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Abstract 
 
The main purpose with this study was to generate knowledge and understanding of how family 
factors and the reactions and behavior of social contacts may serve as risk factors for people 
becoming problem drug consumers. Five semi-structured interviews with people with experience 
of problematic drug use was conducted. Theoretical starting points that were used for the 
analysis was Goldberg (2010) 's stamping theoretical model and Nakken (1999)'s abusing 
process theory. The results showed that the risk factors that can be derived from family factors 
were being subjected to physical violence, to be the family scapegoat and having physical or 
emotionally absent parents. Societal Factors that were found to be risk factors was to be 
preschool / school's scapegoat, to be transferred to the special class and to be placed outside the 
home by social services. The study also showed a correlation between problematic family 
relations and problematic social contacts. The study shows that problematic family factors 
perceived as most significant for the development of problematic drug use. 
 
Keywords: Abuse, risk factors, problematic drug use, family factors, community contacts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sammanfattning 
 
Syftet var att, utifrån ett urval av människor med erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion, 
generera kunskap och förståelse om hur familjefaktorer samt reaktioner och agerande från 
samhällskontakter kan fungera som riskfaktorer för att människor blir problematiska 
narkotikakonsumenter. Fem semistrukturerade med människor med erfarenhet av problematisk 
narkotikakonsumtion genomfördes. De teoretiska utgångspunkter som användes för 
analysarbetet var Goldberg (2010):s stämplingsteoretiska modell och Nakken (1999):s 
missbrukarprocessteori. Resultatet visade att de riskfaktorer som kan härledas ur familjefaktorer 
var att bli utsatt för fysiskt våld, att vara familjens syndabock och att ha fysisk eller emotionellt 
frånvarande föräldrar. Samhällsfaktorer som visade sig vara riskfaktorer var att vara 
förskolan/skolans syndabock, att bli förflyttad till specialklass samt att bli placerad utanför 
hemmet av socialtjänsten. Studien visade även på ett samband mellan problematiska 
familjeförhållanden och problematiska samhällskontakter. Studien visar att problematiska 
familjefaktorer upplevdes som mest betydande för utvecklandet av en problematisk 
narkotikakonsumtion. 
 
Nyckelord: Missbruk, riskfaktorer, problematisk narkotikakonsumtion, familjefaktorer, 
samhällskontakter. 
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1. INLEDANDE AVSNITT 
 

1.1 Inledning 
 

Under socionomprogrammets femte termin genomförde jag en verksamhetsförlagd 
utbildningsperiod på ett hem för vård och boende för personer med narkotikaproblem. De 
personer som vistades där hade börjat bruka narkotika och sedan fortsatt med detta, trots att det 
hade skapat stora problem relaterade till såväl deras hälsa, arbetsförmåga, ekonomi, psykiska 
mående och sociala situation. Några personer som berättade för mig om en god uppväxt med en 
tillfredställande familjesituation utan sociala problem samt en fungerande kontakt med 
samhälleliga myndigheter. Problemen hade kommit i samband med narkotikadebuten. Andra 
däremot vittnade om att de, på olika sätt, upplevt familjesituationen och kontakten med 
samhälleliga myndigheter som problematisk långt innan de prövat narkotiska preparat. Detta 
startade en undran i mig om hur familje- och samhällsfaktorers reaktioner och agerande innan 
narkotikadebuten kan ha påverkat det faktum att dessa människor har blivit problematiska 
narkotikakonsumenter och i så fall på vilket sätt de påverkat. Jag fann även att min undran ofta 
besvarades olika beroende på om jag samtalade med professionella hjälpare eller med individer 
som själva hade erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion. Vid denna tidpunkt väcktes 
intresset och nyfikenheten av att skapa vidare förståelse för ämnet genom att lyfta fram individer 
med erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtions egna livserfarenheter, vilket jag i denna 
studie kommer att göra. 
  

1.2 Syfte  
 

Studiens syfte var att, utifrån ett urval av människor med erfarenhet av problematisk 
narkotikakonsumtion, generera kunskap och förståelse om hur familjefaktorer och 
samhällsfaktorers reaktioner och agerande innan narkotikadebuten kan fungera som riskfaktorer 
för att människor blir problematiska narkotikakonsumenter. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

Hur upplever människor med erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion att familjefaktorer 
som ägde rum innan narkotikadebuten har påverkat att de blivit problematiska 
narkotikakonsumenter? 
 
Hur upplever människor med problematisk narkotikakonsumtion att reaktioner och agerande från 
samhällsfaktorer innan narkotikadebuten har påverkat att de blivit problematiska 
narkotikakonsumenter? 
 

1.4 Relevans för socialt arbete 
 

Inom socialt arbete kommer människor alltid att komma i kontakt med människor som brukar 
narkotika (Blomqvist 2011). Jag anser att det är troligt att jag, i min framtida yrkesposition, 
kommer att komma i kontakt med personer med olika former av narkotikabruk. Jag förmodar att 
det kan handla om bland annat handla om människor med en resan utvecklad problematisk 
narkotikakonsumtion samt människor som ännu inte utvecklat detta. För att, på bästa sätt, hjälpa 
dessa människor till en bättre livssituation anser jag att kunskaper om varför människor blir 
problematiska narkotikakonsumenter är av stor relevans. Denna studie kan därmed ge värdefull 
kunskap gällande detta ämne.  
 
Studien kan vara ett viktigt komplement till den litteratur som finns inom ämnet idag genom att 
den genererar kunskap som skapar en ökad förståelse för problematiska narkotikakonsumenters 
livssituation. 
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Förhoppningen är att studien ska generera kunskap som även kan vara användbar på meso- och 
makronivå. Enligt de yrkesetiska riktlinjerna för socionomer har dessa i sin yrkesprofession ett 
ansvar att bruka samhällets resurser på bäst möjliga sätt (Akademikerförbundet 1997, s.5). Min 
ökade kunskap och förståelse kan, i och med denna studie, ge både mig och andra socionomer/ 
professionella hjälpare inom socialt arbete en ökad personlig kompetens och förståelse inom 
ämnet och således en ökad chans att utnyttja samhällets medel på bästa sätt gällande 
problematiska narkotikakonsumenters livssituation.  
 
 

1.5 Uppsatsens disposition  
 

Det kapitel som inleder uppsatsen börjar med en inledning, därefter framförs studiens syfte och 
frågeställningar, relevans för socialt arbete, uppsatsens disposition, avgränsningar, och en 
definition av centrala begrepp. Andra kapitlet innefattar det aktuella kunskapsläget med innehåll 
av tidigare forskning. Tredje kapitlet består av beskrivning av de teoretiska perspektiv som har 
använts under analysarbetet. I kapitel fyra sker en metodredogörelse. Kapitlet innefattar således 
även redogörelse för min förförståelse samt studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt och 
forskningsdesign. Kapitel fem beskriver tillvägagångssättet med beskrivande av litteratururval och 
informanturval samt beskrivande av de använda analysverktygen. Studiens trovärdighet 
diskuteras i form av dess validitet och reliabilitet och redogörelse och diskussion kring etiska 
ställningstaganden framförs. Det sjätte kapitlet inleds med en kort beskrivning av 
intervjupersonerna. Därefter sker redovisning av resultat samt analysering av empirisk data 
genom att varje tema analyseras separat till vald teori. Slutligen sker en helhetsanalys. I kapitel 
sju framförs en sammanfattning gällande studiens viktigaste framkomna resultat. Resultatet 
relateras och diskuteras sedan kritiskt till tidigare forskning och en metoddiskussion framförs. 
Slutligen föreslås frågor för fortsatt forskning.  
 

1.6 Avgränsningar 
 

Studien innefattar enbart studier av före detta problematiska narkotikakonsumenters upplevelser 
av hur familjefaktorer samt hur agerande och reaktioner från samhällsfaktorer innan 
narkotikadebuten fungerar som riskfaktorer för att människor blir problematiska 
narkotikakonsumenter. Upplevelser av andra faktorer, exempelvis biologiska studerades inte. 
Studien omfattar enbart fenomenet problematisk narkotikakonsumtion och inte andra typer av 
narkotikakonsumtion. Ingen tonvikt har lagts vid vilken typ av narkotika som brukats så länge 
konsumtionen har betecknats som problematisk. Studien har omfattat både män och kvinnor, 
men ingen jämförelse dessa emellan har skett. Även intervjupersonernas ålder har varierat något 
men inte heller detta har varit föremål för analys. Studien behandlar inte skyddsfaktorer utan 
enbart riskfaktorer.  
 
 

1.7 Begreppsförklaringar 
 

Nedan definieras, i studien, centrala begrepp. För begreppet ”problematisk narkotikakonsumtion” 
sker även en kort motivation för att även klargöra varför begreppet används istället för mer vanligt 
förekommande begrepp.  
 
Problematisk narkotikakonsumtion. De informanter som ingår i studien har erfarenhet av 
problematisk narkotikakonsumtion. I denna studie definieras problematisk narkotikakonsumtion i 
enighet med Goldberg (2010):s definition av begreppet. Enligt Goldberg (2010) innebär 
problematisk narkotikakonsumtion att en psykoaktiv substans (oavsett vilken) prioriteras så högt 
att den blir till en central aktivitet i livet. Drogen tillåts spela en dominerande roll i individens 
vardag. Livsaspekter som de flesta andra människor anser är betydligt viktigare än narkotika 
såsom sociala relationer, arbete, ekonomi, hälsa och så vidare prioriteras lägre än narkotikan. En 
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människa som överensstämmer med detta beteende är en problematisk narkotikakonsumtent 
(Goldberg 2010, s.21).  Att välja begreppet problematisk narkotikakonsumtion hade sin grund i att 
begrepp såsom missbruk, vilket är ett vanligt förekommande begrepp att beskriva fenomenet på 
kan anses negativt laddat. Detta då det, i den offentliga debatten, sammankopplas med brist på 
moral, självkontroll och viljestyrka. Jag anser att det är viktigt att ta avstånd från denna typ av 
eventuella förutfattade meningar mot människor som brukar narkotika. Även Socialstyrelsen 
(2007) menar att försök att frigöra personer med narkotikaproblematik från moralisk tyngd 
exempelvis genom att använda begrepp som är mindre moraliskt laddade är av stor vikt då 
moralisk tyngd kan göra att människor kommer till skada (Socialstyrelsen 2007, s. 35). För 
ytterligare motivation för användandet av begreppet se rubrik ”studiens validitet”. 
 
När jag refererar till tidigare forskning kan begreppen missbruk och beroende förekomma. I 
dessa fall kan dessa begrepp ses som synonyma med problematisk narkotikakonsumtion. Detta 
eftersom jag då har gjort bedömningen att det fenomen och de individer som den valda 
litteraturen behandlar i den aktuella studien eller teorin överensstämmer med definitionen av 
problematisk narkotikakonsumtion. När jag använder egna ord används begreppen problematisk 
narkotikakonsumtion respektive problematisk narkotikakonsument för att beskriva det studerade 
fenomenet respektive studiens informanter.  
 
Före detta problematisk narkotikakonsument.  Definieras av mig som personer som har 
erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion, men numera inte intar narkotika. 
 
Narkotika. I denna studie definieras begreppet narkotika som alla preparat som kan ge en 
betydande sinnesföränding, förutom alkohol och tobak. I denna studie läggs ingen vikt vid vilka 
typer av narkotika informanterna har erfarenhet av, samt skillnader gällande narkotikans effekter. 
 
Familjerefaktorer definieras som de faktorer som kan sammankopplas med familjen under 
uppväxtåren. Min definiton av begreppet är att familjefaktorer innefattar de fysiska och 
emotionella förutsättningar familjer har, samt den fysiska och emotionella kontakt och interaktion 
som finns inom familjer. I studien läggs ingen vikt vid om familjerna, i grunden, är biologiska eller 
inte.  
 
Samhällfaktorer definieras i denna studie som de kontakter som förs med samhälleliga 
myndigheter och organ.  
 
Självbild definieras i denna studie i enighet med Goldberg (2010):s definition av begreppet. 
Enligt Goldberg (2010) är självbild benämningen på den uppfattning en individ har gällande i 
vilken grad personliga egenskaper och beteende är överensstämande med de normer som råder 
i samhället. Individen kan inte själv välja sin självbild utan den formas genom interaktion och 
relationer med andra människor. De som är viktigast för utvecklandet av självbilden är de 
signifikanta andra, vilket till en början främst innefattar de som har det främst ansvaret för 
individens uppfostran, de sociala föräldrarna. Dessa lägger grunden för hur individens självbild 
kommer att utvecklas. Med tiden involveras fler signifikanta andra i individens liv, vilka således 
också kommer att påverka utvecklandet av självbilden (Goldberg 2010, s. 153). 
 
Riskfaktorer definieras i denna studie i likhet med det av Andershed & Andershed (2005) 
definition av begreppet. Författarna definierar riskfaktorer som något som förhöjer sannolikhet 
eller risk att utveckla ett beteende. Det kan således handla om händelser, egenskaper, 
förhållanden, processer med mera (Andershed & Andershed 2005 s. 5ff).  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Tidigare forskning 
 

2.1.1 Riskfaktorer för problematisk narkotikakonsumtion som kan härledas ur 
uppväxtförhållanden 
 
Professor i socialt arbete Ted Goldberg framför i boken Hur blir man narkoman? – och hur hindrar 
vi det? (2010) resultat av flera decennier av egna studier om bakomliggande orsaker till 
problematisk narkotikakonsumtion. I boken sammanfattas kunskapsläget gällande hur 
uppväxtförhållanden kan kopplas samman med att människor blir problematiska 
narkotikakonsumenter. Goldberg (2010) refererar till flertalet klassiska studier i ämnet, bland 
annat studien The road to H: Narcotics, delinquency and social policy (1964) där Chein mfl. 
beskriver sambandet mellan uppväxtförhållanden och heroinkonsumtion. Resultatet visade att 
familjerelationerna kantades av separationer, skilsmässor, öppen fientlig inställning samt ett 
känsloklimat som kännetecknades av kyla. Frånvarande av fadern eller annan vuxen man i 
hushållet under stor del av barnets barndom var vanlig. Ett mönster kunde ses där barnet var 
antingen bortskämd eller led av svår frustration. Föräldrarnas krav på barnet ofta oklara, antingen 
mycket höga eller orealistiskt låga. Därtill var föräldrarnas sätt att bestraffa barnet ofta 
inkonsekvent (Goldberg 2010, s. 90).  
 
Goldberg (2010) refererar vidare till Rosenberg (1969) Young drug addicts: Background and 
personality, vilken i likhet med tidigare beskrivna studie kommer fram till slutsatsen att 
uppväxtvillkor som betraktas som ogynnsamma är starkt sammanhängande med problematisk 
narkotikakonsumtion. De undersökta problematiska narkotikakonsumtenternas uppväxtvillkor 
kännetecknas av en låg socioekonomisk status. Detta, till stor del, beroende på faderns tillfälliga 
eller permanenta oförmåga att försörja familjen beroende på alkoholism, psykisk ohälsa, fysisk 
sjukdom, eller brott mot lagen vilket resulterat i fängelsevistelse.  Ytterligare aspekter är att fadern 
har dött eller på annat sätt övergivit familjen eller att föräldrarna har skilt sig (Ibid, s. 90-91).  
 
Slutligen redogör Goldberg (2010) för den klassiska svenska studien Vem blir drogmissbrukare? 
Droger, kriminalitet och kontroll utförd (1990) av Artur Solarz, forskare vid brottsförebyggande 
rådet (BRÅ). I studien ingick mer än femtio tusen värnpliktiga män och studiens syfte var att 
undersöka problematiska narkotikakonsumtenters uppväxtförhållanden, vilka jämfördes med 
rekreationskonsumenter (de som använder narkotika men inte har utvecklat en problematisk 
konsumtion) och absolutister (de som inte använder något centralstimulerande medel alls). 
Studien visade att problematiska narkotikakonsumenter oftare än rekreationskonsumenter och 
absolutiser hade sin bakgrund i hem med sjuka föräldrar, att sonens narkotikavanor ofta var 
parallella med faderns alkoholvanor, sambandet ökade desto mer fadern ökade sin 
alkoholkonsumtion. Därtill visades ett starkt sammanhang mellan en mycket sträng uppfostran 
och problematisk narkotikakonsumtion. Ett samband kunde även ses mellan en mycket mild 
uppfostran och narkotikavanor. Kroppslig bestraffning, vilken var ofta förekommande kunde, i 
högre grad, kopplas till problematisk narkotikakonsumtion än de som sällan eller aldrig varit 
utsatta för kroppslig bestraffning. De respondenter som bott enbart med modern eller utan båda 
sina biologiska föräldrar löpte tre gånger så stor risk att bli problematiska narkotikakonsumenter 
än de som bott hos båda sina biologiska föräldrar. Ett tydligt samband kunde ses mellan 
problematisk narkotikakonsumtion och att komma från en familj med dålig ekonomi och 
trångboddhet. Studien visade även att nästintill alla problematiska narkotikakonsumenter har rymt 
hemifrån minst en gång, och att de respondenter som ingick i studien som hade en historia av att 
vantrivas hemma löpte tio gånger större risk att bli problematiska narkotikakonsumenter, jämfört 
med de som kände trivsel i det egna hemmet. Slutligen visades att vissa sjukdomssymtom såsom 
ont i huvudet, sömnproblem, depressioner, magbesvär och nervösa känslor under uppväxten var 
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vanligare hos problematiska narkotikakonsumenter än hos rekreationskonsumenter och 
absolutister (Ibid, s. 92-93). 
 
Svensson, Svensson & Tops (1998) har författat artikeln Att komma för sent så tidigt som möjligt 
– om prevention, ungdomskultur och droger i vilken de bland annat beskriver samband mellan 
uppväxtvillkor och problematisk narkotikakonsumtion. Författarna beskriver i sin artikel två olika 
vägar in i problematisk narkotikakonsumtion, vilka är en modell som bygger på avvikelse medan 
den andra bygger på ungdomskultur. Gällande avvikarmodellen hänvisar de till Jerzky Sanecki 
professor i kriminologi vid Stockholms universitet (1990), vilken beskriver att en avvikarkarriär in i 
problematisk narkotikakonsumtion börjar med brottslighet och alkoholkonsumtion för att senare 
även involvera narkotika. De bakgrundsvariabler som kan härledas till problematisk 
narkotikakonsumtion, vilken föranletts med en avvikarkarriär är förekomst av missbrukande 
föräldrar, det känsloklimat som finns mellan föräldrar och barn, föräldrarnas förmåga att utöva 
tillsyn för de unga, uppväxtmiljöns trygghet, ekonomiska faktorer samt vilken socialgrupp man 
tillhör (Svensson, Svensson & Tops 1998, s. 46-47). 
 
