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Sammandrag 
 
En kvalitativ socialpsykologisk uppsats med syfte att belysa betydelsen av gemenskap och det 

sociala i missbrukares process av tillfrisknande. Det empiriska materialet grundas i tio nyktra 

missbrukares livsberättelser, med vilka vi kommit i kontakt med genom organisationen VågaVa. 

Parallellt med vårt huvudsyfte vill vi också spegla denna stödorganisation. Den övergripande 

analytiska ramen diskuterar social aktivitet, etik, gemenskap i förhållande till kampen mot 

missbruket, vi lyfter även fram vikten av stöd- och samtalsgrupperna Nyktra Narkomaner och 12-

stegsprogrammet. Teorierna som appliceras på materialet är R. Collins interaktionsritualer, T. 

Scheffs sociala band samt H. Stenbergs reflexiva gemenskap.  

 
Nyckelord: gemenskap, socialt nätverk, etik, tillfrisknande, process, missbruk 
 
 

Abstract 

This is a qualitative social psychological essay with the aim to show the importance of community 

and fellowship for the drug addict recovery. The empirical material comes from a collaboration 

with the VågaVa organisation where we got to listen to the life stories of ten sober addicts, our 

study is made in such way that we reflect the impression we got of this organisation and the people 

we met there. The overall analytical framework for discussing social activity, ethics, community in 

relation to the fight against abuse, we also emphasize the importance of support and discussion 

groups Sober Narcotics and 12-step program. The theories applied to the material are R. Collins, 

interaction rituals, T.Scheff social ties and H. Stenberg reflexive community. 
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Förord 

Vi vill uttrycka ett hjärtligt tack till alla människor vi mött på VågaVa - för oss har detta varit 

mycket mer än en C-uppsats. Vi har fått lärdomar för livet och vi är framförallt otroligt tacksamma 

och glada för de fantastiska människor vi kommit i kontakt med. Ni tog emot oss som om vi alltid 

varit medlemmar i er gemenskap. Ni visade oss att ingen botten är för djup för att man inte ska 

kunna kämpa sig upp. Utan er hade det aldrig blivit något uppsats! 

Vi vill även tacka vår handledare Christopher Kindblad för all hjälp och stöd i såväl förarbetet som 

arbetet under uppsatsskrivningen. 

 

Tack för alla kloka ord, råd och synpunkter. 
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1. Inledning 
 

Vi har en uppfattning om att missbruk bland annat är konsekvensen av utanförskap i samhället, 

vilket väckte vårt intresse att ta reda på hur människor med hjälp av olika typer av gemenskaper 

tillfrisknar från ett missbruk. Med detta som grund har vi inlett ett samarbete med VågaVa, en 

organisation som erbjuder hjälp till självhjälp för nyktra missbrukare. De ger oss möjligheten att 

skapa en förståelse av hur deras medlemmar gör för att på nytt etablera sina sociala nätverk där de 

får ta del av nya sunda och nyktra gemenskaper. 

 

1.1 Socialpsykologisk problematisering, frågeställning och syfte  

Den centrala frågan vi diskuterar är vilken inverkan sociala relationer och de positiva känslor de 

bidrar till har på missbrukarnas tillfrisknande. Vidare undersöker vi vilken hjälp självhjälpsgrupper 

och organisationer som VågaVa kan erbjuda missbrukaren. Vi tror att det för missbrukaren är lätt 

hänt att hamna utanför samhällets normer och skapar utifrån detta utanförskap en egen gemenskap. 

I och med detta står de utanför tillsammans istället för att vara ensamma, och kanske blir drogerna 

symbolen för intimitet och gemenskap. Det som är särskilt intressant för oss utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv är att utifrån respondenternas berättelser titta på hur det sociala 

människor emellan kan bidra till missbrukarens tillfrisknande. Vår uppfattning är att missbrukare 

ofta döms ut som människor på grund av deras handlingar som utifrån samhällets perspektiv är 

felaktiga (Lalander 2001 s. 12). Det leder fram till följande fråga som vi i vår studie ville besvara: 

Vilken betydelse har det sociala för tillfrisknande i en gemenskap?  

Vårt syfte är att genom respondenternas livsberättelser öka förståelsen för den enskilda unika 

personens tillfrisknande. Med vår kvalitativa studie vill vi besvara frågeställningen utifrån 

bearbetning och analys utav de livsberättelser vi tagit del av via personer vi mött på VågaVa samt 

utifrån dessa skapa oss ett material som vi kan befästa i de olika teorier vi senare valde. Vi vill 

spegla tillfrisknandets gemenskap och det starka behovet av social aktivitet och forum som VågaVa 

samtidigt som vi vill föra vidare den kunskap vi fått genom de olika samtal vi haft med 

respondenterna. 

I vår uppsats använder vi oss av en hermeneutisk-fenomenologisk ansats vilket innebär att vi valt att 

släppa taget om våra förutfattade meningar. Teorier och förförståelser har vi under insamlandet av 

det empiriska materialet satt inom parentes då vi valt att utgå från respondenternas erfarenheter. 

Valet av teorier föll sig senare naturligt eftersom vårt empiriska material klargjorde för oss att 

följande tre teorier innehåller socialpsykologiskt relevanta begrepp för att beskriva och besvara vår 

frågeställning. De teorier vi upplevde lämpliga för vår analys är; Collins (2004) Interaktionsritauler 
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Stenbergs (2011) Reflexiva gemenskap samt Scheffs (1994) teori om Skam och Stolthet. 

 

1.2 Vår definition av det sociala 

För att göra det tydligt för läsaren vill vi ge en förklaring av vår förståelse av det sociala då detta 

begrepp ofta förekommer i följande text. Det sociala förstår vi som relationer mellan människor 

som främjar och karaktäriseras av positiva emotioner så som kärlek, trygghet, acceptans, värme, 

tillit och ömsesidig omtanke, som genererar sociala band mellan människor som skapar livsviktiga 

relationer. Kärleken urskiljs här inte som en intim känsla som till exempel i samband med 

sexualiteten, utan en emotion, det vill säga en klass av relationella handlingar som är fundamentet 

för alla sociala relationer till våra medmänniskor. Vår tanke är att det sociala som fenomen ligger 

till grund för ett sunt liv för varje individ. Det innebär att varje individ är en viktig byggsten i 

genereraingen av den sunda gemenskapen som vi anser är avgörande för både den enskildes och 

gruppens tillfrisknande. En inspirationskälla i definitionen har varit Kindblads text ”Det sociala 

livets betydelse för hälsa och välbefinnande – en kulturbiologisk förståelse” (Kindblad, 2010) som 

hjälpt oss förstå att bevarandet av de sociala relationerna i vår kulturella samlevnad är det som 

genererar hälsa och välbefinnande. Med andra ord så behöver vi människor för att må bra. 
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2. Bakgrund 

2.1.  Anonyma alkoholister - narkomaner och tolvstegsprogrammet 

I våra samtal med respondenterna har samtliga berättat om NA – Anonyma narkomaner, AA – 

Anonyma alkoholister samt tolvstegsprogrammet som avgörande faktorer för sitt tillfrisknande. 

AA, Anonyma Alkoholister (http://www.aa.se/information-om-aa/ 111129 kl 17.58) och NA – 

Anonyma Narkomaner (http://www.nasverige.org/ 111129 kl. 18.01) är två gemenskaper för män och 

kvinnor där de får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, önskningar, förhoppningar och 

styrkor för att tillsammans stötta varandra i tillfrisknandet från missbruk. Skillnaden ligger i att NA 

främst riktar sig till narkomaner och AA till alkoholister, dock är strukturen på gemenskaperna i 

stort sett det samma. De har inga medlemsavgifter, ingen religiös eller politisk anknytning – det 

enda kravet är en önskan om ett nyktert liv från alkohol och narkotika. NA och AA är till för alla 

oberoende av ålder, nationalitet, social bakgrund och så vidare. AA grundades 1935 och är en 

internationell självhjälpsgrupp som finns i över 180 länder, och är därmed världens största 

självhjälpsrörelse. I Sverige finns cirka 460 grupper och även engelsk-, finsk-, litauisk-, polsk-, 

rysk- och spansktalande grupper. 

NA har i Sverige 400 möten i veckan och cirka 55. 000 världen över. AA och NA värnar om 

medlemmarnas anonymitet och därför finns inga medlemsförteckningar, det förs heller ingen 

statistik angående besökarna. Däremot vill de synas så mycket som möjligt för att kunna nå ut till de 

som behöver hjälp. De har olika typer av möten, slutna möten är till för de som själva har ett eget 

missbruk medan öppna möten är till för alla, anhöriga, studenter eller dem som bara är nyfikna på 

hur AA eller NA fungerar. Informationsmöten innebär möten på skolor, sjukhus och så vidare där 

medlemmarna sprider gruppernas budskap. Stormöten ligger ofta på helger där flera grupper 

ansluter sig från hela Sverige. AA samarbetar för det mesta med behandlingshem, läkare och 

myndigheter, dock finns inget krav på medlemmarna att ta kontakt med dessa. För medlemmar hos 

NA eller AA finns litteratur att köpa för en vidare stöttning i tillfrisknandet. 

Tolvstegsprogrammet är från början ett program för behandling av alkoholism, men används även 

av behandling för narkomaner. Programmet baseras på tolv steg mot tillfrisknandet som fungerar 

som en personlig vägledning mot ett nyktert liv och är det mest använda i önskan att bli nykter från 

ett beroende (Gorski 2002:11-14). Tillfrisknandet inleds med att missbrukaren regelbundet börjar gå 

på möten, nästa steg innebär att börja läsa tolvstegslitteratur för att bearbeta negativa och positiva 

reaktioner. Dessa böcker representerar de grundläggande principerna i ett liv fritt från droger. 

