alla deltagare beskriver. Collins beskriver hur känslor så som sorg, ilska eller 

glädje är sociala och beskriver dem som emotionella energier, speciellt skulle hans 

resonemang kring hur utsatta personer få sin emotionella energi skadad av andra vara 

intressant. Detta med tanke på hur de flesta deltagarna beskriver sin uppväxtsituation och det 

faktum att de upplever känslan av utanförskap redan i barndomen. Även diskussionen kring 

interaktionskedjor och hur de knuffar individer från en situation till en annan, det skulle vara 

intressant att undersöka om deltagarna dras till situationer där de känner sig känslomässigt 

delaktiga.  

 

Hochschilds resonemang att emotionellt arbete innebär att kontrollera sina känslor skulle 

också kunna tänkas kopplas till utanförskap och missbruk, exempelvis att individen borde 

känna sig tacksam, att någon borde kontrollera sin ilska eller släppa fram sin sorg. Vidare 

menar Hochschild att känslor inte är lagrade i personen utan skapas i en process som påverkas 

av denne själv och dennes omvärld, alltså genom att hantera eller kontrollera en känsla bidrar 

individen till att skapa den, det skulle kanske kunna appliceras på den känsla av utanförskap 

som deltagarna upplever.  
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De förslag på vidare forskning som främst föreslås för att ökat förståelsen för utanförskap i 

missbruk rör framförallt att undersöka dess orsaker. Det har inte varit den här studiens syfte 

att undersöka men det är svårt att bortse från de intervjuandes erfarenheter och bakgrund 

innan de började missbruka, vidare skulle det vara intressant att undersöka hur det upplevda 

utanförskapet kan inverka på drogfriheten och hur det hanteras av människor. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Vill du berätta fritt eller vill du att jag inleder med några frågor?  

 

I så fall: 

Hur började du bruka/missbruka? 

(Hur känns det? Hur upplevde du det? Hur förhöll du dig till det?) 

 

Hur mådde du under den perioden? 

(Hur känns det? Hur upplevde du det? Hur förhöll du dig till det?) 

 

Dolde du någonsin ditt missbruk? 

Varför?   

(Hur känns det? Hur upplevde du det? Hur förhöll du dig till det?) 

 

Hur upplevde du det när du sökte eller fick hjälp?  

Varför? 

(Hur känns det? Hur upplevde du det? Hur förhöll du dig till det?) 
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Upplevde du att samhället och människorna omkring dig hade kunskap om missbruk? 

(Hur känns det? Hur upplevde du det? Hur förhöll du dig till det?) 

 

Upplevde du att samhället och människor omkring dig hade föreställningar om människor 

med missbruk? 

(Hur känns det? Hur upplevde du det? Hur förhöll du dig till det?) 

 

Avslutning: 

Är det något mer du känner att du vill ta upp? Någonting som varit relevant för dig som jag 

kanske inte har frågat om?  

 

 

 