Den ungdomskulturella vägen bygger på resonemanget att när narkotikans status i 
ungdomsgrupper höjs ökar antalet som experimenterar med narkotika. Således är det även fler 
som fastnar och etablerar en problematisk narkotikakonsumtion. Dock kan man finna ett mönster 
i vilka som, till största del, blir kvar i en etablerad problematisk narkotikakonsumtion. Författarna 
refererar till Pedersen (1998) som, utifrån sin egen och andras forskning, har kommit fram till att 
de som fastnar i en etablerad problematisk narkotikakonsumtion främst är pojkar med tidiga 
problembeteenden och till högre grad psykosociala problem än de som experimenterat med 
narkotika men inte etablerat en problematisk narkotikakonsumtion (Ibid, s. 50). 
 
Weitorft, Hjern, Haglund & Rosén (2003) har genomfört den svenska långtidsstudien Mortality, 
serve morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden: a population based 
study. I studien ingick 65085 barn som växte upp med enbart en vuxen samt 921257 barn som 
växte upp med två föräldrar.  Syftet med studien var att undersöka skillnader gällande skador, 
allvarligt sjuklighet och dödlighet för barn som växer upp i hushåll med en respektive två vuxna. 
Studiens resultat visade att barn som växte upp med en ensamstående förälder uppvisade större 
risker för självmord, självmordförsök, skador, psykisk sjukdom och missbruk. Studien visade även 
att missbruk av narkotika som betecknas som tungt var tre gånger så vanligt för flickor, respektive 
fyra gånger så vanligt för pojkar för barn från enföräldershushåll, jämfört med de barn som växt 
upp i ett tvåföräldershushåll. Flickor som växte upp i enföräldershushåll visade sig löpa tre gånger 
så stor risk att dö av orsaker som var relaterade till narkotika gentemot flickor som växte upp med 
två föräldrar. Studien visade även att de ensamstående föräldrarna, i högre grad än föräldrarna i 
tvåföräldershushåll, tenderade att vara arbetslösa, alternativt arbeta med kroppsarbete. Därtill 
hade föräldern i ensamföräldershushållen, i mycket högre grad än i tvåföräldershushållen, 
erfarenhet av att erhålla socialbidrag och arbetslöshetsstöd. De ensamstående föräldrarna hade 
även, i högre grad erfarenhet av vård för psykiska eller alkoholrelaterade problem.  Studiens 
slutsats var därmed att det kan finnas ökade hälsorelaterade risker för barn som växer upp i 
enföräldershushåll, där risk för sjuklighet, skador och missbruk ökar. Hushållens resurser är av 
stor betydelse för hur stor risk det är att barnet drabbas av sådana problem (Weitorft, Hjelm, 
Haglund & Rosén 2003, 95-289).  
 
Stockholm stads Forsknings- och utvecklingsenhet genomförde 2006, under ledning av Olli 
Puhakka studien Missbrukare på Sergels torg i vilken 591 personer som regelbundet uppehöll sig 
på Sergels torg i Stockholm. Informanternas medelårder var 37 år och studien visar att minst 40 
personer, vilket innebär 34 procent, under uppväxten varit omhändertagna enligt lagen om vård 
av unga, LVU. I flertalet fall skedde detta när informanterna var mellan 13-14 år gamla, alternativt 
ännu tidigare. Anledning finns även att anta att majoriteten av informanterna varit aktuella inom 
socialtjänsten samt att antalet informanter som varit placerade utanför hemmet är ännu större. 98 
informanten, vilket motsvarar 21 % av informantgruppen uppgav att dessa föddes i hushåll där 
minst en förälder inte hade fyllt 20 år. Dokumentationen visar att majoriteten av informanterna har 
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växt upp och levt i en mycket problematisk social situation. Flertalet har växt upp i en 
familjesituation som har präglats av otrygghet där kriminalitet, missbruk och psykisk problematik 
har varit förekommande (Puhakka 2006, 19-20). 
 
Milne et al. (2009) har undersökt familjefaktorers betydelse för utvecklande och förekomst av 
depression, ångestsyndrom, alkoholberoende och drogberoende. Resultatet visar på ett 
samband mellan föräldrars problematiska alkoholkonsumtion och barns senare problematiska 
narkotikakonsumtion (Mile et al. 2009). 

 
 
2.1.2 Riskfaktorer för problematisk narkotikakonsumtion som kan härledas ur 
samhälleliga kontakter och reaktioner  
 
Martin Forster, leg.psykolog och doktorand har på inrådan av Forsknings och utvecklingsenheten 
Stockholms socialtjänstförvaltning sammanställt rapporten Prevention av missbruk och 
kriminalitet – vad kan skolan göra? (2003) Rapporten är litteratursammanställning gällande risk 
och skyddsfaktorer för att problematisk narkotikakonsumtion uppstår hos ungdomar. I rapporten 
har Forester gjort en sammanställning av de mest citerade forskarna inom risk-och 
skyddsfaktorerområdet och presenterar i resultatet att de riskfaktorer för problematisk 
narkotikakonsumtion som kan kopplas till samhälleliga kontakter och reaktioner kan härledas till 
att narkotikan är lättillgänglig, förekomst av liberala lagar gällande narkotika, ett samhälle som är 
desorienterat med exempelvis bostadsbrist, kriminalitet och social utslaghet samt att inneha låg 
socioekonomisk status i samhället. Ytterligare riskfaktorer är skolarbete som kännetecknas av 
misslyckande samt dålig skolanpassning (Forster 2003, s. 5).  
 
Lakkunen mfl (2008) har undersökt förekomsten av problematisk narkotikakonsumtion mellan 
pojkar som växt upp i den ursprungliga familjen eller i familjehem jämfört med pojkar som växt 
upp på samhälleliga institutioner. Resultatet visade att risken för att utveckla en problematisk 
narkotikakonsumtion var större hos pojkar spenderat sin uppväxt i samhällets vård (Lakkunen, 
Hakko, Riala, Räsänen & STUDY Workgroup 2008, s. 69-79). 
 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
De teoretiska utgångspunkter som använts i denna studie är Goldbergs stämplingsteoretiska 
modell (2010) och Nakken (1996)s teori om hur vissa familjetyper respektive samhällsvärderingar 
kan driva människor till problematisk konsumtion av objekt eller händelser. Förhoppningen är 
följaktligen att en kombination av de valda teorierna ska ge upphov till en nyanserad analys, 
vilken kunde gått förlorad med en snävare teoretisk utgångspunkt.  
 

3.1.1 Goldbergs stämplingsteoretiska modell 
 
Föräldrars stämpling 
 
Goldberg (2010) menar att människor föds utan självbild. Det första steget i denna 
stämplingsteoretiska modell är primär avvikelse vilket innebär att beteenden som inte är förenliga 
med kulturella normer men som inte begås med onda intentioner utförs. Primär avvikelse grundar 
sig på bristande förståelse av vilka konsekvenser handlingar sannolikt har. För att barn ska lära 
sig de sociala normerna, krävs reaktioner på barns beteende från människor i dess nära 
omgivning, de signifikanta andra. Alla människor sitt liv med primär avvikelse. De flesta barn lär 
sig, genom reaktioner från signifikanta andra, att se skillnad på ett uppvisat oönskat beteende 
men att ändå kunna vara värdefull och önskad som människa. I vissa fall får barn istället 
budskapet att det inte enbart är den nuvarande utövade aktiviteten som är negativ utan de lär sig 
att de över huvud taget är dåliga människor (Goldberg 2010, s. 154-167). Stämplingen kan ta sig 
i uttryck på olika sätt, exempelvis genom att en syndabock utses inom familjen, fysisk och 
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emotionellt frånvarande fäder och att nyttja pengar istället för känslomässig närvaro, 
triangeldramor inom familjen, att barnens behov får stå tillbaka till fördel för föräldrarnas behov, 
såkallad parantifiering med mera. Centralt för stämplingen är att barnet lär sig att denne inte har 
rätt till sin fysiska och psykiska integritet. Således lär sig barnet att denne inte är en självständig 
individ, vilken har rätt att inneha och uttrycka sin egen vilja och tillfredsställa sina egna behov 
(Ibid. s 168-187). 
 
Samhällelig stämpling 
 
När ett barn sedan blir något äldre kommer denne att möta samhället utanför hemmet. Detta till 
exempel genom möten med förskolan och grundskolan och så vidare. De signifikanta andra som 
reagerar på barnets beteende och hjälper denne att lära sig sociala normer ökas alltså med tiden. 
Stor del av beteendet i denna fas består av primär avvikelse. I takt med att barnet blir äldre och i 
och med detta har skaffat sig fler erfarenheter blir dock beteendet mer socialt styrt. Samhällelig 
stämpling fungerar på ett likartat sätt som föräldrars stämpling. På samma sätt som i tidigare 
stadie sker dessa stämplingsreaktioner enbart på vissa barn. Det är inte slumpmässigt vilka barn 
som riskerar att utsättas för samhällelig stämpling. De barn som fått stämplingsreaktioner av sina 
föräldrar och har en begynnande negativ självbild i grunden riskerar, i högre grad, att utsättas för 
samhällelig stämpling. Om barnet inte agerar i enighet med sin begynnande negativa självbild 
uppstår beteendeinkongruens, vilken fungerar som en inre motsägelse i individen då beteendet 
inte stämmer överens med självbilden. Detta är, för individen, otillfredsställande och ett försök att 
antingen ändra sitt beteende eller sin självbild kommer att ske. Det är problematiskt att ändra en 
redan tidigt negativt etablerad självbild. Detta genom att en individ som har en negativ självbild 
tenderar att försöka motverka beteendeinkongruens. Detta genom att agera så att andra 
bekräftar den negativa självbilden, ofta genom provokation. Detta hellre än att orsaka 
inkongruens genom att utföra handlingar som uppmuntrar andra att ge positiva reaktioner vilket 
skulle möjliggöra en förbättring av självbilden (Goldberg 2010, s. 157-161) 
 
Sekundär avvikelse 
 
Det tredje stadiet i avvikarkarriären är sekundär avvikelse och kan inträffa när barnet mognat 
tillräckligt för att ha en rimlig förståelse av samhälleliga normer och dennes självbild blir alltmer 
etablerad och underbyggd. Vanligt är att inträdandet i detta stadium sker i början av puberteten, 
men ibland även tidigare. Sekundär avvikelse grundar sig på en negativ självbild och beteendet i 
detta stadium strider mot kulturella normer eftersom individen är medveten om de regler denne 
bryter mot. Narkotika kan vara ett exempel på detta. Beteendet orsakas mer och mer av den 
negativa självbilden Den normala sociala kontrollen som utövas av samhälleliga institutioner 
fungerar inte då en person har en etablerad negativ självbild och har kommit in i det sekundära 
avvikelsestadiet. Sociala restriktioner ses det som en bekräftelse på hur otillräcklig individen är 
som person (Ibid s, 161-163). 
 
Avvikelsespiralen 
 
Det sista steget i denna stämplingsteoretiska modell är avvikelsespiralen, vilket kan delvis ses 
som ett resultat av de tidigare stadierna. Självbilden devalveras hela tiden. I avvikelsespiralen är 
det vanligt att inte se sig själv som ett handlande subjekt med rätt till ett bra liv. Den ena negativa 
erfarenheten efter den andra läggs, hela tiden, på varandra.  Beroende av graden av negativ 
självbild tar det olika lång tid innan människor bestämmer sig för att lämna drogscenen och 
därmed bryta avvikelsespiralen. Människor med en starkt etablerad självbild och självdestruktivt 
beteende brukar ta längre tid att bestämma sig för att lämna droglivet. Viktigt att tillägga är att 
stadierna inte behöver ses som klart avgränsade då dessa kan pågå samtidigt och även förstärka 
eller försvaga varandra. (Ibid s. 163-167). 
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3.1.2 Nakkens missbrukarprocess 
 
Nakken (1996) använde begreppet missbruk och beskriver detta som en process som kan 
likställas med en sjukdom, vilken uppstår när människor inte är tillfredställda med sitt eget 
mående och därmed försöker förändra situationen genom att uppleva en händelse (exempelvis 
träning) eller ett objekt (exempelvis narkotika). När missbruket utvecklas sker även en utveckling 
mot en såkallad missbrukarpersonlighet. Utvecklandet av ett missbruk och en 
missbrukspersonlighet grundar sig, enligt på ett antagande om att majoriteten av människor 
strävar efter känslorna lycka och harmoni. Stundom får de flesta människor chans att uppleva 
dessa tillstånd. Dock är dessa tillstånd inte konstanta och vemod och sorg är känslor som uppstår 
när lyckan och harmonin försvinner. Missbruk förklaras som ett försök att utföra kontroll över 
dessa okontrollerbara processer. Brist på emotionell intimitet i barndomen samt att lära sig att 
inte kunna lita på andra ger upphov till ett emotionellt lidande. Individen känner en känsla av 
tomhet och när exempelvis narkotikan intas sker en intimitetskänsla (Nakken 1996, s.73-75). 
 
Familjens betydelse för missbruk 
 
Nakken (1996) menar att det finns vissa faktorer och vissa typer av familjer som kan öka risken 
för att en missbrukarpersonlighet börjar utvecklas. 
 
Föräldrars missbruk 
 
Risken att utveckla ett missbruk ökar om en eller båda av individens föräldrar har 
missbruksproblem. Föräldrarnas missbruk ger upphov till en smärta. Den som utvecklar ett 
missbruk försöker undkomma smärtan genom kontakt med ett objekt eller händelse, exempelvis 
narkotika. Att växa upp i en familj där missbruksproblem är förekommande innebär det att 
familjens medlemmar lär sig missbrukets åsikter och logik. Inlärningen sker genom interaktion 
med familjemedlemmarna och genom att iaktta de andras handlingar lär sig individen detta från 
grunden. Genom att bevittna föräldrars bortförklaringar gällande sitt missbruk och resten av 
familjemedlemmarna inte motsäger detta framförs missbrukets logik. Barnen får lära sig att ljuga 
för att skydda familjens hemligheter och vara lojala, trots att de känner en inre motsägelse 
gällande detta (Nakken 1996, s. 75-83). 
 
Emotionell instabilitet och inkonsekvens inom familjen 
 
Barn behöver stabilitet i sina liv som en säkerhet att kunna hålla fast vid för att kunna utvecklas. 
Således är emotionell instabilitet inom familjen är en annan faktor som frambringar vilsenhet och 
osäkerhet. Detta kan exempelvis ske genom att snabba känslomässiga förändringar sker inom 
familjen och att föräldrars beteende och synsätt förändras från dag till dag. Missbrukarfamiljers 
barn känner ofta en känsla av att vara annorlunda. De känner en osäkerhet inför det egna jaget 
och är förvirrade över vad som är normalt. De känner även ensamhet och har svårigheter att lita 
på andra människor. Barn som växt upp i inkonsekventa familjer känner osäkerhet inför sina 
sociala och relationsmässiga förmågor och har stor benägenhet att utveckla ett beroende inför 
andra människor samt att skapa egna missbrukarrelationer. De dras således till den konsekvens 
som missbruk innebär. Dessa människor är grupptryckskänsliga och har lätt att dras med andra, 
exempelvis in i ett beroende (Ibid). 
 
Övergrepp  
 
Det finns de övergrepp som sker med avsiktlighet för att skada andra människor genom fysiska, 
verbala, emotionella och sexuella handlingar samt de som sker omedvetet. Omedvetna 
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övergrepp kan handla om att växa upp i en missbrukarfamilj. Detta eftersom missbruk hämmar 
barns utveckling då den missbrukande individens behov ständigt kommer i första hand. Att en 
förälder dör tidigt i livet och sorgeprocessen inte får ha sin gång eller att familjen drabbas av 
fattigdom är andra exempel på omedvetna övergrepp. 
 
Avsiktliga övergrepp medför budskapet att det är förövarens behov som är viktiga, och den som 
utsätts för övergreppen inte har något värde. Individen blir objektifierad och den som utsätts för 
detta blir därmed införstådd i objetifieringsprocessen som är central i missbruk. Personen lär sig 
att andra människor kan kontrolleras för den egna vinningens skull. Självkänslan och 
självförtroendet minskar samtigit som impulskonstrollen minskar. Bevittnandet av hur 
familjemedlemmar handlar efter sina impulser gör att individen lär sig hantera sina egna 
emotionella impulser på samma sätt. Individen blir reaktiv och lever med en känsla av brist på 
stabilitet. Individen lär sig att inte ta egna initiativ samt att misstro andra.  När individen sedan 
lämnar hemmet söker sig denne till människor som agerat på liknande sätt som denne varit van 
vid sedan tiden i familjen eftersom det är sådant beteende de kan relatera till (Ibid). 
 
Att växa upp i en försumlig familj 
 
Försumlighet tenderar att emotionellt underutveckla människor. I en familj där försummelse sker 
får barnen inte den stimulans, samspel och fostran som barn behöver för att utvecklas. Därmed 
utvecklas inte självkänslan till en hälsosam nivå. En individ som är uppväxt i ett försumligt hem 
har således en ökad risk att söka sig till de starka händelser, människor och objekt som är knutna 
till missbruket. Förhoppningen är att dessa ska fylla ut ett tomrum. Att känna passivitet och att 
inte känna egen makt i den egna personen är vanligt. I missbruket finner de någonting som får 
dem att känna sig levande och självsäkra samtidigt som en känsla av självgodhet och spänning 
infinner sig (Ibid). 
 
Att växa upp med familjer med skamkänslor 
 
Familjer med skamkänslor kännetecknas av att familjemedlemmarnas handlingar aldrig anses 
göra någonting tillräckligt bra. Det kan handla om direkta konflikter där olämpligheter påpekas 
men kan även handla om att olämpligheter svaras upp med tystnad och ignorans. 
Familjemedlemmarnas känslor präglas av ilska och sorgsenhet och de lär sig att antingen agera 
som offer eller plågoandar. Sårbarheten i den egna individen förträngs och familjemedlemmarna 
lär sig att inte ta ansvar för sitt handlande och attityder. De är alltid på sin vakt för att inte bli 
angripna. Således skapas en allmän misstro gentemot människor. Skam inom familjen medför att 
barn i sådana typer av familjer uppfattar att de är dåliga människor, vilka också är ansvariga för 
föräldrarnas olycka. Barnen bär ofta på en rädsla av att människor ska få reda på deras ”riktiga 
jag” och att de då inte skulle vara omtyckta. Sålunda kan de antingen utveckla en livsstil som 
visar att de verkligen är dåliga människor, alternativt en livsstil som har som central uppgift att 
hemlighålla den skam som finns. Den emotionella vreden och smärtan är stor och behöver medel 
för att lindra denna (Ibid). 
 
Hur samhället driver människor till missbruk 
 
Nakken (1996) menar att det finns vissa samhälleliga värderingar och åsikter som kan medverka 
till att samhällsmedborgare blir missbrukare. 
 