Vidare innebär det att skaffa en sponsor, en person som har längre erfarenhet av tillfrisknande. 

Enligt Gorski (2002) kan en god sponsor i en del fall ersätta den bästa terapeuten i världen då det 

krävs att personen själv genomgått början i ett tillfrisknande. När man känner sig bekväm med sin 
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sponsor är det dags att börja bearbeta de Tolv stegen. (ibid. s. 15-17) 

De Tolv stegen är ett förslag till hur tillfrisknandet kan gå till men ingen kan tvingas att följa det. 

Det bör poängteras att stegen har en viss nummerordning och de bör följas enligt denna ordning. 

Arbetar man inte tillräckligt med varje steg kan konsekvensen blir en ”tvångsnykterhet”, det vill 

säga att man hoppar över vissa delar eller hela steg för att lura sig själv till att processen går lättare 

eller snabbare än normalt. Du bör medvetet arbeta med varje steg och reflektera över vad det 

innebär. Det första steget innebär att erkänna sig maktlös inför drogen och att man har förlorat 

kontrollen till sitt liv. Vidare byggs stegen på för att hjälpa personen att reflektera över hur 

alkoholen eller narkotikan har påverkat ens liv. Längre fram i programmet innebär stegen att 

konfrontera konsekvenserna och så gott det går reparera skadorna till de som drabbats av personens 

missbruk (ibid. s. 41-43). 

 

2.2 Presentation av organisationen 

VågaVa är den organisation vi samarbetat med för att få tillgång till fältet. Organisationen VågaVa 

bildades i Ljungby i september 1999 av två nyktra missbrukare som kände att de ville göra en 

förändring genom att informera och skapa medvetenhet. Organisationen fortsätter att utvecklas och 

idag finns det möjlighet för de som vill komma till VågaVa’s lokaler, där finns enbart två regler för 

besökarna att följa: du kommer dit för att du vill vara där samt att du är helt drogfri. Aktiviteter, 

rådgivning, stöd och kontakt med myndigheter är några av de uppgifter organisationen sysslar med 

men det vi tycker är det mest speciella är att alla som arbetar inom VågaVa själva är nyktra 

missbrukare – alltså är erfarenheten av missbruket den största resursen. Efter bara två besök känner 

vi båda starkt för VågaVa och människorna i verksamheten då det är en plats där var och en får vara 

precis som den vill utan att få motta något annat än kärlek, och detta anser vi vara något unikt för 

det samhälle vi lever i idag. Trots detta känns det viktigt att vi för oss att betona att vi är där för att 

samla in empiriskt material och därför  tvungna att hålla en slags distans till de människor vi möter 

och till VågaVa.  

Organisationen bygger idag ett hus i Ljungby som ska bli ett akutboende för hemlösa, genom att bo 

där ska de få stöd i kampen för att bli drogfri. Ljungby kommun hjälper organisationen, medan 

verksamheten i Halmstad är fristående och inte samarbetar med kommunen. Syftet med huset är att 

det inte fungerar med väntetid då en missbrukare söker hjälp, det ska ske där och då – för det är just 

i den stunden som hjälpen gör någon nytta, trots detta är det tre veckors väntetid i Halmstad 

kommun. VågaVa har en egen logga som de är mycket måna om och försöker exponera så mycket 

det går för att fler ska kunna få den hjälp de kan erbjuda. Loggan syns bland annat på bilar, tröjor 

och jackor som medlemmarna bär men även säljer till allmänheten. Syftet med detta är att VågaVa 
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vill göra sig sedda och hörda i samhället för att visa att de finns. ”Våga va vacker & värdefull” är 

organisationens motto som riktas till medlemmarna, men givetvis är det ett budskap som bör spridas 

till alla människor oavsett missbruksproblem eller inte.  

I VågaVa’s lokaler finns de som kommer dit för att umgås men också några som är anställda och får 

aktivitetsstöd för att vara där. För dessa gäller följande regler; Kom i tid, gå i tid samt att närvaron 

ska vara hundra procent frivillig. Om någon av dessa personer skulle ta ett återfall gäller en månads 

utvisning från organisationen, man betonar att det är missbruket som utvisas inte personen i fråga. 

När det kommer till besökande personer som söker hjälp hos VågVa får de inte vara aktiva 

missbrukare, det vill säga ta droger innan eller efter dem varit på några av VågaVa’s aktiviteter. 

Dagarna inleds klockan 10.00 med morgonmöte där alla delaktiga får möjlighet att prata och bli 

lyssnade på. Mötet börjar med att en av personerna läser ur boken Dagliga reflexioner (2004) som 

är skriven av AA medlemmar för AA medlemmar, där det står något unikt och tänkvärt om varje 

dag på året. Detta blir sedan utgångspunkten för mötets tema för dagen. Under mötet kan man välja 

att diskutera kring ämnet men också att filtrera sina egna tanka och känslor denna dag. Det är dock 

helt frivilligt att prata, det finns dem som väljer att bara lyssna. När ordet går runt börjar varje 

person med frasen; ”Hej jag heter ****** och jag är en människa”. Vi fick förklarat för oss att de 

använder denna benämning för att uppmärksamma människan och inte missbruket. Två ämnen 

under dessa möten kan till exempel vara drogsug och att skvallra på varandra. Drogsuget är något 

de flesta nyktra missbrukare kämpar mot och personerna på VågaVa bekämpar sugen genom att 

prata om det, sätta ord på sina känslor och på så sätt bearbeta det tillsammans. ”Gör om drogsuget 

till is i hjärnan, låt det komma till hjärtat. Då blir det vatten, då kan du dela med dig.” var det en 

person som sa under ett av de morgonmöten vi deltog i.  

Stämningen i VågaVa’s lokaler präglas av humor och sarkasm. De nyktra missbrukarna skojar med 

sig själva, sitt missbruk och med varandra och där är mycket högt i tak. Atmosfären är väldigt 

familjär och det är tydligt att alla som är där inte bara vill hjälpa sig själva utan även varandra, 

vilket är vad VågaVa’s metod bygger på.  

Grundarna själva beskriver organisationen enligt följande: 

”Efter att ha suttit och diskuterat hur 'skräckpropaganda' vi lyssnat på under vår skoltid gav oss helt 

fel signaler, kom vi överens om att gå ut till skolorna och berätta den nakna sanningen om vårat 

eget liv i missbruket. Under parollen 'inga pekpinnar' och genom att lägga fokus på våra egna 

erfarenheter lyckades vi över all förväntan med att nå ut med vårt budskap. Resultatet av 

föreläsningarna var oväntat, genom att vi bjöd så frikostigt på oss själva byggdes det upp en 

möjlighet till fortsatt kommunikation för åhörarna. I och med detta kunde vi känna att våra 

erfarenheter blev en tillgång för dem som ville använda sig av den. Behovet av ett ställe att vända 
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sig till anonymt när det gällde denna problematik fanns och VågaVa föddes för att fylla denna 

plats.” (Hämtat från www.vagava.nu den 15 november 2011) 
 

 

2.3 Tidigare forskning 

Forskningsstudien vi valt att använda oss av är artikeln ”Inget annat än en historia": Berättelser av 

framgångsrika AA tillfrisknande” publicerad i Health Sociology review (2009) skriven av Martin 

Weegmann vid Missbruksmottagningen, Queen Mary’s sjukhus i Storbritannien samt Ewa 

Piwowoz-Hjort vid Psykiatriska mottagningen kronan i Sundbyberg, Stockholm. Studien bygger på 

nio människors berättelser om deras upplevelser av att delta i AA möten och att följa den filosofin 

som AA-grupper använder sig av och genom detta har de lyckats upprätthålla sitt tillfrisknande. 

Syftet med studien var att utifrån dessa människors berättelser få en djupare förståelse för vilka 

faktorer i relation till AA har hjälpt dem att uppnå och upprätthålla en förändring i sitt sätt att leva. 

(ibid. s.273) 

 

Den metod som användes var genomförandet av nio stycken halv-strukturerade intervjuer med 

missbrukare som under minst tio år hållit sig nyktra från droger. Majoriteten av respondenterna var 

alkoholister som nått nykterhet genom AA, bortsett från en respondent som använt sig av NA.  

Respondenterna kontaktades genom de informella kontakter som en av författarna etablerade då 

denne besökte ett öppet möte hos Anonyma alkoholister. Övriga deltagare rekryterades genom den 

så kallade snöbollseffekten genom den kontakt som en relation skapats till. Därefter upprättades 

individuella avtal mellan forskarna och respondenterna där tid och plats gemensamt fastställdes 

utifrån respondentens egen bekvämlighet. Under intervjuerna talade respondenterna fritt om deras 

erfarenheter från AA men stöttades också av ett antal frågor som författarna tidigare konstruerat. 

Intervjuerna bandades och områden som berördes och kunde urskiljas var: minnen av det första 

AA-mötet, upplevelsen av närvaron, eventuella invändningar mot programmet, engagemang, vikten 

av eller på ett eller annat sätt en andlig dimension till återhämtning där begreppet ”högre makt” 

användes. (ibid. s. 274-275)  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades noggrant och användes sedan för en tolkande 

fenomenologisk analys vilket syftar på att ge förståelse utifrån de upplevda erfarenheterna. 