På jakt efter seger, perfektion och kontroll 
 
Samhället har alltid en bestående tanke på en strävan efter att ha och vara korrekt samt att bli 
bäst. Det är inte förbättringen av det egna jaget som är det viktiga utan det viktiga är att bli bäst, 
oavsett på vilket sätt man kommer dit. Det innebär skam att inte vara bäst. Detta stämmer 
överens med de missbruksvärderingar som finns. En fixering av att alltid vara främst driver den 
egna individen och andra till ytterligheter. Att inte inneha kontroll ses som en svaghet och 
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individer som inte har kontroll är värdelösa och inte värda att bemötas på ett respektfullt sätt. 
Missbruket innebär således en falsk illusion om total kontroll. Besatthet av resultat kan medföra 
en misstro gentemot andra människor och relationer blir inte varaktiga och det blir frestande att 
istället ha relationer till objekt eller händelser som alltid finns där och som dessutom kan ge 
status. Samhället är även pådrivande när det gäller att samla så mycket föremål som möjligt. 
Dock kan inte föremål ge den emotionella kontakt som saknats i barndomen (Nakken 1996, s. 83-
97). 
 

4. METOD 
 
4.1 Förförståelse 
 
Jag har, innan studiens genomförande, som student, varit i kontakt med individer med 
problematisk narkotikakonsumtion. Detta genom den verksamhetsförlagda utbildningen och 
andra teoretiska kurser som behandlar social utsatthet på socionomprogrammet. Min upplevelse 
innan jag började med denna studie var att familjefaktorer och samhälleliga faktorer är möjliga 
bidragande faktorer som påverkar att människor blir problematiska narkotikakonsumenter. Denna 
förförståelse kan ha påverkat studien i den mening att detta ledde till ett intresse att ytterligare 
studera detta fenomen. På ett omedvetet plan kan detta ha påverkat studien genom att jag, i och 
med detta antagande, kan ha valt att ställa vissa följdfrågor, vilka en intervjuare med en annan 
typ av förförståelse inte hade ställt. Även det faktum att jag, som student, var bekant med att 
interagera med människor med erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion kan ha påverkat 
studien på flertalet sätt. Det kan ha varit positivt genom att jag, i och med detta, kände mig 
bekväm i situationen och med att ställa intervjufrågorna. Om intervjupersonen också upplevde 
mig som bekväm i situationen kan det ha medfört goda förutsättningar för intervjupersonen att 
själv känna sig bekväm i situationen och med att ge rika beskrivningar av sina egna upplevelser 
av problematisk narkotikakonsumtion. Det kan även ha påverkat på det sättet att jag, genom min 
tidigare interaktion med människor med liknande problem, hade förutfattade meningar om att 
vissa svar innehöll en dold mening och således ställde en viss typ av följdfrågor. Detta kan ha 
påverkat resultatet i en viss riktning. För att motverka att min förförståelse för ämnet har påverkat 
min objektivitet som intervjuare, och således studiens trovärdighet har olika former av 
triangulering tillämpats. Dessa beskrivs i avsnittet ”Triangulering”. 
 

4.2 Forskningsdesign 
 
4.2.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
 
Studiens design är utformad utifrån en kombination av fenomenologi och hermeneutik. 
Fenomenologi innebär att forskarens personliga förkunskaper och förförståelse tonas ned. Det 
som istället är det centrala är respondentens precisa formuleringar av hur denne upplever sig 
själv och sin omgivning (Larsson 2005, s. 93). Användandet av fenomenologi har skett vid 
datainsamlingen. Detta för att ge rum för respondenternas egna beskrivningar av sin livsvärld. Att 
ge utrymme för rika berättelser bedömde jag var fördelaktigt eftersom jag, sedan tidigare arbete 
med problematiska narkotikakonsumenter, har förförståelse för ämnet och ville ge utrymme åt 
alla typer av infallsvinklar, inte bara de som bekräftade min förförståelse. Att enbart tillämpa en 
hermeneutisk ansats kunde möjligen ha begränsat intervjupersonernas berättelser. Att använda 
en fenomenologisk ansats ger även ett rikt datamaterial till den hermeneutiska 
meningstolkningen. Den hermeneutiska meningstolkningen innebär att tolkning av en texts 
mening sker genom en växelverkan mellan tolkning dennes enskilda och tolkning av textens 
helhetliga mening. Tolkningen som görs av textens delmeningar påverkar den helhetliga 
meningstolkningen och vise versa. Således skapas en hermeneutisk cirkel (Ibid.). Således ger 
den hermeneutiska meningstolkningen en möjlighet att finns en djupare mening i 
intervjupersonernas berättelser, vilket var min förhoppning med studien. 
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4.2.2 Studiens design 
 
Fenomenet jag har valt att studera är hur människor med erfarenhet av problematisk 
narkotikakonsumtion upplever att familjefaktorer samt samhällskontakters reaktioner och 
agerande har påverkat det faktum att de blivit problematiska narkotikakonsumenter. För att kunna 
fånga upp människor med erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtions egna erfarenheter 
har jag valt att utföra en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer. Att tillämpa kvalitativ 
metod i form av intervjuer innebär att intervjuaren tar del av intervjupersonens egna ord, uttryck 
och meningsbeskrivningar. Detta, genom ett empatiskt förhållningssätt, ger möjligtill till att studera 
personers subjektiva upplevelser och livsvärld (Larsson 2005, s. 92). En mängd självbiografier 
som beskriver fenomenet ur en individs egen synvinkel finns att tillgå inom området. Att jag, trots 
detta, valde att utföra kvalitativa intervjuer grundar sig främst på möjligheten, inom kvalitativa 
djupintervjuer, kunna ställa följdfrågor. Dessa kan medföra fördjupade svar som kan ligga till 
grund för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Den kvalitativa intervjun ger även 
möjlighet att ta del av intervjupersonens sätt att framföra sina upplevelser, exempelvis genom 
kroppsspråk, vilket kan tolkas på olika sätt. Detta anser jag kan vara till fördel i min studie då 
exempelvis ett visst kroppspråk kan signalera en viss känsla, vilket inte hade varit möjligt att 
uppfatta exempelvis genom självbiografisk litteratur.  
 
Vad som innefattas i begreppet problematisk narkotikakonsumtion, tillika begreppen missbruk 
och beroende är ofta subjektivt för olika människor. Genom kvalitativa djupintervjuer kunde jag, 
genom ett samtal med respondenten, förklara innebörden av hur jag har valt att tolka och 
begreppet problematisk narkotikakonsumtion och därefter resonera med intervjupersonen om 
denne ansåg sig passa in i beskrivningen av en före detta problematisk narkotikakonsument. 
Hade kvalitativa intervjuer inte tillämpats risken funnits att intervjupersonsmaterialet inte hade 
varit enhetligt, vilket kunde ha medfört brister i studiens validitet (för ytterligare diskussion om 
validitet se rubrik ”studiens trovärdighet”). 
 
Studiens utgångspunkt är en kombinerad induktiv-deduktiv kvalitativ strategi. Med tillämpande av 
en induktiv strategi har forskaren som utgångspunkt att, utan förutfattade hypoteser, studera ett 
begrepp. Observations-och intervjuarbetet medför att begrepp och teori framväxer ur detta 
(Larsson 2005, s. 95). För att respondenten ska få utrymme för att beskriva sina upplevelser med 
egna ord beskrivs den induktiva strategin vara fördelaktig (Larsson 2005, s. 22). En deduktiv 
utgångspunkt innebär att forskaren utgår från teorin i den mån att undersökningens fokus samt 
de frågor som ställs är beroende av vad som anses vara relevant utifrån det teoretiska 
perspektivet (Larsson 2005, s. 95). Studiens utformning har varit deduktiv i den mån att jag redan 
tidigt i studien bestämde att studiens skulle vara teoribaserad, samt att Goldberg (2010):s 
stämplingsteoretiska modell och Nakken (1996):s teori om hur familj och samhälle kan påverka 
att en människa blir missbrukare skulle tillämpas. Utifrån dessa teorier kunde jag urskilja ett antal 
teman som var relevanta att fokusera på. För att vara förutsättningslös i min datainsamling och 
för att ge möjlighet till olika typer av svar användes, vid intervjutillfället, öppna frågor utifrån ett 
induktivt förhållningssätt. Under analysen tillämpades en deduktiv strategi där de valda teoretiska 
utgångspunkterna fungerade som ett hjälpmedel att analysera texten. 
 

5. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
5.1 Urval av litteratur 
 
Litteratursökandet har skett genom användning av databasen www.scholar.google.se samt 
Högskolan i Gävles databaser Sociological abstract, Libris, Sewpub, Social services abstract och 
Swemed+ via proxyinloggning. Jag har använt sökorden missbruk, riskfaktorer, problematisk 
narkotikakonsumtion, familjefaktorer, samhällskontakter. Sammanlagt genererade de 25717 
träffar. Sökningen skedde även i olika kombination med varandra samt med de engelska 
översättningarna för dessa ord i olika kombination med varandra. Utifrån detta urskilde jag de 

http://www.scholar.google.se/
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träffar som innefattar det ämne som denna studie har till syfte att undersöka. Jag har undersökt 
dessa träffar och sett ett mönster i väl refererade författare på området. Detta har skapat ramen 
för den litteratur som valts ut för att användas i studien.  
 
 

5.2 Urval av informanter 
 
Studien utgick från ett strategiskt urval av människor med erfarenhet av problematisk 
narkotikakonsumtion. Strategiskt urval innebär att den som utför studien gör informanturvalet 
efter ett visst antal kriterier väljer ut de som innehar kvalitéer av specifika slag (Larsson 2005). 
Det krav jag hade på respondenterna var att de skulle ha erfarenhet av problematisk 
narkotikakonsumtion och ha varit fria från narkotika i minst två år. Tanken om att 
intervjupersonerna skulle ha varit drogfria en längre tid grundade jag främst på ett antagande om 
att en person som har varit drogfri en längre tid har större möjligheter att reflektera över sin egen 
situation gällande erfarenheter av problematisk narkotikakonsumtion. Ett annat betydande skäl till 
detta var att jag ansåg att risken för att intervjupersonerna skulle komma till skada av intervjuerna 
minskade om det fanns en viss tidsintervall mellan den tid personen var aktiv i sin problematiska 
narkotikakonsumtion och tiden för intervjutillfället i och med denna studie (se rubrik etiska 
överväganden). Tvåårsregeln för drogfrihet grundar jag på Arne Kristiansen (2000):s avhandling 
Fri från narkotika – om män och kvinnor som varit narkotikamissbrukare, vilken i 
tillvägagångssättet liknar min studie. Kristiansen (2000) bedömer, i sin avhandling, tvåårsregeln 
som fördelaktig både av praktiska skäl samt etiska aspekter vilket lade grunden för att jag 
anammade samma tillvägagångssätt.  
 
Jag fann det av värde att söka efter respondenter i brukarföreningar av två betydande 
anledningar.  Dels för att jag visste att chansen att komma i kontakt med människor med 
erfarenheter av problematisk narkotikakonsumtion var betydligt större i och med detta jämfört 
med ett planlöst sökande. Därtill spelade den etiska aspekten en stor roll är känsligt ämne i 
individernas liv ansåg jag denna urvalsmetod som fördelaktig. Detta beskrivs ytterligare under 
punkten ”etiska överväganden”. 
 
Jag började med att genomföra en sökning av brukarorganisationer som innefattar medlemmar 
som varit problematiska narkotikakonsumenter. Jag fann fem stycken stora brukarorganisationer 
med föreningar över hela landet, vilka jag ansåg relevanta i det avseendet att de innefattade 
medlemmar med erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion. Jag författade ett mail som, 
strategiskt, skickades ut till de utvalda brukarorganisationerna (se bilaga 1). Jag fick flertalet svar 
tillbaka från brukarorganisationer i hela Sverige.  För en så bred datainsamlingsmöjlighet som 
möjligt ansåg jag det fördelaktigt att personerna inte skulle känna varandra vid intervjutillfället och 
valde således ut en person från varje brukarorganisation. Möjligheten till ytterligare nyanserade 
svar bedömdes även öka i och med detta. Av praktiska skäl var de intervjupersoner som valdes 
ut medlemmar i brukarorganisationer stora och mellanstora städer.  
 
Intervjuerna har genomförts i de samtalsrum som funnits tillgängliga i brukarorganisationernas 
lokaler. I mötet med studiens respondenter har jag valt att tillämpa en semistrukturerad 
intervjuform. Denna intervjuform innebär att olika, för studien, relevanta teman, formuleras ur 
vilka sedan ett antal intervjufrågor formuleras. Intervjufrågornas utformning syftar till att insamla 
material som sedan ger möjlighet till att utföra tolkning av den mening som finns att finna i 
fenomenet (Kvale 2011, s. 139f). För att, på mest fördelaktiga sätt, ge plats åt intervjupersonens 
berättelse finns möjlighet att, för intervjuaren, variera frågornas ordningsföljd och formulering 
samt att ställa följdfrågor (Ibid.). Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide, 
vilken tillämpades under intervjuerna. Intervjuguiden innefattade olika teman. De centrala teman 
som intervjufrågorna utgick ifrån hade sin grund i centrala grundtankar som, i litteraturen, ständigt 
var återkommande och som även bedömdes relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
De teman som intervjuerna utgick ifrån är familjefaktorer innan narkotikans betydelse för 
utvecklandet av en problematisk narkotikakonsumtion, och samhällskontakter innan narkotikans 
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betydelse för utvecklandet av en problematisk narkotikakonsumtion. Teoretiska begrepp 
omformulerades så att de blev lättare att, för intervjupersonen, förstå men innebörden av dessa 
förblev densamma.  
 
Intervjuarens möjlighet att anpassa frågornas ordningsföljd och form medförde en möjlighet till 
flexibilitet som ansågs relevant. Detta då jag ansåg att risken för missförstånd gällande 
intervjufrågornas innehåll minskar genom att frågorna kunde omformuleras om frågornas 
innebörd var oklart för informanten. Möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor till mycket 
kortfattade svar bedömdes relevant på grund av att jag anser att kortfattade svar kan innehålla en 
bakomliggande mening. Denna kunde således framkomma med möjlighet till följdfrågor.  
Med en kritisk granskning kan den öppna ostrukturerade intervjun ses som alltför öppen och att 
reliabiliteten således kan riskeras att minska i och med att intervjufrågorna form och formulering 
kan variera vid de olika intervjuerna. Min upplevelse är att alla människor är olika och att således 
förmågor som exempelvis att förstå intervjufrågor tillika att sättet att redogöra för sina upplever 
skiljer sig åt människor emellan.  För att alla intervjupersonerna ska tillges samma chans att 
redogöra för sina upplevelser anser jag då att den semistrukturerade intervjuformen är befogad 
att användas i denna studie. Reliabilitetsaspekten diskuteras ytterligare under rubriken ”studiens 
trovärdighet”. 
 

 
5.3 Analysverktyg 
 
Vid varje intervju tillfrågades intervjupersonerna om de godkände att intervjuerna spelades in på 
diktafon. Jag berättade att syftet var att transkribera materialet för att således underlätta 
analysarbetet och att materialet därefter skulle raderas. Samtliga intervjupersoner gav sitt 
godkännande och sålunda spelades materialet i samtliga fall in med hjälp av en diktafon. Därefter 
skedde transkribering av texten. Intervjupersonerna hade, vid inledningen av intervjuerna, även 
fått frågan om de ville läsa igenom det transkriberade materialet. Samtliga intervjupersoner 
avböjde dock och hänvisade till att de hellre tog del av det färdiga analyserade resultatet. 
Transkriberingen av materialet har inneburit att materialet har skrivits ned ordagrant i sin helhet. 
Därefter har kodning av materialet skett genom att materialet har kopplats till utvalda temana: 
familjefaktorer före narkotikans betydelse för utvecklandet av en problematisk 
narkotikakonsumtion och samhällsfaktorer innan narkotikans för utvecklandet av en problematisk 
narkotikakonsumtion. Utifrån dessa teman har koppling och analys till valda teorier och tidigare 
forskning skett. När jag läste igenom det kodade materialet fokuserade jag på att försöka finna 
berättelser som var gemensamma för flera informanter och således finna ett mönster samt att 
leta efter olikheter. Citat från intervjupersonerna som kan kopplas till studiens syfte och 
frågeställningar har valts ut under varje tema och betecknas med ’ ’. I de citat som anges i texten 
kan borttagna ord och meningar förekomma. Borttagen mening betecknas [. . .] medan borttaget 
ord i ett citat betecknas [ - - - ]. 
 

5.4 Studiens trovärdighet 
 
5.4.1 Studiens validitet 
 
Hög validitet innebär att forskaren, i så hög grad som möjligt, undersöker det denne har för avsikt 
att undersöka. Enligt Kvale & Brinkmann (2011) är validering en process som bör fortgå under 
hela forskningsarbetet (Kvale & Brinkmann 2011, s. 264 ff). Viktigt är att ett samband finns mellan 
studiens syfte och frågeställningar och dess resultat (Ibid. S. 266 ff.)  Kvalitativa intervjustudier 
som innefattar ett urval som är begränsat till storleken eftersträvar främst en hög intern validitet 
(Larsson 2005, s. 115-116). Validering i kvalitativ forskning innebär att en mycket omfattande 
undersökning av vissa typiska fall sker. Dock kan undersökaren inte vara säker på hur typiska 
fallen egentligen är. Validitet inom kvalitativ forskning kan således kopplas till hur pass 
informationsrika de studerade fallen är samt forskarens analysförmåga av de studerade fallen, 
snarare än storlek (Ibid.). 
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För att uppnå god validitet har intervjufrågorna formulerats som öppna frågor, med syfte att fånga 
in så rika beskrivningar som möjligt. Utgångspunkten har varit att samla in och presentera 
material som har anknytning till studiens syfte och frågeställning. Jag har därtill strävat efter att 
kategorisera och presentera det insamlade materialet på ett tydligt sätt i tydliga kategorier samt 
att presentera en riklig mängd citat från intervjupersonernas utsagor för att läsaren ska ha 
möjlighet att skapa sin en så god bild som möjligt av fenomenet samt att alltid ha ett kritiskt 
förhållningssätt till det insamlade materialet (jfr. Larsson 2005, s. 115-117). Det kritiska 
förhållningssättet jag har innehavt under hela forskningsprocessen hänger samman med hur jag, 
under hela forskningsprocessen, reflekterat över hur min förförståelse har påverkat 
datainsamlingen och analyseringen av materialet. Det som Kvale & Brinkmann (2011) beskriver 
deltagarvalidering har tillämpats i studien. Detta innebär att respondenterna har tillåtits att ta del 
av det analyserade materialet för att få möjlighet att bekräfta eller motsäga sig tolkningarna jag 
har gjort (Kvale & Brinkmann 2011, s. 212).  
 
Extern validitet syftar till att beskriva huruvida resultatet av en studie är generaliserbart och att det 
kan tillämpas på liknande individer och situationer (Esaiasson et al. 2010, s. 64). Kvalitativa 
resultatgeneraliseringar brukar vara föremål för ifrågasättande. Detta genom att kvalitativa studier 
oftast innehåller ett betydligt mindre respondenturval än i kvantitativa undersökningar och att 
enbart kvantitativa statistiska studier kan bevisa att ett resultatsamband inte enbart uppkommit av 
en slump (Alvesson & Sköldberg 2005, s. 52-53). Trots svårigheterna med att generalisera 
kvalitativa resultat är succesiva expansioner av teorins empiriska användningsområde inom en 
viss diskurs både möjliga och av intresse. En studie som visar på vissa tendenser och mönster 
kan, i avsaknad av sannolikhetsberäkningar, användas som stöd när utvidgning av 
kunskapsområdet sker. Värdet av dessa ökar ju mer systematiskt och logiskt de tillkommit (Ibid, 
s.53). Jfr. analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann 2009, s. 282).  Gällande studiens 
generaliserbarhet finns alltså en problematik gällande generaliserbarheten i och med studiens 
begränsade urval. Utgångspunkten är dock att studien, förutom god intern validitet, även kan vara 
föremål för analytisk generalisering och således ha ett värde genom att den kan tillämpas på 
liknande situationer. 
 
Jag bedömde även att valet av att använda begreppet problematisk narkotikakonsumtion istället 
för begrepp såsom missbruk och beroende vara för studiens validitet. Detta genom att jag anser 
att begreppet innefattar en tydlighet gällande det fenomen studien har till syfte att undersöka, 
jämfört med begrepp såsom missbruk och beroende där begreppen kan ha olika innebörd med 
olika författar. Bedömningen gjordes att begreppet är relativt lätt att förklara för 
intervjupersonerna och således även relativt lättförståeligt. Detta underlättade arbetet med att 
finna intervjupersoner som skulle kunna möjliggöra uppfyllandet av studiens syfte. Eventuella 
missförstånd om vad begreppet innefattar kunde därmed undvikas. Detta anser jag att chansen 
att undersöka det jag verkligen hade till avsikt att undersöka ökade och således ökad validitet. 
 

5.4.2 Studiens reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär studiens interna pålitlighet. Det innebär att systematiska fel vid 
undersökningstillfället inte har förekommit och att resultatet således skulle ha blivit detsamma om 
variation funnits i genomförandet i form av annan undersökare och tidpunkt (Kvale & Brinkmann 
2011, s. 263). Reliabilitetsaspekten är problematisk att mäta då en kvalitativ undersökning syftar 
till att upptäcka och beskriva kvaliteter inom ett visst fenomen, snarare än att mäta dessa 
(Larsson 2005, s. 115-116). För att undersöka om den utformade intervjuguiden var förståelig och 
innebar möjlighet till att undersöka det fenomen som jag studien hade till syfte att undersöka 
provades denna på en utomstående person utan teoretisk kunskap om problematisk 
narkotikakonsumtion. Den så kallade provintervjun visade att intervjuguiden var funktionell i 
tidigare nämnda avseenden men att förtydningar kring två frågor var fördelaktigt att utföra. Efter 
dessa korrigeringar av intervjuguiden prövades denne igen på samma person och sedan på en 
ytterligare utomstående person, vilka båda bedömde den som lättförståelig och med möjlighet att 
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fånga in det jag hade till avsikt att undersöka. Således beslutades att den utformade 
intervjuguiden skulle användas (Jrf. Dalen 2008, s. 36).   
 
För att öka konsistensen användes samma intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen. Studien är 
retrospektiv, vilket innebär att intervjupersonerna ser tillbaka på sitt liv. Möjligt är att 
intervjupersonerna kan minnas saker i de intervjuer jag har genomfört, vilka de inte minns i en 
annan intervju. Detta anser jag anser möjligen kan påverka reliabiliteten.  För att beakta aspekten 
gällande om någon annan skulle vilja utföra samma studie igen har jag därmed lagt stor vikt vid 
beskrivningen av varje moment. Således finns möjlighet att se vilka faktorer som påverkat min 
studie och således ytterligare pröva reliabiliteten.   
 

 
5.4.3 Triangulering  
 
Larsson (2005) beskriver att trovärdigheten i en studie kan ökas ytterligare genom att 
triangulering tillämpas. Även mer nyanserade analyser kan åstadkommas med hjälp av 
triangulering (Larsson 2005, s. 27, 109). Den triangulering som har använts i detta arbete är 
teoritriangulering, vilket innebär att två teorier har använts med syfte att skapa en nyanserad 
analys. Därtill har två vetenskapsfilosofiska utgångspunkter använts i form av fenomenologi för 
rika beskrivningar av fenomenet vilket således ger en god grund för hermeneutiska 
meningstolkningar. Jag anser att min objektivitet som intervjuare har stärkts med hjälp av 
triangulering, vilket annars kunde ha påverkats av min förförståelse (se rubrik förförståelse). 
 

5.4.4 Etiska ställningstaganden 
 
Eftersom forskning är nödvändigt för både individer och samhällets utveckling har samhället ett 
berättigat krav på att forskning bedrivs, vilket innebär forskningsprincipen (Vetenskapsrådet 2002 
s. 5-6). Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer får personer inte utsättas för bland 
annat psykisk skada i och med individskyddskravet. Inför varje vetenskaplig undersökning ska 
ansvarig forskare väga värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot risker av negativa 
konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare, intervjupersoner och eventuellt tredje person. 
Forskningskravet och individskyddskravet måste alltid vägas mot varandra (Ibid.).  
 
Vetenskapsrådet forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
beskriver att det vore ”närmast oetiskt” att inte genomföra forskning som kan bidra till att förbättra 
människors livssituation, eliminera fördomar och höja människors medvetenhet om hur de kan 
utnyttja sina egna resurser. Exempel på sådan forskning är bland annat studier om uppkomster 
bakom de lidande som människor upplever, exempelvis alkoholism och liknande problem 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 5).  
 
Studiens ämne är av känslig karaktär och individskyddet är således viktigt. Dock anser jag att 
forskning inom ämnet kan vara till sådan gagn att de berörda parternas livssituation blir bättre, 
vilket rättfärdigar forskning inom området (jrf. Vetenskapsrådet 2002, s. 5) På grund av 
känsligheten i ämnet har jag dock varit mycket noga med att beakta vetenskapsrådet (2002):s 
allmängiltiga huvudkrav på forskningen. Att noggrant tillämpa dessa anser jag minskar risken att 
individskyddet blir för svagt.  
 
Individskyddet kan åskådliggöras i fyra allmängiltiga huvudkrav på forskningen, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid.). 
Informationskravet har uppfyllts genom att jag, innan intervjuerna genomfördes, skriftligen via e-
post informerade intevjupersonen om syftet med studien och dess relevans samt 
intervjupersonens uppgift i forskningsprojektet samt hur villkoren för deltagandet ser ut. 
Respondenterna upplystes om att deltagandet är frivilligt och att medverkan kan avbrytas när 
som helst. Informanterna delgavs det faktum att medverkan i studien eventuellt kunde medföra 
att vissa områden kunde uppfattas som känsliga att samtala om, samt att dessa kunde väcka 



16 
 

minnen som kunde upplevas som problematiska för individen. Jag berättade tydligt att resultatet 
skulle redovisas i en kandidatuppsats och att forskning var det enda syftet med att samla in 
materialet (Jrf. Vetenskapsrådet (2002) s. 7-8). 
 
Samtyckeskravet tillämpades genom att jag, både skriftligt och muntligt informerade om att 
deltagandet var frivilligt och att informanterna kunde avbryta sin medverkan när som helst, utan 
att uppge något skäl för detta. Informanterna informerades om att de kunde be om att få strykas 
ur forskningsmaterialet om så önskades (Jfr. Ibid 9-11). 
 
Konfidentialitetskravet i studien innebar att allt material som uppkommit i och med första 
kontakten med intervjupersonerna i och med datainsamlandet har hanterats med största 
försiktighet för att utomstående personer inte ska kunna identifiera personerna som ingått i 
studien. Då den utvalda informantgruppen kan ses som en utsatt grupp med vissa egenskaper 
som kan identifieras trots konfidentialitet har konfidentialitetskravet varit av stor vikt under hela 
forskningsprocessen. Via mail- och telefonkontakt med intervjupersonerna har jag varit mycket 
noggrann med att uppmana om att inte delge uppgifter om sig själva som kan uppfattas som 
känsliga via mail eller textmeddelande. Om detta ändå har skett har jag varit noggrann med att 
direkt radera materialet. När materialet har spelats in har jag gjort en utskrift av materialet och 
direkt därefter raderat detta från diktafonen. Kodning har skett så att intervjupersonernas riktiga 
namn inte förekommer och insamlad data har förvarats ofrånkomligt för obehöriga (Jfr. Ibid 12-
13). 
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda individer som framkommit i en studie inte får 
brukas eller utlånas till andra icke vetenskapliga syften. Uppgifterna får inte heller användas som 
beslutsunderlag gällande vård, vilken direkt berör den inblandade, utan att denne gett sitt 
medgivande (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). I min studie har inget material utlämnats till någon 
annan, oavsett uttalat syfte.  
 
Informanterna har informerats om att de har rätt att läsa igenom materialet innan dess publicering 
samt att de har rätt att ta del av det slutgiltiga forskningsresultatet (Jfr Ibid, s. 15-16). 
Även urvalet av intervjupersoner innebar en etisk övervägning. Jag valde ut människor med 
erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion ur brukarföreningar. Grunden till detta var ett 
etiskt övervägande där jag ansåg det fördelaktigt att de personer jag skulle intervjua hade ett 
visst nätverk i form av medlemskap i brukarorganisationen. Forskning har visat att människor 
med erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion ofta inte har tillgång till ett stort nätverk 
(Skårner 2001). Därmed ansågs denna aspekt vara av stor vikt då ett av mina antaganden 
grundande på Skårner (2001):s forskning är att ett nätverk kan ses som en skyddsfaktor i 
situationer som upplevs som problematiska. Utgångspunkten har hela tiden varit att 
intervjupersonerna inte ska ta skada av intervjusituationerna, men eftersom min förförståelse 
utgick från att problematisk narkotikakonsumtion ofta är ett känsligt ämne som kräver försiktighet i 
forskningsprocessen för att inte intervjupersonerna ska ta skada. 
 

6. Resultat och analys 
 
I följande text presenteras det resultat av intervjupersonernas berättelser som framkommit under 
studien. Resultatet presenteras under de teman som studien följer: familjefaktorer innan 
narkotikans betydelse för utvecklandet av en problematisk narkotikakonsumtion samt 
omgivningens reaktioner och agerande före narkotikans betydelse för utvecklandet av en 
problematisk narkotikakonsumtion. Resultaten presenteras under varje tema, vilka även följs av 
analyserande kommentarer utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna. Slutligen sker en 
helhetsanalys där samtliga teman kopplas ihop och analyseras utifrån de valda teoretiska 
perspektiven. 
 

6.1 Kort presentation av intervjupersonerna 
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(IP01) Margareta är en 53-årig kvinna som har varit fri från narkotika i 19 år. Hon är yngst av två 
syskon. Hon är uppväxt i en välbärgad familj i ett socialt gynnat bostadsområde. Familjen 
uppvisade en fin fasad utåt och det fanns en distans till känslor inom familjen. Fadern var 
problematisk alkoholkonsument och föräldrarna skilde sig när hon var i tioårsåldern. 
Narkotikadebuten ägde rum i 13-årsåldern tillsammans med kompisar i festsammanhang och hon 
anser att hon blev problematisk narkotikakonsument i 18-årsåldern. 
 
(IP02) Maria är en 55-årig kvinna som har varit drogfri i sex år. Hon har ett äldre syskon. Hon 
växte upp i en mindre bemedlad förort till staden. Hemmiljön kantades av bråk och konflikter eller 
tystnad och ignorans. Fadern var problematisk alkoholkonsument. Föräldrarna skiljde dig när hon 
var i tioårsåldern. Narkotikadebuten skedde i femtonårsåldern tillsammans med kompisar i 
samband med festtillfällen och den problematiska konsumtionen utvecklades i 18-årsåldern. 
 
(IP03) Martin är en 50-årig man som har varit drogfri i tio år. Han har växte upp med båda sina 
föräldrar i ett mindre bemedlat område utanför staden tillsammans med fem syskon där han var i 
mitten av syskonskaran med både äldre och yngre syskon. Uppväxten präglades av bråk och 
konflikter. Ingen problematisk konsumtion av någon substans förekom i familjen. 
Narkotikadebuten kom i femtonårsåldern tillsammans med vänner vid festliga tillfällen och några 
år senare upplever han att narkotikakonsumtionen blev problematisk. 
 
(IP04) Frank är en 53-årig man som varit drogfri i fem år. Han är uppväxt som äldst av två syskon 
i ett mycket bemedlat område i närheten av staden. Han växte upp med fadern och styvmodern 
tills att fadern avled i tioårsåldern. Efter det bodde han med den kvarvarande föräldern och det 
syskonet. Problematisk alkoholkonsumtion fanns hos fadern innan han avled. Klimatet i hemmet 
efter att fadern avlidit präglades av verbala och fysiska konflikter eller ignorans och känslokallhet. 
 
(IP05) Jan är en 52-årig man som har varit drogfri i åtta år. Han är uppväxt i utkanten av staden 
med tre äldre och ett yngre syskon. Föräldrarna bodde tillsammans men uppväxten kantades av 
verbala och fysiska konflikter. Ingen problematisk konsumtion av någon substans fanns hos 
föräldrarna. Han prövade narkotika för första gången i tonåren och upplever att 
narkotikakonsumtionen blev problematisk ungefär ett år efter det.  
Narkotikadebuten skedde i tonåren tillsammans med vänner på fest. Den problematiska 
narkotikakonsumtionen utvecklades två år senare. 

 
6.2 Familjefaktorer innan narkotikadebutens betydelse för utvecklandet av en 
problematisk narkotikakonsumtion 
 
 

6.2.1 Fysiskt våld i familjen 
 
Fyra av fem informanter, IP02, IP03, IP04, IP05, beskriver att fysiskt våld har förekommit där 
minst en förälder har brukat våld mot dem i uppfostringssyfte. Våldet skedde som bestraffning när 
dem i föräldrarnas ögon hade uppvisat ett oönskat beteende. De beskriver även att de fick utstå 
fysisk bestraffning när något av syskonen uppvisat oönskat beteende. Av fyra som upplevt våldet 
beskriver två av dem, IP02 och IP04, att våldet kunde blandas med ignorans – ibland reagerade 
föräldrarna på beteendet genom våld och ibland med total ignorans och kyla.  
 
Om detta berättar IP02, Maria: 
 
’Ibland kunde dom vara så att dom blev arga och slogs för minsta lilla. Ibland var jag borta 
mycket, jag kom inte hem. Jag kunde vara borta flera dagar utan att höra av mig och sådär, sova 
hos kompisar.[…] Då tänkte jag att dom skulle höra av sig, kanske vara arg, skrika, vara oroliga 
och att man skulle få stryk när man kom hem så, men då hörde man ingenting och när man kom 
hem var det som att man inte fanns.’ 
 



18 
 

IP04, Frank berättar: 
 
’Ibland var det jättestrikta regler. Mamma skrek och slog mig om man kom hem bara lite försent. 
Men sen ibland kom man inte hem alls, och då var det kyla. Knappt en blick kunde man få.’ 
 
Samtliga intervjupersoner som berättar om upplevelser av att få ta utstått fysiskt våld berättar om 
att detta medförde ett mycket dåligt mentalt mående. Detta medförde att de vilket, på olika sätt, 
försökte förtränga eller döva detta. 
 
De fyra intervjupersonerna, IP02, IP03, IP04, IP05, beskriver även att de upplevde att det våld de 
blev utsatta för medförde att de blev utåtagerande och normbrytande på olika sätt dels för att det 
var det beteendet de ansåg vara normalt samt för att döva inre psykisk smärta som uppkommit 
av den fysiska misshandel de själva fått utstå.  De berättar att de, i tidig ålder började handla 
mycket impulsivt genom att tidigt hamna i slagsmål med andra jämnåriga, bryta lagar och regler 
samt att de hamnade i ”dåligt sällskap” med kamrater som agerade på liknande sätt, vilket de 
anser hade en stor inverkan på den senare problematiska narkotikakonsumtionen.  
 
IP03, Martin berättar: 
 
’jag fick ju stryk för vad som andra gjorde också, vad blev jag bekräftat på då? Jo, när jag gjorde 
fel. Det blev en rädsla och en sorg, en smärta och så det blev drivkraften att ersätta det med 
något annat, och det blev spänning. så jag bröt lagar och regler, slog ner folk och hade inget som 
helst ansvar för det, både mot andra och sig själv, var totalt ansvarslös mot andra och sig själv, 
jag var väl inte så mycket värd, ingen tanke på att man kunde skada andra eller sådär, det är inte 
mitt ansvar.’ 
 
IP02, Maria berättar: 
 
’Jag ville förtränga, revoltera mot mina egna känslor på något sätt. Jag rökte, var tidig med 
sexdebuten, alkoholdebuten, hängde med äldre killar och sådär. Ville inte tänka efter. För 
egentligen kände jag mig ganska betydelselös. Jag bara fanns där och undrade liksom, varför 
blev jag till? Jag tänkte att jag bara var ett stort problem.’ 
 
IP04, Frank berättar: 
 
’Hon började aga mig när pappa försvann. Det var en skam. Som jag gömde, liksom dolde bakom 
aggressivitet och tuffa kompisar. Hade någon form av mindervärdeskomplex. Jag slogs och bröt 
lagar, för jag ville inte känna den där skammen. [---] sorg blev ilska.’ 
 
IP05, Jan berättar: 
 
’Jag bröt mot alla regler som gick egentligen. Slogs, bråkade. Skulle ha min vilja igenom. Var 
dom så dumma så att dom sa emot fick dom skylla sig själva. [---] innerst inne fanns det ju en 
smärta, men den ville jag inte kännas vid.’ 
 
Det våld som intervjupersonernas berättelser vittnar om anser jag, utifrån Nakken (1996), kan 
beskrivas som att intervjupersonerna varit utsatta för det som avsiktliga övergrepp från 
föräldrarnas sida vilket påskyndar skapandet av en missbrukarpersonlighet och senare 
problematisk konsumtion.  
 
Intervjupersonernas beskrivande av hur de själva började agera med att utföra våld mot andra 
personer anser jag, enligt Nakken (1996), kan tolkas som att de har lärt sig missbrukets 
objektifieringsprocess. Inlärning av detta är ett tidigt centralt steg i processen mot att bli 
problematisk konsument av en substans. Objektifieringsprocessen innebär en inlärning av logiken 
om att det är den som utför övergreppets behov som är av betydelse att uppfylla. Personerna har 
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även lärt sig att agera ut sina impulser, eftersom de bevittnat detta beteende i barndomen och de 
söker sig till likasinnade personer, vilket förstärker risken för att problematisk konsumtion uppstår. 
De likasinnade personerna som Nakken (1996) beskriver anser jag kan liknas vid det, av 
intervjupersonerna beskrivna, ”dåliga sällskapet”. 
 