Forskarna antog ett icke fördömande förhållningssätt till materialet medan de fortfarande var 

medvetna om att deras närvaro och förutfattade meningar kunnat påverka resultatet. Författarna 

ansåg att det var viktigt att fråga respondenterna hur deras första reaktion mot AA hade varit, de 

fick många olika svar gällande reaktioner gentemot denna gemenskap. En del upplevde en stark 
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positiv atmosfär medan andra var väldigt fientliga i sina reaktioner. Efter en tid fylldes dessa 

personer av ambivalens då deras första reaktion var avstötning, som sedan växte sig till en positiv 

känsla av engagemang, även om det tog lång tid. Några av respondenterna uttryckte en känsla av 

tillhörighet, ett psykologiskt hem redan vid första kontakten med AA. De beskrev känslan som om 

de kommit in från kylan och fick nu erfara en djup identifikation med de andra deltagarna. (ibids. s. 

275-276) 

 

Samtliga respondenter talade om en personlig resa som inneburit en kraftig nedgång i missbruket 

som gett konsekvenser för livet och hälsan, vilket blev deras gemensamma kännetecken. Vidare är 

deras erkännande och tillfrisknande med hjälp av AA:s struktur och de berättelser som finns att 

finna i ”Stora boken”, som innehåller olika berättelser om tillfrisknande. Återkommande teman som 

tas upp i boken är: förlora, envishet, stolthet, att förlora allt, förnekelse, brist på kontroll, 

godtagande, insikt, och genombrott. Allt detta blir ett uttryck för återuppbyggnad och ett sätt att lita 

på att AA fungerar (ibid. s. 277). Majoriteten av respondenterna uppgav att det fanns en distinktion 

mellan att erkänna problemen runt deras missbruk och en känslomässig och attitydmässig 

förändring som innebar en djup process av acceptans. I och med att de stannade upp och på ett sätt 

kunde se sig själva, så kunde de också bedöma sitt förflutna. Acceptansen kan vidare kopplas till 

stegen som AA arbetar med, där ett av dem säger: ”vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen”. 

En vanlig uppfattning är att om man går med i gemenskapen AA innebär det en förlust av den egna 

individualiteten, vilket även en del av respondenterna uppgav. Trots det värderar de gruppen och 

gemenskapen mycket högt i sitt fortsatta tillfrisknande. Många av deltagarna uttryckte att AA-

möten inte bara är grunden till ett funktionellt socialt nätverk men även för fortsatta möjligheter att 

kunna se sig själv i andra. Ett annat nästan viktigare åtagande de upplevde var vikten av att ge (ibid. 

s. 277-280). 

 

Slutligen skriver författarna att gemenskap i grupp blir en inspiration när det gäller modeller för 

förändring. Ett socialt och individuellt stöd växer fram och löpande bekräftelser om vad som måste 

göras för ett fortsatt tillfrisknande. Även bortom det unika i de nio berättelser de fick ta del av kan 

vissa mönster urskiljas som representerar en allmän själv-identifiering och ett gemensamt sätt att 

prata om "problemet" och "lösningen", som kan kopplas till AA:s modeller. Vidare skriver de att 

sådana berättelser om nedgång och förnyelse inte är unikt för AA. Det som är viktigt är att den 

tillfrisknande personen hittar ett sätt att gestalta en livskraftig icke-missbrukare identitet som passar 

både ett personligt förändringsarbete för att utarbeta en förändrad allmän status. Engagemanget och 

stödet från gemenskapen ansåg de deltagande vara grunden för deras tillfrisknande, dock hade flera 

av deltagarna tagit hjälp av andra psykologiska resurser. Genom att delta i öppna AA-möten och 
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samtala med respondenterna fick forskarna en djupare förståelse för hur deras liv kommit att 

förändras och för de olika rollerna gemenskapen spelat in. (ibid. s. 280-282) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I valet av de teorier som används för att befästa vårt empiriska material i var det viktigt för oss att 

behålla den positiva och framåtblickande andan, det vill säga att fortfarande behålla vårt fokus på 

gemenskap, tillfrisknande och det sociala. Som vi tidigare skrivit söker sig människor till grupper 

där de känner att de har något gemensamt med andra människor och på så sätt kan de identifiera sig 

med gruppens deltagare. I vägen mot tillfrisknandet blir vikten av interaktionsritualernas positiva 

inverkan och bevarandet av trygga sociala band där gemensam reflexivitet tillåts att ta plats tre 

viktiga komponenter för tillfrisknandet. De tre teorier vi valt flätar samman de komponenter som 

krävs för individen att ta sig ur den destruktiva missbrukargemenskapen och vidare in i 

tillfrisknandets gemenskap. De har gett oss en större förståelse för hur individen och gruppen 

påverkas positivt av vad det sociala bidrar till. Tillsammans med resultatet vi fått utifrån våra 

livsberättelser har de hjälp oss att få en djupare förståelse i hur tillfrisknandet uppkommer och 

bevaras i en gemenskap, samtidigt har vi fått en vetenskaplig grund att stå på. 

 

Vi ansåg att dessa tre teorier redogjorde för hur vi förstått det vi studerat samt hur vi ansåg att det 

kunde kopplas ihop till något som sedan utmynnar till en socialpsykologisk analys. Individen och 

gruppen samexisterar i en ömsesidig relation, det vill säga att båda delarna formas av varandra – 

vilket vi tyckte att teorierna nedan visar.  

 

3.1 Interaktionsritualer 

I korta drag kan man säga att interaktionsritualer berör den sociala dynamiken och även den 

individuella motivationen då ritualerna bidrar till den emotionella energin som individer söker i alla 

sociala sammanhang (Collins 2004 s.42). Dessa ritualer skapas utifrån en kombination av vad 

Collins kallar ingredienser som växer till olika nivåer av intensitet som resulterar i solidaritet, 

symbolik och individuell emotionell energi (ibid. s.47). Interaktionsritualen är alltså både främjande 

för gruppen och individen, ett ömsesidigt samspel bidrar till känslor av samhörighet, glädje och 

styrka. Den emotionella energin blir som en drivkraft och motivation till fortsatta 

interaktionsritualer (ibid. s.38), och den kan även förklaras som en energi som alstras från social 

aktivitet (ibid. s.107). 

 

För att en interaktionsritual ska äga rum finns fyra nödvändiga kriterier: 1. Minst två personer måste 

fysiskt befinna sig på samma plats då de påverkas av varandras kroppsliga närvaro. 2. Det ska 

finnas tydliga gränser för vilka som är utomstående så deltagarna upplever en känsla av 

samhörighet. 3. Deltagarna ska ha ett gemensamt fokus på ett objekt eller en aktivitet och vara 
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medvetna om den andres fokuserade uppmärksamhet. 4. Deltagarna bör dela en gemensam 

känslomässig upplevelse. Med förutsättningarna att dessa krav uppfylls skapas möjligheten för en 

interaktionsritual att äga rum, och resultatet av ritualen blir att deltagarna får känna: 1. 

Gruppsolidaritet och medlemskap. 2. Emotionell energi hos individen som ger upplevelsen av 

förtroende, upprymdhet, styrka, entusiasm, och initiativtagande. 3. Skapandet av symboler som 

representerar gruppen till exempel ting, gester eller någon särskild aktivitet. 4. Känslan av moral 

gentemot gruppen, dess symboler och upprätthållandet av dessa gentemot utomstående (ibid. s.48-

49). Enligt denna teori så är det människan som formas av situationen (ibid. s.5).  

 

Genom att människor befinner sig på samma plats skapas det en känsla av intresse eller åtminstone 

av att man uppmärksammar varandra – att man blir sedd. Detta sker både medvetet och omedvetet 

och det skapar en slags ”kroppslig inter-orientation” (ibid. s.34). Dessa situationer och sammanhang 

präglas av hur människor kommunicerar med varandra och hälsningsfraser är en intressant aspekt 

som kan avslöja vår relation till personen. Det är tydligt om personen vi möter är en bekant eller är 

nära vän, detta visar vi genom att markera när de kommer och går, hur vi uttrycker oss visar alltså 

den sociala relationens karaktär (ibid. s.18). Något som också utmärker den specifika gruppen och 

tillhörigheten i denna är symboler, det är objekt som respekteras och som gruppen samlas kring. I 

Collins bok beskrivs de som ”an object that comes to embody their emotion” (ibid. s.37), och det är 

en mycket bra förklaring. Symbolen är alltså ett ting som konkretiserar de emotioner som skapas i 

gruppen i samband med interaktionsritualen. 

 

Det är viktigt att ännu en gång betona betydelsen av den emotionella energin som deltagandet i 

interaktionsritualen medför. Självförtroende, mot att agera och ta initiativ, viljan att handla och 

arbeta, moral mot gruppen och en starkt motiverande effekt är några av de saker en förhöjd 

emotionell energi bidrar med (ibid. s.39). En lyckad interaktionsritual stärker gruppen som i sin tur 

stärker individen. Framgångsrika samtal är de solidaritetsskapande samtalen, det genererar 

solidaritet och samhörighet mellan de deltagande. (Dahlgren & Starrin 2004 s. 65) Dessa samtal 

kännetecknas av ett antal förhållanden; inga tomrum eller överlappningar och ingen pinsam tystnad 

mellan deltagare och uttalanden. Trots detta kan samtalen variera och vara framgångsrika på olika 

nivåer, men enligt Collins bör de framgångsrika konversationsritualerna vara rytmiska. Med detta 

menas att inflikningarna är tajmade där talarna tillsammans skapar en atmosfär där samtalen flyter 

på ett smidigt sätt. Vidare bör det solidaritetsskapande samtalet leda till en rytmisk samklang, som 

är viktigt för solidariteten och samhörigheten. Den rytmiska samklangen handlar också om språket i 

samtalen, människor som tenderar att koordinera sitt språk och sina kroppsrörelser i förhållande till 

varandra och den gemensamma strukturen har en tendens att trivas tillsammans. Vidare leder detta 
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till en emotionell smitta. (ibid. s. 66)  

 

3.2 Skam, stolthet och de sociala banden 

Enligt Scheff påverkas de sociala banden mellan människor av två grundläggande emotioner: skam 

och stolthet (Scheff 1994 s.4ff). De sociala banden som Scheff pratar om kan vi förklara som den 

mentala och emotionella samklang som uppstår i samspelet mellan människor. Denna samklang 

genererar inte enbart gemensam kunskap utan också långsiktiga hänsynstagande som innefattar 

intentioner. Att etablera sociala band är människans viktigaste uppgift då det är etablerandet av 

trygga stabila sociala band som håller ihop samhället, i samband med detta bildas en drivkraft som 

karakteriseras av en balans mellan närhet och distans, också kallad differentiering. Det optimala 

vore om det skapas en balans som både ser till gruppens och individens behov på ett bra sätt (ibid.) 