Intervjupersonerna beskriver att de upplevt stor smärta på grund av det våld de upplevt och att de 
har sökt efter möjliga sätt att döva denna smärta. Detta anser jag kan jämföras med Nakken 
(1996) resonemang om att emotionell smärta förorsakad av avsiktliga övergrepp kan ligga till 
grund för problematisk konsumtion i ett försök att döva smärtan. Därmed anser jag, utifrån 
Nakken (1996) dessa tidiga barndomsupplevelser kan ha ett starkt samband med senare 
problematisk narkotikakonsumtion.  
 
Den tystnad och ignorans som tre av fem intervjupersoner beskriver att det fysiska och verbala 
våldet blandades med beskriver anser jag kopplat till Nakken (1996) kan tyda på att dessa 
informanter har växt upp i en familj med skamkänslor och att de var utsedda till offer i familjen, 
vilket också, enligt Nakken (1996), kan risken för problematisk narkotikakonsumtion. 
 
Sett utifrån Goldberg (2010) anser jag intervjupersonernas berättelser om föräldrarnas våld kan 
tolkas som stämplande reaktioner från föräldrarna. Fysiskt våld är, enligt Goldberg (2010) 
stämplande, vilket kan negativisera självbilden, och jag anser att intervjupersonernas berättelser 
om att tvivla på sitt eget människovärde på grund av detta beskriver ytterligare att våldet fungerat 
som stämpling. 

 
6.2.2 Att vara familjens syndabock och känna utanförskap inom familjen 
 
Tre av fem, IP02, IP03 och IP05, beskriver känslan av att ständigt sedan mycket unga år vara 
familjens syndabock. Detta genom att alltid vara den som problemen ansågs ligga till grund för 
problem, samt att föräldrarnas ilska mot de andra syskonens beteende kanaliserades till 
intervjupersonerna. En intervjuperson, IP04, berättar att känslan av att vara familjens syndabock 
kom i tioårsåldern i samband med att fadern avled.  
 
IP02, Maria berättar: 
 
’Jag hade väl ingen roll i familjen, eller jo, det var jag som fick mest stryk. Dom slogs hemma. Jag 
var den som fick ut mycket fast jag egentligen inte förtjänade det.[ . . . ] var dom frustrerade fick 
jag ut för det. Det behövde liksom inte röra mig egentligen. Jag var någon slags syndabock.’ 
 
IP03, Martin berättar: 
 
’Ja, dom gaddade ihop sig mot mig, kan man säga. Typ ”vänta tills farsan kommer hem” sa dom 
och jag fick stryk, fast alla visste att det inte var jag som hade gjort det. Det gjorde ju att jag 
hamnade utanför familjen.’ 
 
IP04, Frank berättar: 
 
’Det var som att det nästan var mitt fel att han dog till och med. För precis efter han dött var det 
som att allt blev mitt fel.’ 
 
IP05, Jan berättar: 
 
’Nog för att jag hittade på en massa bus och grejer, men jag gjorde ju inte allt, jag menar, vi var ju 
flera syskon. Ändå var det som någon outtalad regel om att det var jag som skulle ha skulden för 
allt. På något sätt blev jag van vid det … utanförskapet. För det var som ett utanförskap, jag var 
ju inte med på samma villkor som dom andra.’ 
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De Intervjupersoner som beskriver syndabockkänslorna beskriver även att de kände ett 
utanförskap inom familjen och att det gav upphov till stor emotionell smärta. De beskriver att 
utanförskapet och ensamheten i familjen ledde till ett behov av att söka bekräftelse vilket skedde 
genom normbrytande beteende. Två av intervjupersonerna, IP03 och IP05, beskriver att det 
normbrytande beteendet började tidigt genom ”att hitta på bus” och stjäla från föräldrar medan 
IP01, IP02 beskriver att tidiga barndomsår präglades med tystnad och att det revolterande 
beteendet framkom i strax innan tonåren. IP04 beskriver att känslan av utanförskap kom i 
samband med faderns bortgång i tioårsåldern och att det revolterande beteendet kommit strax 
efter det. Samtliga intervjupersoner beskriver det revolterande beteendet bestående av tidig 
alkohol, tobaks-och sexualdebut samt brytande av regler. Därtill senare även narkotikadebut. 
Samtidigt beskriver de att de och att de har viss förståelse för föräldrarnas agerande, trots att de 
många gånger fick skulden för saker de inte gjort.  
 
IP03, Martin berättar: 
 
’Okej, jag fick kärlek till viss del, men jag hamnade utanför familjen eftersom det alltid var jag som 
fick stryk. Jag fick ju stryk för vad som andra gjorde också. Men jag kan ju förstå honom (pappan) 
också. Han älskade ju mig, men jag kunde inte bete mig och han kunde inte kontrollera mig, jag 
hittade på så mycket grejer, bus och sånt, och då blev han så arg.’ 
 
IP02, Maria berättar: 
 
’Jo, på sätt och vis förstår jag dom. Jag menar, det var ju lättast så, att skylla på mig, och sen var 
jag ju inte så lätt att handskas med alla gånger, jag var revolterande, lite okontaktbar, hängde 
med äldre killar, drack alkohol, hade sex, typ så. Så om det hade, ja, låt säga, försvunnit pengar 
eller så är det ju klart att det var lättast att misstänka mig.’ 
 
IP04, Frank berättar: 
 
’Jag kan förstå det på så sätt att hon jobbade mycket, var stressad och så ställde jag till saker för 
jämnan. Var kaxig i skolan, hamnade i bråk. Ja, då blev det väl lätt att allt gick ut över mig. Lättast 
så liksom. Så visst kan jag väl förstå det lite.’ 
 
IP05, Jan berättar:  
 
Såhär i efterhand är det såklart konstigt. Men då, nej, jag va så van vid det. Reflekterade inte så 
mycket över det. 
 
Intervjupersonernas berättelser om att bli utsedd till familjens syndabock anser jag, utifrån I 
Goldberg (2010) kan tolkas som en del i att ha varit utsatt för föräldrars stämpling. Att en 
syndabock utses innebär att en familjemedlem utses till att bära skulden för alla familjens 
problem, vilken senare också tar på sig rollen att verkligen vara grunden till familjens problem. 
Individen börjar således handla utefter detta. Två intervjupersoner beskriver också att de började 
leva upptill sin roll som syndabock. Att informanterna beskriver att de, under uppväxten, upplevde 
en förståelse för föräldrarnas handlingar, trots att de många gånger fått skulden för något de inte 
gjort, kan tolkas som att de inte bara utsetts till familjens syndabock, utan även börjat se sig 
själva som grunden till familjens problem, skapat en självbild som präglas av negativitet och 
börjat agera i enlighet med detta. Även detta anser jag överensstämmer med Goldberg (2010):s 
teori om beteendeinkongruens för att leva upp till den negativa självbilden. 
 
Dessa redogörelser skulle, enligt Nakken (1996) ytterligare kunna tyda på att dessa informanter 
växt upp i en familj med skamkänslor. Barn i familjer som präglas av skamkänslor tror ofta att de 
är dåliga människor, vilka är ansvariga för att föräldrarna är olyckliga. Detta anser jag kan förklara 
det som intervjupersonerna beskriver gällande att de har förståelse för att de blev utsedda till att 
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vara familjens syndabock och därmed fick ta emot fysiskt och verbalt våld för saker de inte gjort. 
Att växa upp i en familj med skamkänslor medför djupa, varaktiga spår i människans liv samt en 
smärta som finns kvar inom individen ända till vuxen ålder och enligt Nakken (1996) kan 
problematisk konsumtion av en substans förklaras som ett försök att dämpa den emotionella 
smärta som har skapats av att växa upp i skamkänslofamiljen. 
 

6.2.3 Fysiskt och emotionellt frånvarande föräldrar 
 
Tre av fem intervjupersoner, IP01, IP02 och IP04, beskriver att fadern, till stor del, varit fysiskt 
frånvarande under uppväxten. Av dessa tre beskriver två att fadern varit frånvarande på grund av 
skilsmässa och att kontakten efter skilsmässan enbart varit sporadisk. En intervjuperson, IP04, 
uppger att fadern avled när intervjupersonen var i tioårsåldern. 
 
Samtliga intervjupersoner beskriver en emotionell frånvaro i form av att inte upplevas som 
närvarande i situationen, att det fanns en distans gällande känslor förutom ilska, att de inte kände 
att de kunde anförtro sig och få tröst från föräldrarna samt en brist på varma känslomässig 
intimitet i form av kramar under uppväxten från minst en förälder. Fyra av dessa upplever detta 
förhållningssätt från båda föräldrarna. De intervjupersoner som beskriver fysisk frånvaro av 
fadern genom skilsmässa beskriver inte separationen från fadern som något som de, vid den 
tidpunkten, hade speciellt stor inverkan på dem. Detta eftersom de var så vana vid faderns redan 
emotionella frånvaro, genom stor arbetsbörda och alkoholproblematik att skilsmässan inte gjorde 
någon betydande skillnad mot hur det var innan. Den emotionella frånvaron upplevde de dock 
påverkade dem genom en känsla av försummelse och att vara osäker på om man är älskad eller 
inte.  
 
IP01, Margareta berättar om skilsmässan och om faderns emotionella närvaro redan innan 
skilsmässan: 
 
’Ja, dom skiljdes ju se. Min pappa såg jag nästan aldrig då, men redan innan, min pappa […] han 
drack, han var alkoholist. Han pratade aldrig om känslor, han var bara förvirrad, tittade mig aldrig 
i ögonen till exempel och oftast var det plånboken han öppnade när han ville visa att han tyckte 
om mig, och när han inte gjorde det kände jag mig avvisad. Så det var mitt kvitto på hur mycket 
han tyckte om mig.’ 
 
IP02, Maria berättar: 
 
’Pappa var periodare. När han kom hem från sina resor var han full och sådär och sen fortsatte 
det. Vi hade inte jättemycket kontakt. Han var mest för sig själv och jag glömdes nog bort så när 
dom skilde sig var det väl inte så stor skillnad egentligen, tror jag. 
 
IP04 Frank berättar om faderns bortgång och den emotionella frånvaro som då började hos den 
kvarvarande föräldern: 
 
Visst, pappa drack mycket. Men han var ändå där. ”puss och kram, jag älskar dig” varje kväll 
liksom. Sen när han dog. I samma sekund försvann dom där kramarna. Inte en kram, knappt en 
blick.’ 
 
Två intervjupersoner, IP03 och IP05, beskriver att fadern varit fysiskt närvarande men att det 
känslomässiga klimatet kantades av känslomässig kyla där ilska var den känsla som, för de 
mesta, uttrycktes. Detta ledde till att de, för att få uppmärksamhet, blev utåtagerande och gjorde 
vad de kunde för att, i brist på kärlek, åtminstone få någon reaktion från föräldrarna. 
 
IP05, Jan berättar:  
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’Han jobbade hårt på dagarna, men på kvällarna var han ju hemma. Störa fick man inte men … 
vad ska man säga, suget efter bekräftelse fanns ju där. Så man hittade väl på saker. Han blev 
arg och man fick skynda sig att akta sig. Men på något sätt ville man väl visa att man levde, eller 
så på något sätt.’ 
 
IP01, Martin berättar: 
 
’Man vill bli älskad, fruktad eller i brist på annat hatad. Jag fick mycket stryk, men då visste jag i 
alla fall: då är fokus på mig.’ 
 
Att ha fysiskt och emotionellt frånvarande fäder, exempelvis genom problematisk konsumtion av 
alkohol är något som Goldberg (2010) kopplar till föräldrars stämpling där frånvarande fäder kan 
bidra till att centrala stämplande budskap förmedlas vilket betecknas som en riskfaktor för en 
senare problematisk narkotikakonsumtion. Även det som intervjupersonerna beskriver om att de 
ansåg sig ha blivit försummade och inte ha fått den uppmärksamhet de behövde på grund av att 
fädernas problematiska alkoholkonsumtion kan kopplas till Goldberg (2010):s teori om föräldrars 
stämpling där författaren nämner parentifiering, vilket innebär att barnens behov får stå tillbaka till 
förmån för föräldrarnas behov. Att intervjupersonerna kände sig försummade skulle kunna tyda 
på att parentifiering inträffat, vilket ökar risken för en problematisk narkotikakonsumtion. 
 

6.2.4 Fädernas problematiska alkoholkonsumtion 
 
Samtliga intervjupersoner, IP01, IP02 och IP04, som berättar fädernas alkoholkonsumtion 
beskriver denna som att de hade alkoholproblem. Samtliga intervjupersonerna som beskriver att 
de upplevde att fäderna intog och utvecklade en problematisk konsumtion av alkohol med syfte 
att fly från problem, relaterade till att familjerelationerna, på olika sätt, var problematiska och/eller 
en pressad arbetssituation. Dock framhåller de att de inte tror att den problematiska 
alkoholkonsumtionen påverkade att de själva sedan blev problematiska narkotikakonsumenter. 
Två av intervjupersonerna beskriver även att fädernas problematiska alkoholkonsumtion kan ha 
medfört att fadern var extra frånvarande, samt att de inte fick den uppmärksamhet och 
känslomässig kontakt som de kan ha behövt som barn. En intervjuperson den emotionella 
kontakten inte påverkades av faderns alkoholkonsumtion utan att han var känslomässigt 
närvarande så länge som han var fysiskt närvarande i livet. 
 
IP01, Margareta berättar: 
 
’Alltså han var ju alkoholist, men inte sådär så att han sprang runt på stan och söp utan mer att 
han satt hemma, gick på krogen och sådär, var finklädd. Arbetet skötte han. Jag tror inte det 
påverkade mig så mycket, själva alkoholen, utan det var mer distansen […] ja till både känslor 
och till mig som påverkade. Den blev väl i och för sig större med alkoholen, flykt liksom.’ 
 
IP02, Maria berättar: 
 
’Han drack ju på sina resor, och när han kom hem. Men han skötte alltid jobbet. Med alkoholen 
blev han extra frånvarande, stängde in sig mer, men det gjorde han ju i och för sig när han var 
nykter också. Nja, alltså det blev väl en bekräftelse på att det inte var så bra hemma och vi fick 
sämre kontakt. Han var frånvarande. Fast någon direkt koppling sådär till alkoholen kan jag väl 
inte riktigt se nej.’ 
 
IP04, Frank berättar: 
 
’Pappa drack mycket, det var ju så i det jobbet han hade, kulturen liksom, men han var alltid 
närvarande med känslorna. Alltid godnattkramar och pussar och man fick alltid höra att man var 
älskad […] Alltså vi har ju det i släkten, beroendesjukdomen, så det har jag väl ärvt i så fall. Men 
jag vill inte lägga någon skuld på honom. För han skötte sig och fanns där ändå.’ 
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Två av intervjupersonerna beskriver att de upplevde en inre motsägelse när föräldrarna förtärde 
alkohol för att fly från problem. De tyckte det var ett konstigt agerande från föräldrarna men det 
var ingenting man samtalade om i familjen.  
 
IP01, Margareta berättar om hur familjen hanterade faderns drickande: 
 
’Jag fick jag ju otroliga hemligheter som ett barn inte ska ha, familjehemligheter som ”det här får 
du aldrig säga till någon”. Han (pappan) körde alkoholpåverkad … ”säg inte det här till någon!” jag 
kommer ihåg att det var konstigt att vi inte skulle prata om det för man undrade ju. Men jag var ju 
liten, jag var ju bara ett barn, så jag var mycket tyst när jag var liten’. 
 
IP02, Maria berättar: 
 
’Han kom hem från sina resor och hade jobbat hårt alltså. Han behövde väl någon form av 
avkoppling. Sen var det ju slitningar också, där hemma. Så det var väl därför, att fly liksom. Vi sa 
aldrig något om det. Speciellt inte till andra. Det lärde man sig ganska fort. Konstigt, ja, det var 
det, tills man slutade reflektera över det.’ 
 
Själva narkotikadebuten beskrivs, av samtliga intervjupersoner som något som hade med 
gemenskap med vänner och nyfikenhet inför det förbjudna att göra. Dock beskriver de även att 
de själva, när de senare utvecklade en problematisk konsumtion narkotika gjorde det för att, på 
samma sätt som fäderna hade gjort, ”fly ifrån problem” när dessa uppstår och att fly från 
situationer som upplevs som ”jobbiga”.   
 
IP02, Maria berättar: 
 
’När man testade första gången, då var det mer socialt, man blev lite lullig, fnittrig, det var socialt, 
spännande, kul med kompisar och så. Sen när det väl blev ett missbruk då var det för att döva 
smärtan. Att fly från verkligheten. Man trodde väl att man mådde bra då, men det var 
verklighetsflykt.’ 
 
IP01, Margareta berättar: 
 
’Första gången jag rökte hasch, jag kände ingenting kan jag säga, och det visste jag också, att 
man kanske inte kände första gången. Andra gången blev jag bara fnissig och godissugen och 
då var vi ett sånt sammanhang, vi var flera stycken, struntade i skolan, åt pannkakor och vi gjorde 
vår egen lilla värld. Så det tyckte jag inte alls var något farligt. Sen när jag utvecklade ett 
beroende har jag haft olika perioder där jag var extrem på amfetamin och på heroin och så, men 
sen så blandade jag allting, det som kom i vägen, det som fanns att ta, jag ville bara vara själv 
och komma bort från mig själv. Jag ville inte umgås med någon, jag ville bara ha min drog och 
vara själv.’ 
 
För att förklara familjefaktorers betydelse för att människor blir problematiska 
narkotikakonsumenter kan dessa redogörelser kopplas till Nakken (1996):s där denne beskriver 
att risken för att själv utveckla en problematisk konsumtion av en substans ökar i och med det 
faktum att en problematisk konsumtion av en substans finns hos en eller båda föräldrarna. 
 
Jag noterar en motsägelse i intervjupersonernas berättelser där de, å ena sidan, beskriver att 
fädernas problematiska alkoholkonsumtion inte märkvärt har påverkat deras senare 
problematiska narkotikakonsumtion, å andra sidan beskriver de att de gick miste om 
uppmärksamhet och emotionell kontakt, vilket gjorde att de sökte uppmärksamhet och 
bekräftelse någon annanstans. Dessutom uppger de att de själva hade ett liknande syfte med 
narkotikakonsumtionen såsom deras föräldrar hade haft med alkoholkonsumtionen. Utifrån 
Goldberg (2010):s resonemang om hur föräldrars stämpling påverkar hur individer ser på sig 
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själva anser jag en tänkbar förklaring till att intervjupersonerna inte vill skuldbelägga föräldrarna 
är att de tidigt fått en negativ självbild och att de, på något sätt, ser sig ansvariga till de 
familjeproblem som de anger som skäl till fädernas alkoholkonsumtion och därmed inte vill 
skuldbelägga dessa.  Det finns ett liknande resonemang enligt Nakken (1996) som menar att 
individer som växt upp i familjer med skamkänslor, vilket minst en av dessa intervjupersoner 
(IP02), enligt tidigare reflektion möjligen kan ha växt upp i, ofta anser att de själva är dåliga 
människor och ansvariga för familjens problem. Sålunda anser jag detta kan vara möjliga 
förklaringar till intervjupersonernas uttryckande att föräldrarnas alkoholkonsumtion inte nämnvärt 
påverkade deras egna framtida problematiska narkotikakonsumtion.  
 
Ett samband kan ses i intervjupersonernas berättelser mellan beskrivningen av det tidigt 
upplevda syftet med föräldrars problematiska konsumtion av alkohol samt deras egna senare 
förekommande egna problematiska konsumtion av narkotika. Kopplat till Nakken (1996) kan 
fädernas alkoholkonsumtion samt den upplevda motsägelsen i familjerna gällande faderns 
alkoholkonsumtion, där man förstod att det inte var helt rätt och bra, men att problemet 
ignorerades av de andra familjemedlemmarna tolkas som att intervjupersonerna, redan tidigt, har 
lärt sig det som Nakken (1996) benämner som missbrukets logik. Detta genom att i ung ålder, 
bevittna föräldrars missbruk, vilket Nakken (1996) menar kan ha haft en stark bidragande effekt 
till senare problematiska narkotikakonsumtion. 
 
Även de, av intervjupersonerna beskrivna, känslorna av att de blev försummade och känslan av 
att inte få den uppmärksamhet de behövde kopplat till fädernas problematiska konsumtion av 
alkohol kan kopplas till Nakken (1996). Dessa upplevelser kan således tolkas som att 
intervjupersonerna, i och med föräldrarnas problematiska alkoholkonsumtion, blev utsatta för det 
som Nakken (1996) beskriver som oavsiktliga övergrepp. Den problematiska 
alkoholkonsumtionen är inte ett avsiktligt övergrepp från föräldrarnas sida, men eftersom barnens 
behov åsidosätts sker en försummelse, vilket kan liknas vid ett övergrepp. Således ökar risken för 
att den som blivit utsatt för ett oavsiktligt övergrepp såsom föräldrars problematiska konsumtion 
av en substans själv blir problematisk konsumtent av ett objekt eller en händelse. 
 
 
En intervjuperson, IP04, berättar om att fadern avled när han intervjupersonen var i tioårsåldern. 
Han beskriver att en stark emotionell smärta skapades i och med detta och ser detta som en 
grund till den problematiska narkotikakonsumtionen då han, senare, försökte döva den 
emotionella smärtan med narkotika. Detta överensstämmer med Nakken (1996)s teori där 
författaren menar att risken för problematisk narkotikakonsumtion ökar om en person, tidigt i sitt 
liv, har varit med om erfarenheten att förlora en familjemedlem genom dödsfall. Intervjupersonen 
beskriver att den emotionella närvaron från den kvarlevande föräldern försvann i och med faderns 
bortgång och klimatet i hemmet upplevdes som känslomässigt kallt. Den känslomässiga kyla 
intervjupersonen upplevde från den kvarvarande föräldern anser jag kan förklaras i enighet med 
Nakken (1996) som beskriver att sorgeprocesser i ofta skjuts undan i familjer där en 
familjemedlem avlider och att det då inte ges plats för att uttrycka den upplevda frustrationen över 
förlusten. Detta medför att dessa personer inte lär sig att uttrycka känslor och en problematisk 
konsumtion blir en lindring. 
 

6.3 Samhällsfaktorer innan narkotikadebutens betydelse för att människor blir 
problematiska narkotikakonsumenter 
 
De samhällskontakter samtliga intervjupersoner beskriver att de varit i kontakt innan 
narkotikadebuten är kontakter med myndigheter såsom förskola och grundskola.  Därtill beskriver 
tre av intervjupersonerna, IP03, IP04 och IP05, att de hade tidiga kontakter med det som då 
kallades barnavårdsmyndigheten.  
 

6.3.1 Att vara syndabock  
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Fyra intervjupersoner, IP01 IP02, IP03 och IP05, beskriver kontakten med förskola och skola som 
problematisk på olika sätt. Tre av intervjupersonerna, IP02, IP03, IP05, upplever kontakten med 
förskola som problematisk genom att de var ”syndabocken” i förskolan. Detta genom att de 
upplever att de ”fick skulden” för allt oönskat beteende, även det som andra barn hade gjort. 
Samtidigt beskriver dessa personer att deras roll i gruppen var att vara den som ställde till bus 
och att det förväntades från vuxnas håll att detta skulle ske när de var närvarande. 
Intervjupersonerna berättar känslor av att startande av bråk eller liknande gav upphov till en viss 
bekräftelse som de sökte efter. De upplever även att de fick mycket mer ”skäll” från vuxna än 
andra barn fick, även om de utfört samma oönskade handling. Dessa fyra intervjupersoner 
beskriver att de, i och med detta, kände känslor av ensamhet och utanförskap. Den femte 
intervjupersonen IP01, berättar om ensamhetskänslor och om känslor av att vara annorlunda. 
  
IP02, IP03 och IP05, beskriver en känsla av att, på samma sätt, vara utsedd till syndabock i 
skolan. Därtill beskriver även IP04 om att ha känslan av att vara syndabocken i skolan. 
 
IP02, Maria berättar: 
 
Ja, i förskolan var det både högt och lågt. Jag fick ut för mycket. Eftersom jag från början var 
utanför så tänkte dom väl att ”Maria, hon är lite utanför, så då får hon ut för det här också”. Fast 
det var någon annan som hade börjat och jag bara försvarade mig fick jag ändå ut för det. Då 
blev jag ännu mer ensam. Samma sak med skolan. Fast då började jag fatta att jag kunde få 
kompisar om jag bråkade. Poäng liksom. Men ändå var jag ensam på något sätt. 
 
IP03, Martin berättar: 
 
’Dom såg mig som en buse, en gangster, och då var det även om jag inte hade gjort något än. Så 
fort det hade hänt något kollade dom på mig liksom. Så jag levde ju upp till det. Det var min 
bekräftelse. Fast eftersom jag var själv i den rollen blev jag ju lite ensam.’ 
 
IP05, Jan berättar: 
 
’Ja, jag vet inte om man kan klandra dom egentligen men alltid … alltid var det jag som fick 
skulden. Jag låg ju bakom mycket tjafs, men inte allt. Till slut tog jag på mig mycket som inte var 
mitt fel, bara sådär. Kände att det blev mitt ansvar på något sätt.’ 
 
IP04, Frank berättar: 
 
’[…] det var när jag började skolan […] Jämnåriga gillade mig, konstigt nog gjorde dom det, men 
vuxna … man såg hur det liksom isades i blicken när man kom. Dom tänkte väl att ”nu blir det 
problem”. Alltid när det var något ville dom prata med mig, man blev skickad till rektorn och sådär, 
kanske någon mer ibland, men alltså alltid jag. Tillslut var det liksom att ”okej, jag går dit” fast 
man knappt hade hört vad dom sa. Man kände sig utvald men inte på något bra sätt, som att jag 
inte var en av dom andra.’ 
 
 
De reaktioner och agerande från vuxna på förskola och skola som innebar att mycket kritik 
utdelades till intervjupersonerna, trots att det inte var de som låg till grund för händelsen, anser 
jag, utifrån Goldberg (2010) kan tolkas som stämplande reaktioner. De tre intervjupersoner som 
beskriver att de var familjens syndabock beskriver också att de var syndabock i förskolan och 
skolan. Detta överensstämmer med Goldberg (2010), som menar de barn som blivit utsatta av 
stämpling från sina föräldrar även löper större risk att för samhällelig stämpling. Att dessa tre 
informanter samtidigt beskriver en känsla av att de hade en roll som ”problemmakare” och att det 
förväntades att de skulle bryta mot regler kan, i enighet med Goldberg (2010), tolkas som att en 
negativ självbild hos dessa personer redan var etablerat och att beteendeinkongruens uppstod 
när personerna inte bröt mot regler. Således kan själva regelbrytandet tolkas som ett sätt att 
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bekräfta den redan negativa självbilden. Att inte personerna ändrade sitt beteende när detta 
genererade negativa reaktioner från vuxna kan således även detta bero på att den negativa 
självbilden redan var etablerad. Då är det också, enligt Goldbergs stämplingsteoretiska modell, 
lättare att genom provokation, försöka få den negativa självbilden bekräftad istället för att utföra 
handlingar som inte gav upphov till negativa reaktioner. 
 
IP01, Margareta berättar: 
 
jag hade mycket prylar och jag blev faktiskt mobbad i både på lekis och i skolan för det, […] jag 
blev retad för att jag hade så mycket saker och att jag var bortskämd. […]”den där bortskämda 
lilla ungjäkeln” sa dom.  Personalen tyckte att jag fick skylla mig själv som tog med grejer till 
skolan. Jag skulle vara nöjd istället som hade så fina saker. Det var inte alla som hade sån tur. 
Så en dag ställde jag mig vid en lyktstolpe och bara vägrade gå in.’ 
 
Det som avviker i intervjupersonernas berättelser är IP01 som beskriver att hon blev mobbad 
både i förskolan och skolan på grund av familjens höga materiella standard. Tidigare har IP01 
även beskrivit att föräldrarna var känslomässigt distanserade. Detta anser jag, utifrån Nakken 
(1996) kan tolkas som att föräldrarna, utifrån samhällets värderingar, har försett sitt barn med 
materiella ting i den möjliga mening att dessa ska ge barnet status samt att kompensera för sin 
bristande emotionella förmåga. Dock lyckades inte detta utan ensamheten och den emotionella 
smärtan blev större. Även förskolans och skolans agerande där de inte gjorde något åt problemet 
utan la skulden på intervjupersonen anser jag, utifrån Nakken (1996) kan visa på att samhälleliga 
värderingar som, enligt Nakken (1996) ökar risken för problematisk konsumtion såsom att lägga 
stort värde vid materiella objekt istället för emotionell kontakt, finns inom denna 
samhällsinstitution. Detta ökar alltså, på sikt, enligt Nakken (1996) risken för att individen söker 
sig till objekt, såsom narkotika för att kompensera brist på emotionell intimitet. 
 

6.3.2 Att bli förflyttad till specialklass 
 
Samtliga intervjupersoner beskriver att de hade svårt att utföra skoluppgifterna på grund av att de 
hade svårt för att läsa, stava och räkna.  När de senare blev lite äldre blev de förflyttade till så 
kallade ”OBS-klasser” i skolan, vilket innebar specialklasser i mindre grupper för de som behövde 
extra stöd. Samtliga beskriver dessa upplevelser som negativa, både för skolresultatet och för 
den egna självbilden. De beskriver att de inte lärde sig något mer än i vanliga klassen men att de 
kände att de hade gömts undan för att inte skapa problem för de andra eleverna. Samtliga 
intervjupersoner beskriver att tiden i OBS-klassen gjorde att de kom ett steg närmare narkotikan. 
Detta då de träffade andra människor med liknande bakgrundsuppleveler och problem som de 
själva.  Något som återfinns i samtliga intervjupersoners berättelser är att de, till en början, i OBS-
klasserna, följde uppsatta regler och kämpade mycket hårt för att nå höga betyg. De tyckte även, 
inledningsvis, att de var värda höga betyg eftersom de kämpade hårt och var bland de bästa i 
klassen. Samtliga intervjupersoner beskriver att de helt slutade kämpa när de inte uppnådde 
högsta betyg, utan att det högsta betyget gick till en annan elev. De upplevde sig orättvist 
behandlade och att de inte fick högsta betyg tolkades som en bekräftelse på att de inte var 
tillräckligt bra. 
 
IP03, Martin berättar:  
 
’Jag hade svårt för att läsa och stava men jag var jätteduktig i matematik. Då började det med att 
jag skulle sitta bakom en skärm, undangömd från dom andra. Sen skulle jag flyttas, förvaras 
någon annanstans, kändes det som.  Jag var dessutom bäst i den där hjälpklassen i sjätte klass 
men jag fick i alla fall ingen femma, jag fick en fyra i den, en kille som inte var alls lika långt i 
matteboken som jag var fick en femma så det vet jag inte hur läraren tänkte men … och då 
liksom tappade jag allt. Jag kunde inte lyckas. Sen blev det bråk och skolk för hela slanten. Eller 
så sov jag mig igenom det, om jag var där.’ 
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IP02, Maria berättar:  
 
’Kände bara att, jaha, jag är alltså verkligen problemet. Tänkte att jag inte ens skulle försöka då 
men ändå gjorde jag det. Jag försökte verkligen i den där klassen. Jag hade svårt för matte men 
inte det andra. Tänkte att … jag ska visa att jag faktiskt kan. Sen när man inte fick femman var 
det liksom som att … jaha, dom kanske hade rätt ändå. Sen vet jag inte om jag gjorde några fler 
uppgifter faktiskt.’ 
  
IP03, Margareta berättar: 
 
’Först fick jag bara höras att jag skulle flyttas, och jag tänkte va? Det kändes inte alls bra. Kände 
mig överkörd. Jag hade inga problem i vanliga klassen förutom att jag hade svårt för sån där 
läsförståelse och matematik. Jag jobbade på hårt men fick bara treor fast jag siktade på femmor. 
Och så blev jag förflyttad till OBS-klassen. Jag tänkte att, nu ska ni få se och jag kämpade hårt 
men fick inga femmor. Då blev det liksom som att nej … jag gav upp helt. Tänkte att … nu ska ni 
få se igen, fast på ett annat sätt. Så jag gjorde allt som kunde ge mig status istället. Det var 
jäkelstyg, röka inne, nobbade allt, nekade till allt, trotsig.’ 
 
IP04, Frank berättar: 
 
’Vissa grejer var jag bra på, riktigt bra, och jag kämpade på riktigt bra till en början, men det 
funkade liksom inte heller så, jag vet inte om det någonsin var någon idé.’ 
 
IP05, Jan berättar 
 
’I början tänkte man att, ja men det här kanske kan gå bra ändå, det gick väl ett tag, men inte så 
länge. Kände att, det här slitet, för ett sånt betyg? Nej, då får det vara liksom. Var jag inte värd 
mer?’ 
 
Att personerna blev förflyttade till så kallade OBS-klasser och uppfattade detta som att de 
gömdes undan för att inte orsaka problem, anser jag, utifrån Goldberg (2010), kan ses som 
ytterligare ett led i den samhälleliga stämplingen, vilket ökar risken för senare problematisk 
narkotikakonsumtion. Detta då förflyttandet från de vanliga klasserna till OBS-klasserna kan ses 
som ytterligare stämplande budskap om att individerna är dåliga människor som behöver 
förflyttas för att andra inte ska ta skada. Detta i sin tur kan ha bidragit till en ytterligare negativare 
självbild. Beskrivandet av hur de kämpade men inte uppnådde sitt mål (vilket var höga betyg) 
kan, anser jag, utifrån Goldberg (2010) kan, tolkas på flertalet sätt. Ett tänkbart scenario är att 
intervjupersonerna var värda höga betyg, men att läraren som delade ut betygen, av någon 
anledning, exempelvis att de hade en förväntning om att dessa personer inte skulle få höga 
betyg, gav orättvist låga betyg. Detta anser jag kan tolkas som stämpling. Ett annat tänkbart 
scenario är att intervjupersonerna verkligen arbetade hårt med skolarbetet och uppförde sig enligt 
reglerna för att uppnå höga betyg och att detta i sin tur orsakade beteendeinkongruens i och med 
deras eventuellt redan etablerade negativa självbild. Tänkbart är att denna beteendeinkongruens 
kan ha medfört att intervjupersonerna, medvetet eller omedvetet, slutade kämpa för att nå de 
högsta betygen på grund av beteendeinkongruensen skulle ha blivit för hög. Att då inte få de 
höga betygen anser jag, utifrån Goldberg (2010), möjligen kan ses som en bekräftelse på den 
negativa självbilden.  
 
Personerna beskriver att de, efter en tid i OBS-klasserna med flera misslyckanden systematiskt 
började bryta mot regler. Jag anser att detta, utifrån Goldberg (2010), kan tolkas som att 
personerna har inträtt i det sekundära avvikelsestadiet. I detta stadie har individen kännedom om 
samhälleliga normer och sociala regler och bryter självmant mot dessa för att bekräfta den redan 
etablerade negativa självbilden.  Samtliga intervjupersoner beskriver att OBS-klasserna ledde till 
att de träffade personer med normbrytande beteendemönster narkotikaproblem och att 
interaktionen med dessa ledde till ett destruktivt leverne då de i och med denna interaktion 
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påverkades att börja bruka narkotika. Detta slutade senare med att en problematisk konsumtion 
av narkotika uppstod. Enligt Goldberg (2010) söker sig människor som har nått till det sekundära 
avvikelsestadiet till sådant som uppfattas som oacceptabelt av samhället. Ett tänkbart scenario 
anser jag skulle kunna vara att interaktion med personerna i OBS-klassen, vilka hade ett 
normbrytande beteende och bland annat brukade narkotiska preparat, var ett sätt att utföra 
handlingar som, av samhället, ansågs oacceptabla. Istället för att uppföra sig enligt normer och 
regler och ha kamrater från den vanliga klassen interagerade de med personer med 
normbrytande beteende. Interaktionen med personer som brukade narkotika anser jag alltså, 
enligt Goldberg (2010), kan tolkas som ett aktivt val från intervjupersonernas sida. En tänkbar 
förklaring, utifrån Goldberg, anser jag är att intervjupersonernas senare bruk av narkotika var ett 
aktivt val utifrån att ha varit utsatt för tidigare stämplande reaktioner, vilka skapat en negativ 
självbild, och att de alltså inte enbart föll offer för grupptryck. 
 
Enligt Nakken (1996) är dock en central tanke att grupptryck kan ha spelat en central roll. Enligt 
Nakken (1996) kan personer som växt upp i familjer med emotionell instabilitet och inkonsekvens, 
vilket två av dessa intervjupersoner kan betecknas ha gjort, vara mycket känsliga för grupptryck. 
Enligt Nakken (1996) är alltså en stor del av människor med en problematisk 
narkotikakonsumtion mycket känsliga för grupptryck. Därmed finns möjligheten att samhällets 
agerande, i och med att placera dessa personer i OBS-klass, kan ha kunnat öka risken för att de 
senare utvecklar en problematisk narkotikakonsumtion. Detta då placering i OBS-klass innebär 
att människor med normbrytande beteende såsom narkotikabruk interagerar och grupptryck 
gällande detta kan uppstå.  
 
Enligt Nakken (1996) kan vissa samhällsvärderingar och attityder ligga till grund för att 
problematisk narkotikakonsumtion uppstår återfinns vissa samhälleliga värderingar som ökar 
risken för att en problematisk narkotikakonsumtion utvecklas i intervjupersonernas berättelser. 
Nakken (1996) menar att samhället innehar värderingar och åsikter som bygger på att alltid vara 
på jakt efter seger, att uppnå perfektion och att sträva efter ytterligheter. Det innebär att det 
viktigaste är att vara bäst, oavsett hur detta uppnås. Detta driver individen till ytterligheter. Detta 
anser jag kan ses i skolans agerande gentemot intervjupersonerna när de var verksamma i OBS-
klassen. Utifrån intervjupersonernas berättelser tolkar jag det som att det var av vikt att vara bäst 
och att detta var det som uppmuntrades. Högsta betyg var det som räknades och de som inte 
uppnådde högsta betyg fick inte heller någon uppmuntran. Det kan tänkas att detta synsätt 
skapade en känsla hos intervjupersonerna om att enbart perfektion är gott nog. Nakken (1996) 
menar att problematisk konsumtion kan vara ett sätt att hantera en smärta som bygger på att 
perfektion inte kunde uppnås. Intervjupersonernas berättelser om att de, när de misslyckats med 
att nå högsta betyg, helt slutade kämpa och istället sökte sig till personer som brukade narkotika 
anser jag kan tolkas i likhet med detta. 
 