Det mest fundamentala motivet för människan är alltså att genom skam och stolthet bevara de 

sociala banden då det är de som håller samman samhället och integrerar oss människor, och den roll 

känslorna spelar är att  stolthet är den emotion som bevarar de sociala banden medan skam är den 

emotion som hotar dem  (ibid. s.71). Att tillåta sig att känna och kunna utöva känslan av skam eller 

stolthet kan förklaras som en slags mental träning som förbereder individen för att kunna möta de 

perioder i livet då den stöter på ångest och depressioner.  

De sociala banden kräver alltså balans mellan närhet och distans i differentiering (ibid. s.4ff) Det 

finns tre typer av differentiering som alla medför olika konsekvenser. Underdifferentiering kan 

förklaras som lojalitet som definieras som konformitet, den gör så att medlemmarna blir uppslukade 

och gruppen står över individen. Överdifferentieringen däremot leder till att medlemmarna känner 

sig isolerade då de sociala banden är för lösa och individen står ensam. Den tredje och sista är den 

optimala differentieringen där individens och gruppens behov balanseras på ett tillräckligt bra sätt 

för att bevara de sociala banden – precis som det heter så är detta den optimala formen vilken man 

bör eftersträva. (ibid.) 

 

Scheff menar att människor är ofullständiga utan ett nät av säkra sociala band. I det moderna 

samhället har det bildats, så som Scheff beskriver det, känslofällor vilket inte längre bara handlar om 

skam och stolthet som ren emotion utan när man har en emotionell reaktion på sin egna emotionella 

reaktion, exempelvis att man känner skam för att man känner skam. Denna paradoxala känsla kan i 

slutändan leda till att man grips av panik.  (ibid. s.171) Vad är det som gör att vi ställer oss bakom 

gruppens uppfattning trots att vi egentligen tycker något annat. Varför är vi villiga att utsätta oss för 

detta, enligt sociologin är det på grund av konformitet vilket uppmuntras genom ett system av 

belöningar och bestraffningar. Men dessa formella sanktioner är oftast inte synliga eller vidare 
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tydliga och det är även därför Scheff ifrågasätter människors villighet att göra något de inte vill.  

För att kunna beskriva sociala band på mikronivå använder sig Scheff sig utav Goffmans analys av 

mikrovärlden där han använder ritualer och sociala interaktioner som en vital del. Goffman menar att 

det finns ett par elementära aktivitetssystem som ska interagera med varandra för att interaktion skall 

äga rum. När vi dagligen interagerar med varandra finns det enligt Goffman en risk att bli avvisade 

och därför känna skam, det behöver inte betyda att vi utsätts för skam utan att vi ofta är beredda på 

att känna skam och därför blir skam ett inslag i de flesta sociala samspel. Å andra sidan är stolthet 

även en emotion som befinner sig i det sociala samspelet, då vi blir accepterade och 

uppmärksammade känner vi oss till mods och som en belöning sker stolthet. Exempel på detta kan 

vara första dagen på ett nytt jobb, strävan efter acceptans är enorm och man väljer kläder efter detta 

stora behov av acceptans. En av de viktigaste sakerna den dagen är att passa in, vi vet alla hur viktigt 

det första intrycket är. Därför är vi också villiga att följa de normer och den sociala kontrollen för att 

få utryck för de önskade emotionerna.  

 

Dessa två fundamentala emotioner, skam och stolthet, är också det som lägger grunden för Scheffs 

hänsyns-emotionssystem. (ibid. s.71ff) I utvecklingen av detta har Scheff använt sig av Goffman 

och hans tankar om ritualer och sociala interaktioner, då han menar att förutsättningarna för att 

interaktion ska fungera är ett par elementära aktivitetssystem. Även dessa är kopplade till skam då 

det i vår dagliga interaktion alltid finns en risk för att bli avvisad och vi känner stolthet då vi blir 

accepterade. Hänsyns-emotionssystemet handlar om aktning och om informella belöningar genom 

att yttre aktning som belöning skapar en inre stolthet samtidigt som brist på aktning ses som en 

bestraffning som leder till skam. (ibid. s.71) Denna förståelse tyder på att den gemensamma 

solidariteten är den starkaste kraften då vi människor bekräftar/belönar eller avfärdar/bestraffar 

varandra genom interaktion och detta är något som spelar stor roll i det sociala, det kan leda både 

till konflikter och turbulens människor emellan. (ibid. s.73) 

 

Hänsyns-emotionssystemet har alltså som syfte att visa hur människor utvärderar varandra genom 

exempelvis kroppsspråk och ögonkontakt, men det måste ske på rätt sätt för att det ska skapas en 

dialog då det kräver ömsesidig bekräftelse och legitimering av de medverkande i den sociala 

interaktionen. Vi vet hur man ska bete sig och interagera för att få känna stolthet då det är den 

tillfredsställande och bekräftande emotionen, vi kanske till och med medvetet beter oss på ett visst 

sätt ibland för att få känna detta medan vi på samma sätt undviker att avvika för inte känna skam. 

Systemet kan förstås som en konkret förklaring av Scheffs teori som förtydligar ”praktiken” av de 

fundamentala emotionerna samtidigt som vi samspelar för att bevara de sociala banden. Vi behöver 

få känna att vi är individer men vi är också i hög grad beroende av andra, för det är genom att 
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samspela med andra som vi får känna tillfredsställande emotioner. 

 

Scheff beskriver att Goffmans teori om sociala interaktioner och skam inte sträcker sig till den skam 

som sker i det sociala samspelet, emellan de som interagerar. Scheff menar därför att 

hänsynsemotionssystemet handlar om utdelningar av sanktioner i interaktionen som orsakar skam 

men även ansvarar för belöningar i interaktionen som vidare ger upphov till skam. Vikten av dessa 

två emotioner i relation till systemet är viktigt för att individer skall känna ett ömsesidigt 

godkännande och därför inte känna sig utanför vilket i slutändan skadar de sociala band vi är så 

beroende av (ibid. s.171ff). 

 
3.3 Reflexiv gemenskap 

Reflexvitet som enligt Stenberg (2011 s. 167) kan användas för att förstå hur individen på ett 

kognitivt sätt orienterar sig i den sociala sfären och formar gemenskaper som grundar sig på ett 

engagemang för andra. Begreppet innefattar även människans kapacitet att förstå sin samtid, sociala 

värld och identitet i relation till de sociala förändringsprocesser som ständigt pågår.  Stenberg 

beskriver de olika formerna av reflexvitet där han tar upp hur människan utformar en komplicerad 

reflexvitet då hon är tvungen att ta hänsyn till och reflektera över åtskilliga aspekter som berör det 

sociala livet och dess relationer. Den reflexiva identiteten förenar den kognitiva, emotionella och 

sociala förståelsen av livsvillkoren och kan vidare replikera mot de olika graderna av förändring i 

samhället. Förväntningarna på individens förmåga att ta hänsyn till en stor mängd av människor, 

möten och information bidrar till utvecklingen av en identitet som på ett smidigt sätt kan integreras i 

de olika nivåerna. (ibid. s. 168-169) 

 

Giddens syn på reflexvitet som präglas av ett individ-samhälle perspektiv, Lash däremot utgår ifrån 

förståelse som sin utgångspunkt för gemenskapen. I hänvisning till Lash inför Stenberg begreppet 

hermeneutisk reflexvitet som används för att förstå hur individen i ett samhälle präglat av 

individualism lyckas utveckla gemenskaper som bygger på ömsesidighet som skyddar individen 

från total isolering. När individen får möjlighet att lufta sina erfarenheter inom en tillfällig 

gemenskap som baseras på närhet, närvaro, fri kommunikation och bekräftelse gynnas individens 

reflexvitet på ett kreativt plan. En känsla av att få vara för sig själv tillsammans med andra ger 

utrymme till reflexvitet i och med den relativa distansen till gemenskapen vilket i sin tur ger upphov 

till nyanserade uppfattningar om sig själv och andra. (ibid. s. 170-173) Ett grundläggande behov hos 

individen är känslan av bekräftelse och erkännande. I det moderna samhället möter individen 

kontinuerligt på främmande situationer och individer där risken att inte bli bekräftad är stor, det vill 

säga inte bli förstådd och bemött som den man själv upplevs vara. Att bli erkänd handlar om att 
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utifrån sina egenskaper i en socialt funktionell roll och sammanhang bli uppskattad. Den 

senmoderna gemenskapen ger möjlighet till kommunikation där offentliga och personliga roller 

suddas ut och individen vågar pröva sin sociala individualitet i olika situationer utan dessa givna 

roller. (ibid. s. 174-175)  

 

Von Wrights begrepp det relationella perspektivet beskriver en individs öppna förhållningssätt till 

andra individer och är därmed öppen för att påverkas i samspelet med dessa. Detta visar att 

subjektiviteten inte är beständig utan omskapas och blir under dialog i internsubjektiva möten, 

något som Von Wright benämner som den öppna människan. Motsatsen är den slutna människan 

och det punktuella perspektivet där individen konstant bär på en subjektivitet som avgränsas från 

andra. Individen värnar om sitt jag och isolerar det hellre än att låta det påverkas av den sociala 

miljön runt om henne. Ahrendts begrepp Vad och Vem innebär att man antingen bildar sin 

uppfattning om någon annan utifrån mallar och formella frågor eller visar ett genuint intresse för det 

unika och föränderliga subjektet. Att förhålla sig till andra som Vad är något som utmärker behovet 

av kontroll och rationalitet medan förhållningssättet Vem belyses i till exempel interaktionsritualer.  

 

Utifrån perspektivet Vem är det inte bara individen utan även relationen som blir unik då den 

påverkar båda parter genom det internsubjektiva mötet. Den senmoderna människan präglas enligt 

Von Wrights av internsubjektivitet i viljan att utveckla sin egen subjektivitet i en ömsesidig 

gemenskap tillsammans med andra aktörer i påverkan av impulser från den sociala världens utanför, 

något som kännetecknar den hermeneutiska reflexiva gemenskapen. (ibid. s. 180-183) 

Stenberg hänvisar till Levin då han skriver att i önskan om att lära känna sig själv genom andra 

bidrar internsubjektiva möten till frågan om moral och medmänsklighet. Det moraliska ansvaret 

innebär inte endast ansvar för den andres välbefinnande utan även ansvar för dennes ansvar. 

Grundat på förståelse för den unika andre samt den samhälleliga verkligheten skapas gemensamma 

moraliska ställningstaganden. Det handlar om att bekräfta och erkänna den andre som en del av 

samhället med rättigheter och skyldigheter.(ibid. s. 185-187) 
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4. Metodkapitel 
 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I vår C-uppsats valde vi att utgå från en hermeneutisk-fenomenologisk ansats. Fenomenologin 

påstås ha sin kärna i Husslers teori om strävan efter säker kunskap. (Allwood 1999 s. 38) Utifrån 

detta vetenskapsteoretiska perspektiv utgår forskaren som individ från att objektet blir ett objekt då 

individen upplever det. Att välja ett fenomenologiskt perspektiv i sin forskning innebär att sätta 

teorier och förförståelser inom parentes och utgå från de livsberättelser som tas del av. Vårt 

empiriska material skapades på plats som ett resultat av de samtal vi hade med respondenterna. 

Syftet med fenomenologin kan förklaras som en strävan om att kunna se och dra olika slutsatser om 

individers upplevelser, strukturer och egenskaper med inställningen att det enda man kan veta säkert 

är det man upplever. Vi valde denna ansats då vi upplevde att det stämde in på hur vi ville 

genomföra vår studie: vi ville inte läsa oss till hur verkligheten kring vårt valda område ser ut, vi 

ville istället ta del av de erfarenheter som missbrukarna själva upplevt.  

Induktion (Birkler 2008 s. 172) är det vetenskapliga tillvägagångssätt vi använder oss utav. Vårt 

arbete grundades på empiriskt material, den insamlade data vi utgick från var erfarenhetsbaserad - 

vilket innebär att den kunskap materialet genererade blev nytt och användbart dock var den knuten 

till det så kallade induktionsproblemet. (ibid. s.173) Då vårt empiriska material var 

erfarenhetsbaserat blev konsekvensen att kunskapen inte behövde vara absolut säker, trots detta 

ansåg vi att detta var det bästa valet för vår studie för att få en sann bild av verkligheten. 

Utifrån vår disciplin var det för oss en självklarhet att göra en kvalitativ studie med fokus på 

människors berättelser istället för uträkningar, ord istället för siffror samt erfarenheter istället för 

värden. Vi ansåg inte att den kvantitativa metoden hade möjligheten eller bredden att fånga upp det 

stora omfång man som forskare får genom att studera människor och deras erfarenheter. Den 

kvalitativa metoden gav oss även möjlighet att skapa en närhet och bygga upp en ömsesidig tillit 

med respondenterna (Bryman 2001 s. 272), vilket situationen krävde då vi hade ytterst personliga 

samtal.  I denna kontext kan man även diskutera förhållandet mellan vetenskapsteorins olika läror 

hermeneutiken och positivismen. Hermeneutiken kan förklaras som läran om förståelse och enligt 

den har vi alltid en förförståelse när vi försöker förstå något (Birkler 2008 s. 100), med andra ord så 

har vi alltid i förväg skapat oss en föreställning om det vi vill förstå. Genom att applicera den 

hermeneutiska tanken på vår studie vågade vi påstå att samhället och människorna har starka och 

tydliga föreställningar kring alkoholister och narkomaner vilka givetvis även färgat oss. Trots detta 

valde vi att glömma bort allt vi någonsin tänkt om missbrukare och låta de lära oss, så att vi kunde 

bilda oss en ny uppfattning utifrån deras livsberättelser. Enligt hermeneutiken är dialogen vägen till 



 16 

förståelse, och det var den inställning vi gick in med till våra möten med respondenterna. Vi lyfte 

fram vår fenomenologiska ansats genom att sätta våra förutfattade meningar inom parentes, men 

givetvis blev vårt material senare teoretisk förankrat för att vi skulle ha en stabil grund att utveckla 

våra resonemang kring – och detta ansåg vara ett tydligt bevis på att man kan och bör kombinera 

dialog och observation, fenomenologi och hermeneutik. 

 
4.2 Förförståelse 
 
Emina: Min förförståelse kring narkomaner, alkoholister och missbruk har tidigare varit färgad av 

de fördomar som finns i samhället: farliga, smutsiga, knarkare får skylla sig själva, det har själva 

valt att knarka och supa och så vidare – dock har min förförståelse förändrats nu när jag blivit lite 

äldre. Idag ser jag det som människor som är sjuka, och inte skyller man andra sjukdomar på 

individen som blivit drabbad för det är inget man själv kan påverka. Stämpeln sitter i och 

fördomarna är många och starka, och det tror jag alltid kommer vara så men däremot tycker jag att 

man borde sprida kunskap och medvetenhet i samhället om hur och varför missbruk skapas, hur 

man kan bidra för att hjälpa och stötta missbrukare och så vidare. Alla är vi människor i grund och 

botten, sedan kommer allt det andra med religion, etnicitet, status, yrke och så vidare men det är just 

det vi aldrig får glömma: att vi allra först är människor. Knarkare och alkoholister också, och de 

tillhör våra medmänniskor.  

 

Min föreställning kring missbrukare är på ett ungefär att det är människor som har haft ett tufft liv 

och gått igenom mycket svåra saker, och konsekvensen av detta har blivit missbruket där de kunna 

söka tröst och hjälp. Missbruket blir medicinen och lösningen, inte problemet. Jag har en viss 

förståelse den dominerande föreställningen samhället har kring missbrukare, att man ska akta sig för 

dem, att de kastar bort sina liv och är en börda men däremot tror jag att man borde skifta fokus från 

problemet till lösningen och hur man kan arbeta för att minska antalet missbrukare och hemlösa. Jag 

är ödmjuk mot dessa människor och känner att jagbryr mig, och kan vi genom vår studie hjälpa 

några få på traven så är det enligt min mening ett stort och betydelsefullt bidrag.  

 

Madelene: Min förförståelse grundas framför allt av att jag personligen växte upp med en 

alkoholiserad förälder. Att bo med en förälder som dricker öl till frukost och sover på hallmattan 

när man kom hem från skolan var för mig fullt normalt. Efter att jag fått distans till detta upplever 

jag mig ofta ha en bredare syn på missbruk än andra då jag genom min uppväxt tillägnat mig 

kunskap och erfarenheter om denna sjukdom vilket lett till att jag anser mig ha en större förståelse 

för missbrukaren. Många har bilden av alkoholisten eller narkomanen som en oduglig, outbildad, 
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lågstatusmänniska med bristande intelligens och en oförmåga att ta ansvar. Förutom detta vill jag 

påstå att jag är lyckligt lottad som har fått vara med inte en utan flera människor på deras väg ur 

missbruket. Jag har med egna ögon sett vilken styrka det krävs för att gå emot sin förnekelse och 

erkänna sig maktlös inför sitt beroende. Att i en stund av att känna total ovärdighet sträcka ut en 

hand och be om hjälp – och ha modet att ta konsekvenserna för sitt handlande. Jag har fått uppleva 

en enorm värme, kärlek och respekt som dessa människor i deras kamp att själva bli fria från 

missbruk, men även den kamp de kämpar för varandra.  

 

Det är med stor ödmjukhet inför de möten och levnadsöden som vi har privilegium att ta del av jag 

försöker förhålla mig till dessa människor. Vägarna in och ut ur ett missbruk kan vara högst 

individuella och komplexa. I detta ligger även en uppsjö av upplevelser, erfarenheter, val och 

förutsättningar som sträcker sig över ett helt människoliv. För mig är det inte riktigt så enkelt att 

säga att dessa människor får skylla sig själva eftersom de väljer bort allt framför knarket eller 

alkoholen. Min tro är att vi kommer få höra många olika berättelser med många olika 

bakgrundsfaktorer som gav upphov till missbruk men framförallt få en djupare inblick i hur viktig 

gemenskapen är för att ta sig ur det. Med det sagt tror jag även att vi kommer känna igen delar av de 

olika historierna där en del känslor och upplevelser kommer att upprepas. Den egna förförståelsen 

har säkerligen påverkat mig i vårt val av studie då detta är något jag brinner starkt för. Min 

förhoppning är att vi kommer kunna föra de nu nyktra missbrukarnas talan utåt och om än hos bara 

en person, förändra synen på missbruk och de människor som drabbas av det. 