6.3.3 Att placeras utanför hemmet 
 
Tre av fem, IP03, IP04 och IP05, intervjupersoner uppger att de haft tidig kontakt med 
barnavårdsnämnden, vilket nu motsvarar socialtjänsten. Två blev, i femtonårsåldern, placerade i 
fosterhem medan en intervjuperson blev placerad på ungdomsvårdskola. Det skäl till 
placeringarna som intervjupersonerna nämner var att föräldrarna inte klarade av att ta hand om 
dem på grund av deras problematiska beteende. De beskriver att de kände sig svikna av sina 
föräldrar eftersom de tillät att barnavårdsmyndigheten placerade dem utanför familjen samtidigt 
som de beskriver upplevelser av förståelse för att föräldrarna godkände det, eftersom deras 
beteende var så problematiskt. 
 
IP03, Martin berättar: 
 
’Jag förstår ju varför jag blev placerad där, samtidigt som det kändes som … jag vet inte, någon 
slags besvikelse var det ju för det var ju inte vad man ville.’ 
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IP04, Frank berättar: 
 
’Sviken … det är vad jag kände mig av min mamma. Jag förstår ju eftersom jag höll på med en 
massa strul, men att inte kunna bestämma var man ska bo. Det kändes.’ 
 
IP05, Jan berättar:  
 
’Jag var ju så van att det var jag som var problemet, och jag var riktigt igång då alltså, höll på 
med massor, så jag tänkte inte så mycket på det egentligen, men om man verkligen känner efter 
… efter den där känslan … då undrade man ju liksom om det här var det enda sättet.’ 
 
Samtidigt beskriver de att de kände sig svikna av barnavårdsnämnden, att de gömdes undan för 
att inte skapa problem. Dessa tre intervjupersoner beskriver att de kände sig svikna genom att de 
blev placerade i familjehem eller ungdomsvårsskola där de upplevde att de blev utnyttjade, att de 
exempelvis fick arbeta mycket utan lön och att familjehemmet eller ungdomsvårdsskolan enbart 
tog emot dem för pengarnas skull. Det finns även en genomgående beskrivning av att inte bli 
trodda på under tiden i familjehem och på ungdomsvårdsskola. Detta gjorde att de bröt mot lagar 
och regler 
 
IP03, Martin berättar: 
 
’jag hamnar där och blir lovad inackorderingsbidraget i lön om jag jobbade där, och det gjorde jag 
verkligen, […] och jag fick jobba från 6 på morgonen till 6-7 på kvällen och så behöll han 
pengarna, när pengarna kom sa han ”ja, vi får se om du kan jobba ordentligt och så stoppade 
han dom i innerfickan”. Då brast det, jag började sticka därifrån, göra brott och så.’ 
 
IP05, Jan berättar: 
 
’Jag fick börja jobba, fick gå med en periodare, som söp på jobbet, så ofta fick jag bära honom till 
bilen och köra hem själv, så det var väl inte så bra. Som att man blev lite utnyttjad. Sen om man 
sa hur det brukade vara sa dom bara åt en att man var lat eller så. Då slutade jag gå dit, blev en 
massa bråk istället.’ 
 
IP04, Frank berättar: 
 
’Det var ju liksom bara förvaring på den där ungdomsvårdsskolan. Eller man träffade andra 
kriminella, snackade brott och så. Och så tänkte man att dom får säkert pengar varje dygn eller 
så för att ha mig här. […] dom flesta i personalen var liksom med attityden som att det spelar 
ingen roll vad du säger, vi tror dig inte. Man kunde nog välja mellan att antingen bara vara tyst 
eller att reagera. Oftast blev det aggressiviteten som talade, man kan ta allt till en viss gräns men 
inte mer.’ 
 
Detta anser jag, utifrån Goldberg (2010) kan tolkas som hög grad av samhällelig stämpling. Att 
placeras utanför hemmet anser jag kan tolkas som att samhället tillskriver personerna 
egenskapen att de är skadliga för samhället och behöver gömmas undan, vilket kan ha resulterat 
i en mycket negativ självbild hos intervjupersonerna. Det normbrytande beteendet från 
intervjupersonernas sida, anser jag, utifrån Goldberg (2010), således kan tolkas som ett sätt att 
försöka provocera fram bekräftelse på att detta stämmer i och med en etablerad negativ självbild. 
 
 
Att bli förflyttad utanför hemmet anser jag, utifrån Nakken (1996), också kan ses som ett 
förmedlande, från samhällets sida av samhällsvärderingen att det är av största värde att uppnå 
perfektion och att sträva efter ytterligheter. Att förflytta de personer som med 
anpassningssvårigheter från familjen istället för att fokusera på familjen som en helhet anser jag 



30 
 

kan ses som ett sätt att ”gömma undan” de som inte kan uppnå perfektion för att andra ska kunna 
uppnå perfektion, alternativt att flytta på dem för att de också ska uppnå perfektion. Detta anser 
jag även kan sända ut signaler att perfektion måste uppnås antingen för resterande medlemmar i 
familjen eller för denne själv, vilket skapar smärta om det inte uppnås. Smärtan som uppstår 
måste därmed mildras med något, exempelvis narkotika. 
 

6.4 Helhetsanalys 
 
Resultatet visar således att de familjefaktorer som kan klassas som riskfaktorer för problematisk 
narkotikakonsumtion är att ha fysiskt frånvarande föräldrar i formen av att minst en förälder varit 
frånvarande under uppväxten genom dödsfall eller skilsmässa där kontakten efter skilsmässan 
endast var sporadisk.  Att ha emotionellt frånvarande föräldrar i form av känslomässig kyla och 
bristande emotionell kontakt och/eller alkoholism hos fäderna. Ytterligare riskfaktorer som kan 
kopplas till problematisk narkotikakonsumtion är att blivit utsatt för fysiskt våld från föräldrar, att bli 
utsedd till att ha rollen som familjens syndabock samt att känna ett utanförskap inom familjen. 
De samhällsfaktorer som kan klassas som riskfaktorer för problematisk narkotikakonsumtion är 
att vara utsedd till förskolans och skolans syndabock och därmed få skulden för allt oönskat 
beteende och således även känna ett utanförskap i både förskola och skola. Att, i skolan, ha 
svårigheter med inlärningen och således bli flyttad till en form av specialklass för elever med 
speciella behov, samt att av barnavårdsnämnden, bli placerad i familjehem och på 
ungdomsvårdsskola.  
 
Analys till vald teori har visat att dessa familje- och samhällsfaktorer, enskilt, kan klassificeras 
som riskfaktorer för problematisk narkotikakonsumtion. I samtliga intervjupersoners berättelser 
återfinns dock en betoning på familjefaktorernas betydelse, där dessa beskrivs ha en betydande 
inverkan på den framtida problematiska narkotikakonsumtionen. Enligt de empiriska data som har 
framkommit vid intervjuerna och en djupare kritisk reflektion utifrån teorin kan de 
familjeriskfaktorer som kunde utlysas genom denna empiriska studie, kopplas ihop med de 
samhällsriskfaktorer som kunde identifieras vilket här kommer att analyseras.  
 
Goldberg (2010) menar att de barn som utsätts för stämplande reaktioner inom familjer, i högre 
grad, riskerar att utsättas för stämplingsreaktioner från samhälleliga institutioner.  Utifrån 
Goldberg (2010) kan flertalet stämplingsreaktioner vilka kan bidra till skapandet av en negativ 
självbild urskiljas ur intervjupersonernas skildringar av sina upplevelser både ur familje- och 
samhällsfaktorer där liknande former av stämplande reaktioner förekommer både inom familjen 
och i kontakten med myndigheter. I studien kan man se ett mönster där tre av fem 
intervjupersoner (IP02, IP03 och IP05) beskriver att de varit utsedda till familjens syndabock även 
beskriver att de blev utsedda/tog rollen som syndabock både i förskolan och skolan. Detta 
överensstämmer med Goldberg (2010) som menar att de barn som utsätts för 
stämplingsreaktioner inom familjen ofta senare ofta utsätts för stämplande reaktioner och 
agerande av samhälleliga institutioner.  
 
Tre intervjupersoner, IP02, IP03, IP05 kände ett utanförskap inom familjen redan från mycket 
tidig ålder genom att de kände känslor av att vara familjens syndabock. För en person kom 
utanförskapskänslorna i tioårsåldern. Av de som känt utanförskapskänslor sedan tidig ålder 
kände de syndabockskänslorna även i förskolan och skola genom att de fick skulden för allt. För 
IP04 som börjat känna syndabockkänslorna i tioårsåldern kom syndabockskänslorna under 
skoltiden. Detta anser jag kan visa på ett samband mellan familjefaktor- och samhällsfaktorers 
betydelse. De fyra intervjupersonerna som beskriver att de blev utsatta för fysiskt våld och bröt 
regler och normer inom familjen beskriver att detta beteende fortsatte i skolan och att de fick 
hårda straff där vissa var fysiska och att de fysiska bestraffningarna gjorde att de agerade ut 
ännu mer. Att inta en roll av att vara syndabock, samt att bryta regler och normer anser jag, 
utifrån Goldberg (2010) således kan vara ett sätt att bekräfta den, tidigt grundlagda, negativa 
självbilden. Således kan man säga att intervjupersonernas uppleveler i familjen påverkade deras 
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agerande inom samhälleliga institutioner exempelvis att bi utåtagerande, vilket gjorde att de även 
fick stämplande reaktioner från samhälleliga institutioner. 
 
Jag kan se ett ytterligare samband mellan vissa delar i intervjupersonernas berättelser. Samtliga 
intervjupersoner beskriver känslor av att ha blivit försummade i familjen på grund av föräldrarnas 
bristande fysiska och emotionella närvaro. Tre av fem beskriver att försummelsen pågått från 
mycket ung ålder och en intervjuperson beskriver att försummelsen kom i samband med faderns 
bortgång. Försummelse inom familjen kan, enligt Nakken (1996), leda till känna känslor passivitet 
inför den egna situationen, låg självkänsla samt en vilja att söka sig till starka händelser och 
personer för att fylla det emotionella tomrum som orsakats av försummelsen och för att höja 
självkänslan. Intervjupersonerna beskriver försummelsen som en av de orsaker i uppväxten vilka 
de ansett varit starkt bidragande till deras senare problematiska narkotikakonsumtion. Gällande 
samhällsfaktorer beskriver samtliga att förflyttandet till specialklasserna, (så kallade OBS-
klasser), och misslyckandet med att få höga betyg var starka bidragande faktorer för deras 
senare problematiska narkotikakonsumtion. Dock anser de att försummelsen i barndomen inom 
familjen hade störst bidragande effekt. Dessa händelser anser jag, utifrån Nakken (1996) kan 
kopplas samman. Misslyckades med att få höga betyg medförde att de slutade de att kämpa helt 
och hållet och att de istället började interagera med de andra ungdomarna i OBS-klasserna som 
hade olika former av problem. Att helt sluta kämpa för bra betyg och känna att det var 
meningslöst att försöka mer vid enbart ett misslyckande av att få höga betyg anser jag kan ses 
som ett tecken på att känna passivitet inför den egna situationen och att ha en låg självkänsla. Att 
sedan enbart börja interagera med andra ungdomar med tidigt problembeteende med anser jag 
kan tolkas som ett sätt att söka sig till starka individer och händelser.  
 
Flera intervjupersoner beskriver även en känsla av försummelse i OBS-klasserna, där de 
beskriver att de kände sig undangömda och att man inte behövde göra något och att ingen 
egentligen ville hjälpa de personer som var i dessa klasser- att de enbart behövde förvaras där 
för att inte skapa problem för andra. Detta anser jag kan tolkas på flertalet sätt. Ett sätt att se det, 
utifrån Nakken (1996) anser jag är att självkänslan, på grund av försumlighet inom familjen, redan 
var mycket låg och att det är därför intervjupersonerna upplever att personalen i OBS-klasserna 
såg så negativt på dem som gick i dessa klasser. Ett annat sätt att se det hela är att en 
försumlighet faktiskt pågick i OBS-klasserna från samhällets sida och att det ytterligare förstärkte 
känslan av den försummelse de upplevt inom familjen, att självkänslan sänktes ytterligare och att 
de, ännu mer, sökte sig till starka händelser och individer, som individer som har upplevt 
försummelse, enligt Nakken (1996), gör. Starka händelser och individer anser jag, i detta fall, kan 
vara eleverna i OBS-klasserna som exempelvis ägnade sig åt att bryta samhälleliga normer i sitt 
beteende. 
 
Flera av intervjupersonerna beskriver en känsla av att det fanns en emotionell instabilitet i 
familjen där tillvaron kantades av antingen konflikter och fysiskt våld eller total ignorans. Jag kan 
se ett möjligt mönster i hur detta har påverkat intervjupersonerna även med samhällskontakter. 
Nakken (1996) menar att individer som växt upp i familjer med emotionell instabilitet och 
inkonsekvens är mycket grupptryckskänsliga och att de söker sig till den känsla av stabilitet som 
missbruk innebär. Inledningsvis kan jag se en typ av emotionell instabilitet i förskole-och 
skolpersonalens beteende där de, trots att intervjupersonerna inte utfört en handling, kunde ge 
dem skulden för dessa handlingar. Det anser jag kan öka känslan av att inte lita på människor, 
vilket Nakken (1996) menar är en känsla som uppkommer av att uppleva känslomässig 
instabilitet och inkonsekvens. Därtill skolans agerande som var att flytta personer med en 
bakgrund av emotionell instabilitet från sin egen klass blir en ytterligare instabilitet. Att dessutom 
förflytta dessa personer till en klass med andra ungdomar med problematiskt beteende 
(exempelvis problematisk konsumtion av olika substanser) och som kan tolkas som starka 
personer som bidrar till starka händelser anser jag, utifrån Nakken (1996):s resonemang om hur 
emotionell instabilitet inom familjen påverkar framtida beteende, kan ha ökat risken för att dessa 
personer blev problematiska narkotikakonsumenter. Detta då dessa personer, enligt Nakken 
(1996) är mycket känsliga för grupptryck.  Dock återfinns grunden i familjefaktorernas betydelse, 
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vilket även kan förklara den vikt som intervjupersonerna lägger vid familjefaktorerna i sina 
berättelser.  
 
Att, av sociala myndigheter, bli placerad, utanför hemmet anser jag kan skapa en ytterligare 
känsla av instabilitet. Jag är medveten om att syftet med förflyttandet kan ha varit att skapa 
någon form av stabilitet i ett hem som inte ansågs vara stabilt nog. Att flyttas från sitt hem och 
inte ha möjlighet att påverka var man hamnar anser jag dock kan förmedla en känsla av 
otrygghet. Detta kan, utifrån Nakken (1996), vara en möjlig förklaring till varför de, som 
ungdomar, sökte sig till ungdomar med problematiskt beteende och samtidigt upplevde sig 
grupptryckskänsliga gentemot dessa när de kom till familjehem. Att dessutom bli placerad i 
familjehem där de inte trivdes och kände att de blev utnyttjade kan ha förstärkt känslan av att inte 
lita på andra människor, vilken, enligt Nakken (1996) är vanliga hos barn som växt upp i familjer 
med emotionell instabilitet. 
 

7. DISKUSSION 
 
7.1 Uppfyllande av frågeställningarna 
 
I följande diskussion kommer studiens resultat att sammanfattas och kopplas till 
frågeställningarna. Diskussion kring detta kommer att ske med reflektion till tidigare forskning. 
Slutligen sker en metoddiskussion.  
 
Hur upplever människor med erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtion att 
familjefaktorer som ägde rum innan narkotikadebuten har påverkat att de blivit 
problematiska narkotikakonsumenter?  
 
Resultatet av studien visar på ett samband mellan problematisk narkotikakonsumtion och 
upplevelse av problematiska familjefaktorer i form av att ha fysiskt och/eller emotionellt 
frånvarande föräldrar, att ha blivit utsatt för fysiskt våld eller en kombination mellan fysiskt våld 
och total ignorans samt att vara utsedd till familjens syndabock. 
 
Sambandet mellan fysiskt och/eller emotionellt frånvarande föräldrar, och problematisk 
narkotikakonsumtion överensstämmer med tidigare forskning, bland annat i form av Goldberg 
(2010) som refererar till Chein mfl (1964)., Rosenberg (1969) & Solarz (1990), vilka i sina 
klassiska studier har kommit fram till att fysiskt och emotionellt frånvarande föräldrar i form av 
separationer och skilsmässor samt öppen fientlighet och ett känslokallt emotionellt klimat ökar 
risken för problematisk narkotikakonsumtion. Även Weitorft, Hjelm, Haglund & Rosén (2003) har i 
sin studie visat att de som växer upp med enbart en förälder löper större risk att bli problematiska 
narkotikakonsumenter. Svensson, Svensson och Tops (1998) visar, i sin studie, på vikten av den 
emotionella närvaron då de refererar till Sanecki (1990) som menar att det emotionella klimatet 
mellan barn och föräldrar är en av de avgörande faktorerna för utvecklandet av en problematisk 
narkotikakonsumtion (Svensson 1998, s. 46-47).  
 
Sambandet mellan att ha blivit utsatt för fysiskt våld eller våld i kombination med ignorans visar 
sig i Goldberg (2010):s referenser till Solarz (1990) som visar på sambandet mellan en mycket 
sträng uppfostran samt kroppslig bestraffning och problematisk narkotikakonsumtion (Goldberg 
2010, s. 92-93). Att ha blivit utsatt för en kombination av fysiskt våld och total ignorans kan 
jämföras med Goldberg (2010):s referenser till Chein mfl. som kopplar ihop föräldrars 
inkonsekventa sätt att bestraffa barnet med ökad risk för problematisk narkotikakonsumtion (Ibid, 
s.90). 
 
Studiens resultat visade ett samband mellan att ha haft en känsla av att vara familjens 
syndabock, och således även känt ett utanförskap inom familjen. Ingen av de studier jag har 
använt i mitt arbete som tidigare forskning benämner just begreppet familjens syndabock. En 
tanke är dock att det som Chein (1964) i Goldberg (2010) beskriver om ett samband mellan 
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orealistiskt höga eller låga krav från föräldrar är en faktor som ökar risken för problematisk 
narkotikakonsumtion. Intervjupersonernas berättelser vittnar om hur föräldrarna alltid förutsatte 
att det var dem som hade utfört en oönskad handling utan att ta reda på fakta, vilket jag anser 
kan ses som orealistiskt låga krav på barnet – att alltid förutsätta att barnet inte klarar av att 
uppföra sig enligt samhällets normer. Jag anser även att syndabockskänslan kan förmedlas 
genom att orimligt höga krav ställs på individen. Flera intervjupersoner berättade till exempel om 
att ibland försökte hjälpa till hemma men då enbart fick budskapet att föräldrarna hade förväntat 
sig mer. Detta i sin tur gav en känsla av att aldrig vara bra nog och att därmed alltid vara den som 
var problemet, oavsett hur handlingen sett ut.  
 