 

4.3 Val av metod  

Inledningsvis var vi inställda på att göra traditionella intervjuer med en på förhand formulerad 

intervjuguide men vi insåg ganska snart att denna metod inte lämpade sig för det vi ville få ut av 

samtalen. Vi kände att en traditionell intervju skulle bli alldeles för stel och styrd för 

sammanhanget, vilket enbart skulle vara till vår nackdel. Samtidigt ansåg vi att vårt 

fenomenologiska perspektiv förespråkade syftet att förstå och det är också ett motiv till att vi inte 

ville ha någon intervjuguide. Istället gjorde vi bedömningen att respondenternas skulle styra 

samtalet genom att själva välja vilka tankar och berättelser de ville delge oss. ”Människan är en 

berättelse” är titeln på Crafoords (2005) bok där titeln fick oss att lyfta blicken mot narrativ metod 

och livsberättelser. Enligt Johansson (2005 s. 23) är en livsberättelse enkelt uttryckt den berättelsen 

om valda tidsperioder och perspektiv ur en människas liv. Livsberättelser används med fördel i de 

forskningsdiscipliner som ur olika teman och perspektiv undersöker hur en människa ger sitt liv 

mening och formar en identitet. Inom dessa studier är det människors egna upplevelser om sig 

själva och sitt liv som blir den centrala delen i forskningen. Sociologen Catherine Kohler Riessman 
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betonar att kärnan i narrativa studier är dess tolkande särdrag (Johansson 2005 s. 27). Syftet är att 

förstå och tolka andra människors upplevelser om sig själva och deras sociala livsvärld. Denna typ 

av metod är väl lämpat för samhällsorienterade studier då berättelserna kan ge upphov till en 

djupare förståelse om subjektivitet och identitet, dessutom lyfter de fram det sociala livets essens. I 

studier som inte intresserar sig av människor som aktiva subjekt är metoden inte att föredra. Vad 

som är viktigt att lyfta fram är att narrativa studier och analyser bör förstås som en tolkande 

aktivitet. Forskaren bör ställa sig frågor som: Vad har denna berättelse för betydelse och mening? 

Varje berättelse är öppen för tolkning och det är inte en absolut sanning som eftersträvas.  

 

Valet av metod präglades till stor del vår vetenskapsteoretiska ansats och vår inställning till hela 

studien. Varje människa har en egen berättelse och det är just dessa berättelser vi ville ta del av – 

utan att påverka, styra eller fråga så mycket. Med tanke på vårt metodval så kunde vi inte förbereda 

mer än att komma överens om vad vi ville att samtalet skulle handla om. Kopplat till vår 

socialpsykologiska problematisering bad vi respondenterna att främst fokusera på den livsepisod 

som handlade om tillfrisknandet men styrde dem inte då en del ville berätta om hur de hamnade i 

missbruket från början (Johansson 2009). Trots att vårt intresse för dessa människornas berättelser 

var genuint behövde vi ändå avskilja det området vi ville komma åt, för att vi sedan skulle kunna 

omvandla det till användbart empiriskt material som vi sedan kan använda i vår innehållsanalys. 

(ibid. s. 284) 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Förberedelser av studien  

Vi bestämde oss långt innan studiens början att vi tillsammans ville göra en studie. Vår åsikt var att 

två huvuden tänker bättre än ett och att vi tillsammans skulle kunna lösa de problem och svårigheter 

som eventuellt skulle uppstå under studiens gång. Då vi privat är nära vänner med liknande syn på 

det sociala livet men med egenskaper som väl kompletterar varandra ansåg vi att ett samarbete 

skulle gynna oss och vår tilltänkta studie. Relativt tidigt bestämde vi oss för ett område vi ville 

studera och i samråd med vår handledare fick vi ett godkännande i vårt val av studieobjekt. Då vi 

hade vårt ämnesområde och vår problematisering någorlunda klara för oss stod vi inför den svåra 

utmaningen att hitta en ingång till fältet, att hitta människor som ville ställa upp och dela med sig av 

sina livsberättelser. Efter att ha skickat ut ett tiotal mail men inte fått något svar kände vi oss 

uppgivna. I samråd med vår handledare kom vi byta studieområde och kontaktade en organisation i 

Halmstad vid namn VågaVa. Vi sökte upp deras hemsida och tvekade inte med att höra av oss då vi 

hade på känn att detta kunde bli något riktigt bra – och så blev det. Vi stämde träff med en av 

ledarna i organisationen och redan efter vårt första steg in i deras källarlokal kände vi oss enormt 
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välkomna, det var en så fantastisk värme, livsglädje och kärlek i denna lilla verksamhet. Besöket 

inleddes med att vi fick delta under gruppens morgonmöte, därefter fick vi möjlighet att presentera 

oss och berätta vårt syfte med att komma dit. Uppfattningen vi fick var att många gärna ville hjälpa 

oss med att ställa upp på samtal så vi bestämde ett datum och de som var på plats lovade att de 

skulle få dit så många som möjligt nästa gång vi kommer, så att vi ska komma upp i de tio samtal vi 

behövde. 

 

Vi gjorde ett aktivt val att innan vi började arbetet med livsberättelserna besöka deras verksamhet 

för att skapa en relation till människorna ifråga och på så vis ge dem möjligheten att känna sig 

relativt trygga med att ha oss där. Då vi fick delta i deras morgonmöte upplevde vi att det skapade 

förutsättningar för att de skulle känna sig bekväma med att utveckla sina erfarenheter och dela med 

sig mer på djupet när vi senare genomförde våra samtal med dessa människor. För oss var det 

viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt informera respondenterna om vår tilltänkta studie, dess 

syfte, de etiska riktlinjer vi valt att arbeta efter och att garanterna deltagarnas anonymitet. Men även 

för att ge de tillfrågade möjligheten att dra sig ur ett deltagande i vår studie och självklart 

gemensamt fastställa när, hur och var samtalen skulle äga rum. Deltagarna fick även möjligheten att 

fritt ställa frågor om studien och vad som förväntades av dem och oss. Dessa aspekter är viktiga 

moment i förberedelserna av en studie som riktar in sig mot människor och deras livsvärld.  

 

Oavsett om forskaren i sin studie väljer att använda sig av strukturerade, halvstrukturerade eller 

tematisk ostrukturerad intervju krävs förberedelser av någon form av intervjuguide. Fokus ska här 

ligga på att täcka in de frågeställningar och ämnen som är den centrala delen i studien. I fallet av en 

öppen tematisk intervju som ofta är fallet när det gäller livsberättelser räcker det oftast att formulera 

några övergripande frågor eller livsperioder som önskas täckas in under samtalet. I övrigt gäller det 

att ha tilltro till att resten växer fram i ett samspel med deltagarna under de kommande samtalen 

(Johansson 2005 s. 246-247). 

 

4.4.2 Urval och avgränsningar  

I vår rekrytering av respondenter använde vi oss av snöbollsselektion (Aspers 2007 s. 91) där 

forskaren i sin selektionsprocess tar hjälp av fältet för att finna fall eller respondenter för sin studie. 

En ingång kan vara att kontakta en person som har en prestigefull status i fältet, en så kallad 

gatekeeper (ibid. s.114). Denna person kan hjälpa forskaren med att välja ut personer inom det 

valda fältet som skulle passa som informanter. Snöbollsselektion är särskilt lämpad för studier där 

respondenter kan vara gömda eller svåra att få tag i och med hjälp av gatekeepern kan forskaren 

således identifiera ett nätverk av personer att studera eller intervjua. Lyckas forskaren skapa en 
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förtroendefylld kontakt ökar förutsättningen att relativt enkelt få tillgång till fältet.  

 

 

Ytterligare en central dimension för snöbollsselektion är att personen som agerar gatekeeper själv 

kan lyfta fram de personer som han eller hon anser besitta kunskap som skulle gynna forskaren i sitt 

arbete. Snöbollsselektion kan även benämnas som snöbollsmetoden (Dalen 2008 s. 64) där  

rekryteringen av respondenter sker likt en snöbolls som kommer i rullning. Då en eller flera 

personer valt att delta i studien kan detta smittas av bland nätverkets medlemmar som väljer att 

ansluta sig. Då vi sökte oss till organisationen VågaVa blev vår kontaktperson en av grundarna till 

verksamheten. Han blev på ett tidigt stadium engagerad i vårt arbete och ville gärna hjälpa oss med 

att utföra vår studie. Vi skulle vilja kalla honom för vår gatekeeper då det var han som erbjöd oss att 

delta i deras möten och han spred informationen om att vi sökte personen som ville dela med sig av 

sina livsberättelser. Det var tydligt att han kände personerna väl och gav oss tips om vilka han 

tyckte skulle passa bra att tala med. Efter att vi samtalat med honom rekommenderade han även 

andra att vara med. Det blev en tydlig snöbollsreaktion då personerna som deltog i vår studie gick ut 

ur rummet vi vistades i och uppmanade andra att vara med och försäkrade dem om att det inte var 

obehagligt eller svårt. På så vis anslöt sig fler och fler och det blev inte särskilt svårt att komma upp 

i de antal livsberättelser vi önskade. I slutändan landade antalet livsberättelser på tio stycken där 

köns och åldersfördelningen såg ut som så att vi samtalade med nio män och en kvinna, i åldern 20-

60 år. Bortfallet (Johannessen 2003 s. 133) blev minimalt då vi till en början inte hade några 

utlovade respondenter som skulle delta, utan kvoten på tio livsberättelser fylldes upp på ett smidigt 

sätt allt eftersom fler anslöt sig vilket smittade av sig på de övriga medlemmarna i organisationen.  

 

Vi begränsade valet av respondenter till att de skulle ha varit aktiva missbrukaren som numera 

levde i tillfrisknande. Inga avgränsningar gjordes gällande kön, ålder, hur länge de missbrukat eller 

vad de hade missbrukat då detta inte var relevant för vår frågeställning. Det viktiga för oss var att få 

tillgång till deras erfarenheter om att tillfriskna från sitt missbruk. I och med vårt val av 

urvalsmetod fick vi en blandad grupp med olika bakgrunder och personligheter. Då vi förlitade oss 

på att de vi kom i kontakt med skulle uppfylla våra önskningar oberoende på deras personliga 

egenskaper blev vårt urval även baserat på sannolikhet (Johannessen 2003 s.134). Trots detta 

upplever vi att urvalet blev representativt då den information vi var i behov av uppnåddes (ibid. 

s.135). 
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4.4.3 Genomförandet av samtal  

När vi vid det gemensamt bestämda tillfället för genomförandet av samtalen kom till lokalen 

tilldelades vi kontoret där vi under mycket avslappnade och informella former fick ta in de olika 

respondenterna efter hand. Vid tidpunkten då respondenten kom in presenterade vi oss på nytt, 

talade om vad vi studerar samt vad syftet med samtalen och vår uppsats var. Respondenterna 

informerades om att samtalet skulle ske på dennes villkor och att det var upp till dem att välja vad 

och hur mycket de vill berätta. Samtalet spelades in på en dator och vi gjorde en del anteckningar 

för att kartlägga de återkommande temana och mönstren som tidigt uppdagade sig för oss efter hand 

som att vi fick ta del av flera berättelser och erfarenheter. Det var så varje samtal började, med att vi 

skapade en relation till respondenterna genom att skaka hand, presentera oss, berätta om vår 

bakgrund och vårt syfte. Därefter började själva samtalsprocessen där respondenten delgav oss sin 

livsberättelse.  

 

Vår uppgift kan förklaras som att vi verkade för att behålla flödet genom att till exempel katalysera 

(Crafoord 2005 s.98ff) samtalet, vilket innebär att vi som ”samtalsledare” genom visat intresse för 

respondenten erkände subjektet och att blev ett slags hjälpjag som underlättar berättandet. Vår roll 

var att fungera som en katalysator utan att ta över, genom att exempelvis göra vissa inflikningar, 

ställa breda, öppna frågor och aktivera oss i samspelet för att underlätta berättelsen. (ibid. s.113) 

Detta fungerade mycket bra, dock fick vi ibland hejda oss och komma ihåg att trots att det var ett 

jätteintressant samtal så var det respondenten som skulle berätta och vi lyssna. Alla respondenter 

var villiga till att dela med sig för att hjälpa oss i vårt uppsatsarbete, men givetvis var det så att vissa 

pratade mer och längre än andra – detta är både en för och nackdel med livsberättelsemetoden. Om 

vi hade arbetat utifrån en intervjuguide kunde vi till en viss mån styrt tiden och längden på 

intervjuerna och på så vis förutse hur lång tid varje respondent fick prata, men då vi valde den andra 

metoden så blev det varierat. Egentligen såg vi inte det som något dåligt då värdet och tyngden låg i 

det som sades, inte hur länge de pratade. Vi fick tänka på att inte vara formella i vårt sätt att prata då 

stämningen i verksamheten inte var sådan. Genom att smälta in skapades en god stämning för de 

människor som valt att öppna upp sina liv för oss. Berättelserna var gripande och starka samtidigt 

som vi på något sätt ville visa känslor och engagemang fick vi hålla en viss distans. (ibid. s.105) 

 

4.4.4 Genomförandet av analys  

Vi har bearbetat vårt empiriska material och sedan gjort en innehållsanalys som bland annat svarar 

på hur de återkommande temana är sammankopplade samt vad vi kan utläsa utifrån dem (Johansson 

2009 s.286). Genom att gå igenom och titta på innehållet, vad som sagts, och utifrån detta plockat ut 

olika teman vilka vi anser är lämpliga för vår studie har vi gjort en del-innehållsanalys (ibid. s.289). 
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Vi har alltså definierat vissa kategorier och teman ur livsberättelserna, lyft ut vissa citat och 

integrerat dessa i vår uppsats för att sedan väva samman empiri och teori i vår analys. I vår 

analysmetod styckas berättelsen upp och vi lyfter ut det vi anser är väsentligt och intressant.  

 

4.4.5 Etisk reflektion 

Då vi besökte organisationen gick vi in med inställningen att det vi vill prata om är känsligt, 

personligt och förmodligen jobbigt att prata om. Vi uttalade tidigt att vi är tacksamma för att vi får 

vara där och för att de vill öppna upp sig för oss och vi betonade tydligt, både för oss själva och 

respondenterna, att alla samtal sker på deras villkor. Det var viktigt för oss att de får känna sig 

bekväma med oss och att de vet att de inte behöver berätta mer eller mindre än vad de själva vill. Vi 

inledde alltså att förklara syftet med vårt besök och vår studie, vad det skulle innebära för de som 

vill ställa upp och berätta samt vad vi skulle göra med det material vi samlar in – detta gav oss 

möjligheten till ett informerat samtycke (Dalen 2007), vilket vi kände var viktigt. När vi kom dit 

andra gången och skulle genomföra samtalen tog vi hänsyn till vad som kallas för det andra etiska 

huvudtemat, nämligen kravet om konfidentialitet genom anonymisering. (Aspers 2007 s. 78) Detta 

innebar att vi informerade respondenterna om att de är anonyma och att det i uppsatsen inte kommer 

vara möjligt att identifiera enskilda individer. Vi har i presentationen av materialet benämnt 

personerna med en bokstav som inte ingår i början av respektive respondent, detta för att det inte 

ska vara möjligt att lista ut vem personen är. Som vi tidigare skrivit så var dessa etiska aspekter 

viktiga för oss för att vi ansåg att dessa personer gjorde oss en stor tjänst, trots att det ofta är mycket 

jobbigt för dem att gräva i sitt förflutna. 

 

Vid ett tidigt skede märkte vi att det finns en specifik jargong bland människorna i organisationen, 

deras sätt att vara är mycket avslappnat, familjärt och präglat av humor. I början kände vi att det var 

svårt för oss att släppa på våra student-roller och anpassa oss till stämningen som fanns i lokalen, 

men när vi började lära känna människorna hittade vi ett sätt att släppa på det formella men ändå 

behålla de granskande forskningsglasögonen på. Till en början var vi också osäkra på hur vi skulle 

uttrycka oss och hur vi skulle benämna olika saker, men efter att vi spenderat tid i organisationen 

kunde vi känna av och fånga upp de uttryck de själva använde. Detta var under de stunder vi mer 

umgicks med personerna, under luncher, möten och mellan samtalen men under själva samtalen 

återgick vi till vår roll som studenter och försökte hålla en någorlunda neutral roll för att vårt arbete 

inte skulle påverkas.  

Vi vill klargöra att vi försäkrat oss om att vi har tillåtelse att skriva ut organisationens namn i vårt 

arbete. 

Under samtalen upplevde vi att de flesta valde att lägga tyngdpunkten på det positiva, det vill säga 
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hur de tagit sig ur sitt missbruk och vilka verktyg de använt. För oss blev det viktigt att ta hänsyn 

till detta och därav valet att lägga fokus på tillfrisknandet i vår uppsats. Etik har ju mer än en 

betydelse och vi vill också lyfta fram att etik var viktigt för oss och då menar vi i bemärkelsen att vi 

tydligt visade att vi brydde oss om dessa människor. Varje respondent var viktig för oss och vi hade 

ett genuint intresse och en vilja att lyssna på dem, då vi inte såg det enbart som något nödvändigt 

för vår C-uppsats utan också som en möjlighet för oss att växa som människor. Vi var öppna, 

sociala och delade med oss av oss själva och våra personligheter och detta var inget vi tänkte på 

eller ansträngde oss för att göra utan det var äkta. På så sätt tror vi att vi stärkte dem i deras 

tillfrisknadeprocess samt i den hårda kampen att hålla sig borta från återfall. Vi bekräftade dem och 

lyssnade på deras berättelser och på så sätt blev det ett ömsesidigt etiskt förhållande: vi brydde oss 

om dem och visade intresse för personen bakom missbrukaren samtidigt som de hjälpte oss genom 

att delge sina personliga och privata livsberättelser. Vi upptäckte en ny förmåga hos oss själva: att 

på plats interagera med VågaVa's medlemmar på deras villkor och vis, men att när vi lämnat 

lokalen återgå till att kritisk granska, analysera, bearbeta och göra det som krävs för att få ihop en 

bra C-uppsats. 

 

4.4.6 Tillförlitlighet 

Enligt Johansson (2005 s.313) ska livsberättelser inte läsas som någon exakt text där ett liv redogörs 

eller som en avspegling av samhället. De händelser som lyfts fram bör istället vara berättarnas egna 

och narrativa sanningar om vad som upplevts. Detta är en anledning till att vi inte styrde samtalen 

genom förberedda frågor – vi ville ta del av respondenternas subjektiva tankar. Vi fokuserade på de 

temana som respondenterna genom berättelserna berörde. Beroende på om läsaren av livsberättelsen 

sedan är kvinna, man, ung, gammal, medelklass eller arbetarklass och så vidare bidrar också hur 

läsaren tolkar det som läses. Därmed finns ingen absolut sanning då den producerade sanning är 

bunden till kontexten. För att fastställa en studies validitet bör man ställa sig frågan hur studiens 

resultat stämmer överens med verkligheten, samt om forskaren studerar det som är tänkt att studera? 