Resultatet visar även att det finns ett samband mellan föräldrars problematiska 
alkoholkonsumtion och informanternas problematiska narkotikakonsumtion. Detta 
överensstämmer med bland annat Puhakka (2006, s. 19-20) och Goldberg (2010, s. 92-93) som 
refererar till Solarz (1990), vars studie bland annat visar på ett samband mellan en uppväxt i en 
familj där problematisk konsumtion av en substans är förekommande och en senare problematisk 
narkotikakonsumtion. Det som utmärker sig med resultatet i min studie är att intervjupersonerna 
vittnar om att fädernas problematiska alkoholkonsumtion påverkade dem genom känslor av 
försummelse och brist på emotionell kontakt och uppmärksamhet, vilket de även beskriver som 
möjliga bidragande orsaker för deras senare problematiska narkotikakonsumtion. Däremot 
uttrycker de även att fädernas alkoholkonsumtion inte nämnvärt påverkade deras egna framtida 
problematiska narkotikakonsumtion. Det finns alltså en motsägelse. En tänkbar förklaring anser 
jag kan vara att barn till föräldrar med problematisk narkotikakonsumtion (i denna studie vuxna 
barn) på grund av en etablerad negativ självbild känner skuld för sina föräldrars problematiska 
konsumtion och därmed vill skydda dessa. Tänkbart är att detta är så djupt rotat att 
intervjupersonerna än idag känner ett behov av att skydda föräldrarna och frisätta dem från skuld. 
En annan förklaring anser jag kan vara att den emotionella frånvaron kom före den problematiska 
alkoholkonsumtionen och att situationerna inte nämnvärt ändrades för att fadern hade en 
problematisk alkoholkonsumtion. Intervjupersonernas berättelser om att fadern försökte fly från 
en pressad arbetssituation och en problematisk situation i hemmet genom att vara för sig själv 
och dricka alkohol kan stödja tanken om att den emotionella frånvaron redan innan 
alkoholproblematiken redan var djupt grundad. 
 
 
Hur upplever människor med problematisk narkotikakonsumtion att reaktioner och 
agerande från samhällskontakter innan narkotikadebuten har påverkat att de blivit 
problematiska narkotikakonsumenter? 
 
Resultatet visar att det finns ett samband mellan problematiska samhällskontakter i form av dålig 
anpassning till förskola och skola innan narkotikadebuten och en etablerad problematisk 
narkotikakonsumtion. Problematisk narkotikakonsumtion kan även kopplas ihop med att ha blivit 
placerad utanför hemmet av sociala myndigheter. Den problematiska anpassningen till förskolan 
beskrivs som att ha varit utåtagerande, alternativt ensam och tyst samt en upplevelse om att vara 
syndabocken från de vuxnas sida genom att få skulden för sådant man egentligen var oskyldig 
till. Den bristande anpassningen till skola beskrivs som att vara utåtagerande, att ha svårigheter 
med inlärningen, bli flyttad till specialklass, uppleva misslyckanden samt att, från andra vuxna, bli 
utsedd till syndabock. Dålig anpassning till skola som riskfaktor för problematisk 
narkotikakonsumtion överrensstämer med tidigare studier av Forster (2003, s.5) som i sin studie 
visat på detta samband.   
 
Jag uppfattar Forster (2003):s studie som att tyngdpunkten läggs på individens eget uppförande 
och att samhällskontakters roll i individens bristande anpassning och misslyckanden inte berörs - 
åtminstone framförs detta inte i den aktuella rapporten. Jag har kommit fram till att 
samhällskontakter, såsom skolans, agerande har haft betydelse för att individerna har haft 
svårigheter med anpassningen till skolan samt upplevt flertalet misslyckanden relaterade till 
skolan. Majoriteten av intervjupersonerna berättade bland annat att de blev utsedda till 
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syndabockar i skolan. De berättade att de ofta misslyckades men således även att det 
förväntades, från personal på skolan, att de skulle misslyckas. På samma sätt förväntades att de 
skulle starta bråk störa andra. De förflyttades till specialklasser där de träffade andra ungdomar 
med liknande bakgrundsupplevelser och problematik, vilket förstärkte deras beteende.  
 
Resultaten visar ytterligare att majoriteten av intervjupersonerna hade kontakt med 
barnavårdsnämnden (motsvarar nuvarande socialtjänsten) innan narkotikadebuten samt blev 
placerade i familjehem eller på ungdomsvårdsskola, vilket kan ses som en riskfaktor för 
problematisk narkotikakonsumtion. Tidigare forskning visar att pojkar placerade på samhälleliga 
institutioner löper större risk att utveckla en problematisk narkotikakonsumtion än pojkar som växt 
upp i den ursprungliga familjen eller ett familjehem (Lakkunen Hakko, Riala, Räsänen & STUDY 
Workgroup 2008 s. 69-79). Denna aspekt visas inte helt i min studie då även de pojkar som växt 
upp i familjehem visade lika stor benägenhet att bli problematiska narkotikakonsumenter som den 
intervjuperson som hade erfarenhet av institutionsvård. I min studie fann jag att de informanter 
som hade erfarenhet av att bli placerade i familjehem inte såg det som riktiga familjer. De 
betraktade familjehemmen mer som institutioner och att ansvaret från vuxna var bristande även 
där. En tänkbar tolkning av litteraturen skulle kunna vara att de som samhället placerar på 
institutioner är de som kommer från mest problematiska hemförhållanden och att det är därför 
dessa är överrepresenterade när det gäller problematisk narkotikakonsumtion jämfört med de 
som växt upp i vanliga familjer alternativt familjehem. Detta anser jag inte kan ses i min studie. 
Givetvis går det att spekulera om vilka som haft de mest problematiska hemförhållandena men 
då samtliga intervjupersoner kom från liknande hemförhållanden och upplevde liknande typer av 
problematik kopplat till familjeförhållanden anser jag inte att detta är fullt tillämpbart i min studie.  
 
Samtliga av de informanter som placerats utanför hemmet upplever ett svek från familjerna som 
lät dem bli placerade utanför familjen samt ett svek från myndigheter då de ansåg sig bli orättvist 
behandlade på ungdomsvårdsskolan och familjehemmen. Då samtliga upplevde en känsla av att 
vara dåligt bemötta och orättvist behandlade från samhällets sida anser jag att det finns 
svårigheter i att bedöma om det var själva placeringarna utanför hemmet eller om det var det 
upplevda dåliga bemötandet som gör att denna faktor har visat sig vara en riskfaktor för 
problematisk narkotikakonsumtion. Utifrån intervjupersonernas berättelser om känslan av att ha 
blivit sviken av både familj och samhälle anser jag det möjligt att det är kombination av dessa 
aspekter. 
 
Min helhetstolkning av resultatet visar att det finns ett samband mellan problematiska 
familjefaktorer och problematiska samhällskontakter. Enskilt fungerar både problematiska 
familjefaktorer och problematiska samhällsfaktorer som riskfaktorer för problematisk 
narkotikakonsumtion. Sannolikt är att risken för problematisk narkotikakonsumtion ökar ytterligare 
genom erfarenhet av både problematiska familjefaktorer och problematiska samhällskontakter.  
 
En viktig reflektion anser jag är samhällskontakternas agerande och ansvar i situationer där barn 
uppvisar en bristfällig anpassning och misslyckanden i samhälleliga institutioner såsom skolan. 
Samhällskontakterna agerande bland annat genom att utse vissa barn till syndabockar och 
skolan agerande genom att exempelvis förflytta de med problematiskt beteende till 
specialklasser. Detta visade sig öka risken för att problematisk narkotikakonsumtion. En möjlig 
förklaring till detta anser jag kan vara att informanterna som blev utsedda till syndabockar och 
förflyttades till specialklasser, på grund av erfarenhet av problematiska familjefaktorer, har 
ytterligare benägenhet av att påverkas negativt bland annat av att bli förflyttad från sin egen klass 
samt att interagera med andra ungdomar med problematiskt beteende. Detta ökar då ytterligare 
risken för problematisk narkotikakonsumtion.  En större kunskap och förståelse om varför 
individen innehar ett visst beteende anser jag möjligen skulle kunna ha motverkat utvecklingen av 
en problematisk narkotikakonsumtion, snarare än att förstärka detta, vilket resultatet i studien 
visar att samhällsfaktorernas reaktioner och agerande kan ha gjort. 
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En tanke är att samhällskontakters agerande kan ha berott på att vuxna inom samhälleliga 
institutioner inte innehaft rätt kunskap om hur signaler från barn och ungdomar med 
problematiska familjeförhållanden ska tolkas och vilka budskap ett visst beteende utstrålar. I min 
studie visade det sig exempelvis att beteendet att ta på sig en syndabocksroll i förskolan och 
skolan var grundlagt sedan tidig barndom och egentligen visade på en problematisk 
hemsituation. Dock noterades detta inte av personal och syndabocksbeteendet förstärktes 
ytterligare genom att personalen reagerade på samma sätt som deras föräldrar gjort – gav dem 
skulden för saker som de till och med inte hade gjort. Möjligt är givetvis att personalen inte vet 
vilka hemförhållanden de unga har och att det är grunden till att deras beteende har brustit. 
Tänkbart är att de då hade agerat annorlunda om de vetat att dessa ungdomar kom från 
problematiska hemförhållanden och därtill även hade kunskap om hur vissa typer av beteenden 
ska bemötas. En tanke är dock att det även kan betraktas som ”bekvämt” att hitta en syndabock 
som man vet eller anar kommer från problematiska hemförhållanden då man har förutfattade 
meningar om huruvida denne kommer att bete sig och klara sig i livet. Kanske kan det bero på 
hög arbetsbelastning, stora barngrupper och brist på resurser och en känsla av att man inte har 
tid eller råd att satsa på alla och att man således väljer bort de man tror har minst chans att 
lyckas. Därav anser jag att kunskap om ämnet är extra viktigt – inte bara på mikronivå med 
utbildning av personal utan även meso- och makronivå där politiska beslut gällande bland annat 
barnomsorg och skola innefattas.  
 

7.2 Metoddiskussion 
 
Det finns kritiska aspekter med att använda den semistrukturerade intervjuformen i den avsikten 
att denna intervjuform riskerar att utesluta delar av intervjupersonernas berättelser om sina 
upplevelser. Att istället tillämpa öppna ostrukturerade intervjuer skulle kunna medföra en större 
frihet för intervjupersonerna där risken att upplevelseskildringar går förlorade minskar (Dalen 
2008, s. 30). Att ändå använda den semistrukturerade intervjuformen anser jag är befogat i den 
mån att den öppna ostrukturerade intervjuformen kan medföra brist på struktur. Detta i sin tur 
anser jag skulle kunna riskera att studiens syfte och frågeställningar inte besvarades. Därtill 
anser jag även att aspekten finns att syftet och frågeställningarna kan uppfyllas med öppna 
ostrukturerade intervjuer, men att datainsamlingsmaterialet, i och med detta tillvägagångssätt, blir 
alltför omfattande inom ramen för en kandidatuppsats, vilket skulle försvåra arbetet.  
 
I denna studie har jag valt att enbart fokusera på före detta problematiska narkotikakonsumenters 
upplevelser av sin livssituation. En kritik skulle kunna vara att resultatet brister i tillförlitlighet då 
jag kan ha undgått viktiga delar i berättelserna då jag inte har hört alla parters version, 
exempelvis föräldrars och myndighetspersonal. Jag är medveten om att historierna antagligen 
skulle ha skilt sig något åt om jag hade hört flera parter, exempelvis föräldrar och personal. 
Goldberg (2010) menar dock att det ändå är viktigt att lägga ta del av personens egen utsaga, 
trots att den inte blir helt objektiv då det, trots är dennes upplevelse av sin egen situation som 
påverkar hur denne beter sig (Goldberg 2010). Denna tanke har jag anammat i min studie, vilket 
jag anser visar på vikten av att se intervjupersonernas egen upplevelse av fenomenet, trots att 
det eventuellt inte speglar alla sidor av fenomenet.  
 
För att reflektera kritiskt kring intervjupersonernas deltagande är en tanke att valet av 
intervjupersoner kan ha påverkat resultatet i en viss riktning. Samtliga intervjupersoner kom från 
olika brukarföreningar. En risk är att det som intervjupersonerna berättar till stor del avspeglar 
brukarföreningens åsikter om familjefaktorer och samhällsfaktorers betydelse för utvecklandet av 
problematisk narkotikakonsumtion, snarare än personens egna innersta tanka och uppfattningar 
om sin egen situation och vad som påverkat denne. Ytterligare en tanke är att jag som intervjuare 
ibland kunde avläsa direkta eller indirekta konflikter mellan föreningar, vilka innefattade strider om 
att ta plats och föra ut sitt budskap. Detta skulle kunna vara en anledning till att 
intervjupersonerna visade stort intresse för att delta i studien. Detta är risker jag är medveten om 
och har försökt att motverka genom att aktivt ställa öppna frågor samt följdfrågor för att, på bästa 
sätt, finna individens egen berättelse och inte bara brukarföreningens åsikter. Därav anser jag 
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även att den kvalitativa metoden är till fördel att använda i detta fall. Svaren kunde eventuellt ha 
blivit tydligare användande av en kvantitativ metod med exempelvis enkäter. Dock anser jag att 
det då hade varit ännu mer problematiskt att urskilja vad som är individens respektive 
föreningens upplevelser av familjefaktorer och samhällsfaktorers betydelse för problematisk 
narkotikakonsumtion.  
 
Jag är även medveten om alternativa tolkningar av den empiriska datan gentemot vad jag har 
gjort är möjliga. Bland annat hade val av andra teorier kunnat medföra att resultatet tolkats på ett 
annat sätt. Exempelvis hade jag kunnat fokusera på skillnader mellan kvinnor och män med ett 
exempelvis ett feministiskt perspektiv. De teorier som använts betonar innefattar både mikro, 
meso- och makronivå. Val av teorier som enbart hade fokuserat på exempelvis mikronivå kunde 
ha gett andra resultat. 
 
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Studien visade att både familjefaktorer och samhällskontakters agerande enskilt kan påverka 
huruvida människor blir problematiska narkotikakonsumenter eller ej. Studien visade därtill även 
på ett samband mellan problematiska familjefaktorer och problematiska samhällsfaktorer. Jag 
anser att forskning idag, till stor del, betonar den enskilde individens beteende och lägger stor vikt 
vid att försöka förklara fenomenet på mikronivå. Således anser jag forskningsområdet gällande 
familjefaktorer vara relativt rikt idag.  Utifrån studiens resultat anser jag dock att det även kan 
finnas ett värde för alla parter i samhället, både hälsofrämjande och ekonomiska, i att, i högre 
grad, forska på hur även samhällsfaktorers agerande och reaktioner påverkar människor. Jag 
anser således även att det är av vikt att se hur samverkan mellan familjefaktorer och 
samhällsfaktorer påverkar människor, exempelvis hur det påverkar att människor blir 
problematiska narkotikakonsumenter. Därav vill jag föreslå ytterligare forskning där meso-och 
makronivån involveras i kombination med processer på mikronivå. 
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Bilaga 1 Informationsbrev till intervjupersoner      Gävle 2011-10-20 
 

     
 
Hej! 
Jag heter Karin Sandberg och studerar sista terminen på Socionomprogrammet på Högskolan i 
Gävle. Nu håller jag på med min C-uppsats för att ta min examen och har då valt att undersöka 
fenomenet problematisk missbruk (problematisk narkotikakonsumtion). Syftet med studien är att 
generera kunskap och förståelse om hur familjefaktorer och reaktioner och agerande från 
samhällskontakter påverkar att människor börjar missbruka (blir problematiska 
narkotikakonsumenter). Frågorna kommer således att uppmuntra dig att berätta om din väg in i 
narkotikamissbruket och vilka faktorer du anser spelade in för att just du började missbruka 
narkotika. Jag vill lyfta fram individer med egen erfarenhet av problematisk narkotikakonsumtions 
egna erfarenheter och behöver då hjälp med att hitta intervjupersoner. Det krav som finns på 
intervjupersonerna är att de ska ha haft erfarenhet av narkotikamissbruk men numera varit 
drogfria i minst två år. Det kommer att handla om kvalitativa intervjuer enskilt med mig på en plats 
där ni önskar.  Då intervjuerna handlar om tänkbara anledningar till ert missbruk  finns en risk att 
vissa områden i intervjun kan uppfattas som känsliga att samtala om. Dock bestämmer du själv 
vad du vill berätta och inte och det är frivilligt att när som helst, hoppa av intervjun utan att 
behöva ange någon anledning. Det insamlade intervjumaterialet kommer sedan att användas i 
mitt examensarbete, vilket resulterar i en uppsats samt en redovisning av uppsatsen. Ni som 
ställer upp i intervjun helt anonyma då uppgifterna behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 
ingen kommer att inga detaljer som kan avslöja intervjupersonernas identitet kommer att 
redovisas i examensarbetet. Jag beräknar att intervjun kommer att ta en till en och en halv timme. 
Jag hoppas du eller någon du känner inom er förening vill medverka i denna studie då jag anser 
att det skulle göra stor nytta för personer med narkotikaproblematiks situation! Är du intresserad 
kan du svara på det här mailet, mailadress vsn08ksr@student.hig.se eller ringa mig (eller skicka 
sms så ringer jag upp) på telefonummer 0735006130. 
 
Tack på förhand! 
 
Karin Sandberg, Socionomprogrammet Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
 

Tema 1: Familjefaktorers betydelse innan narkotikadebuten 
 
 

Kan du berätta lite om din uppväxt? 
 
Kan du berätta lite om hur kontakten föräldrarna var emellan samt kontakten 
mellan föräldrar och barn? 
 
 
Kan du berätta om en specifik situation som beskriver hur du ofta agerade i 
familjen? 
 
 
Kan du berätta om vilka känslor du ofta hade när du var inom familjen och 
hur såg du på dig själv? 
 
 

Tema 2: Samhällsfaktorers betydelse innan narkotikadebuten 
 
 
Kan du berätta om hur kontakten med samhället såg ut i tidig ålder samt i 
tonåren? 
 
 
Vilken var din roll gentemot jämnåriga och vuxna inom förskolan och 
skolan? 
 
 
 
Hur upplever du att du blev behandlad av samhällets vuxna? 
 
 
 
Kan du identifiera några känslor som du hade när du var i 
förskolan/skolan/andra samhälleliga institutioner, i så fall vilka? 

 