(ibid. s.314) Validiteten i vår studie anser vi hög då vi i vårt val av metod valde att arbeta narrativt 

med livsberättelser, vilket var vår ambition och det vi har använt för att besvara vår frågeställning. I 

frågan om hur resultaten stämmer över med verkligheten vill vi poängtera att genom vårt val av 

metod är validiteten hög när det gäller den sanning och verklighet som våra respondenter tolkat och 

lagt fram för oss. Då vår önskan var att få möjligheten att ta del av och tolka deras upplevda sanning 

och förståelse av sig själva, anser vi att validiteten ur det perspektivet är stark.  
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Kvale (1997 s.210) beskriver generalisering som en möjlighet att applicera det framkomna 

resultatet i en studie på en annan population än den som undersökts. Då vårt syfte med studien inte 

var att uppnå något absolut sanning eller att förstå missbruk utifrån ett makroperspektiv är det för 

oss inte relevant att kunna generalisera resultaten. Det känns inte heller möjligt då vi har tagit det av 

en liten skara av människors subjektiva upplevelser, och ambitionen inte var att jämföra dem. Detta 

var vi medvetna om i vårt val av metod då syftet med vår kvalitativa studie var att förstå. Hade vi 

däremot valt att göra en kvantitativ studie där syftet var att mäta resultat för att kunna generalisera 

hade vår valda metod inte varit att föredra.  

 

Johannessen (2003 s. 28-29) skriver att en grundläggande fråga i all forskning är materialets 

tillförlitlighet, även kallad reliabilitet. Ett sätt att pröva datas reliabilitet är att upprepa 

undersökningen på samma grupp respondenter vid olika tillfällen. Blir resultaten detsamma anses 

reliabiliteten som hög. Utför olika forskare samma undersökning och kommer fram till ett 

gemensamt resultat är även det ett uttryck för hög tillförlitlighet. Reliabiliteten i vår studie kan 

anses som låg då vi arbetar narrativt. Således var inte vår avsikt att resultatet skulle generaliseras 

utan vi önskade att lyfta fram just våra respondenters verklighet och livsberättelser. Som vi skrivit 

tidigare i detta kapitel så gjorde vi inga avgränsningar i fråga om kön och ålder, då vi tyckte att det 

var irrelevant för vår frågeställning. Detta argument bär vi med oss vidare in i resultatdelen då vi 

väljer att inte skriva ut hela namn och ålder på respondenterna, men detta beslut rör också 

anonymiseringen av respondenterna då vi ser det som en viktig aspekt. 
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5. Presentation av materialet 
 

Vidare i uppsatsen har vi valt att använda oss av tre teman; etik, socialt nätverk och gemenskap. 

Dessa teman speglar och binder samman det vi fått ut av vår materialinsamling och det som 

uppdagats i bearbetningen av detta. Etik kan tolkas olika av olika människor, vår tolkning av etik i 

detta sammanhang handlar om personers omtanke om andras och sitt eget välbefinnande. För oss 

handlar etik även om ansvaret av sina egna handlingars konsekvenser, men även om det sociala 

ansvaret om andra medmänniskor. En viktig del i omtanken om andras välbefinnande innefattar 

även moralen att säga ifrån då någon skadar sig själv eller andra på olika sätt. Det sociala nätverket 

kan enkelt förklaras som de sammanlänkningar som finns mellan människor, men som inte regleras 

av dem själva. Dessa olika nätverk och relationer formar och influerar oss dock mer än vad vi är 

medvetna om. Beroende på vilken position vi har i nätverket avgör även om det påverkar oss 

positivt eller negativt. Det vill säga, har vi makt att påverka eller är det enbart gruppen som 

påverkar oss.  

 

Gemenskap är det tredje temat och vi fokuserar på distinktionen mellan missbrukargemenskap och 

tillfrisknandets gemenskap. Av naturen söker sig människor till gemenskapen och beroende på olika 

faktorer hamnar vi i mer eller mindre sunda gemenskaper.  

Vi vill i vår uppsats ha en framåtblickande inställning med fokus på hur respondenterna tagit sig 

från att vara missbrukare till att idag leva nyktra i sitt tillfrisknande. Vår ambition är att lyfta fram 

tillfrisknandet, att inte fastna i det negativa och fokusera på deras liv under missbruket. 

Anledningen till att vi valt detta perspektiv i bearbetningen av vårt material är att de flesta 

människor vi mött genom organisationen VågaVa inte framställer sig själva som offer, de tycker 

inte synd om sig själva och ältar inte det som varit. De är tacksamma för den nya chans de fått, de 

visar livsglädje, kämpaglöd och de vill ta sig vidare i ett liv där de och människor runt omkring dem 

lever sunt och mår bra. En kortare presentation av bakomliggande faktorer till missbruket görs av 

den anledning att vi anser att det behövs en bakgrund att utgå från, vilket gör det lättare att förstå 

vidare resonemang. 

 

5.1 Historien bakom missbruket 

Redan i ett tidigt skede uppenbaras olika mönster för oss utifrån respondenternas livsberättelser. De 

inleder genom att berätta om hur de hamnade i missbruket och den första återkommande och 

dominerande orsaken var dålig självkänsla. Respondenterna beskriver tydligt hur de kände sig 

dåliga, värdelösa, de var blyga, osäkra och vågade inte vara sig själva. Detta var något som ständigt 

gnagde och det gick inte att fly från - ”medicinen” blev drogerna. Den andra dominerande faktorn 
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var uppväxten i en dysfunktionell familj: misshandel, både drog- och alkoholmissbruk, kriminalitet 

och så vidare. Då man växer upp i detta som barn så blir det normen, det enda man känner till. 

Givetvis blir man som barn påverkad då man befinner sig mitt i denna destruktiva miljö. Enligt 

livsberättelserna finns det också en tydlig koppling mellan uppväxten i en dysfunktionell familj och 

den dåliga självkänslan, det bildar en slags ond cirkel. 

 

 Barnet blir inte sett eller lyssnat till hemma, får inte den kärlek och omtanke som det behöver vilket 

leder till dålig självkänsla och då gör man som föräldern: tar alkohol eller droger till hjälp. Den 

gemenskap man inte får i hemmet söker man sig till utanför just för att stärka självkänslan, för att 

bli bekräftad. De tolkningar vi gör utifrån deras tankar kring de dysfunktionella familjerna är att de 

ser en funktionell familj som vägen till god självkänsla, självrespekt och välmående. Detta är 

motsatsen till vad de själva upplevt i sina familjer där de istället utvecklat en destruktiv syn på sig 

själva med dålig självkänsla och förlusten av självrespekt som konsekvensen.  

 

C: […] Det är något man utvecklar när man växer upp i dysfunktionella förhållanden helt enkelt. Ens 

verklighetsuppfattning om vad som är normalt blir liksom lite knepig och man får olika drag som perfektionist, 

att man dömer ut sig själv och så vidare.. Ah man har liksom en lite skev bild av sig själv och allting. Det är 

något som har präglat mitt liv och gör det fortfarande och det är något jag arbetar med. Mina skeva 

uppfattningar om mig själv att jag är oduglig, värdelös och så vidare, när jag går in i kriminalitet och 

missbruk studsar det tillbaka och det är det jag får bekräftat från samhället och vuxenvärlden och det spär ju 

på mina skeva uppfattningar om mig själv ytterligare då.  

 

K beskriver hur självkänslan växte då han lyckades med sina kriminella aktiviteter som en 

utveckling av missbrukarens destruktiva livsstil och syn på sig själv, men frågade sig sedan om 

denna självkänsla var en falsk sådan som i längden ändå inte bidrog till en äkta självkänsla. Vidare 

berättar K att den positiva känslan och synen på sig själv enbart var något som varade för stunden 

och när adrenalinet avtagit var det troligt att detta enbart spädde på den destruktiva uppfattningen 

om honom själv. I K:s situation blev detta ett beteende som eskalerade med tiden. Han liknar detta 

med hur alkohol och narkotika missbruket utvecklades. Det krävdes hela tiden flera och farligare 

brott för att uppnå samma tillfredsställande effekt av handlingen. Detta likt en alkoholist som 

ständigt höjer sin tolerans och måste dricka mer och starkare alkohol för att uppnå någon form av 

rus.   
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K: […] Andra barn i min uppväxt liksom de satt och åt pannkakor med socker och sirap, jag kommer ihåg 

sånt så tydligt, de hade så mysigt och med så mycket värme.. Medan jag fick gå hem och ta hand om pappa när 

han var full eller han jagade mig.. Ville att jag skulle gå in och lägga mig.. Så när jag fann amfetaminen då 

hittade jag hem direkt.. Då var jag någon och passade in.. Och när jag hittade amfetaminen kom också 

kriminalitet in, alltså tyngre kriminalitet.. Ja jag tyckte att jag fick ett namn och ett rykte utåt.. När jag tyckte 

att jag fixade att göra grejer tyckte jag att min självkänsla växte då.. När jag lyckades göra ett inbrott eller när 

jag gjorde nånting..  

 

Utifrån K:s berättelse framgår det att missbrukare styrs av sitt beteendemönster, vilket gör att de lätt 

kan gå in i korsberoenden Detta innebär att man lätt blir manisk och ständigt på jakt efter nästa sak 

som kan uppfylla det stora suget efter någon form av rus. K talar om att det är viktigt att hålla sig 

borta från alla former av dysfunktionella förhållanden vilket kan handla om såväl droger, brott, sex, 

förhållanden och så vidare. För en missbrukare kan allting i vardagen leda till nya missbruk. Han 

uttrycker att detta också är ett led i sökandet efter den goda självkänslan och självrespekten. 

 

5.2 Vilken betydelse har det sociala? 

Då vi valt att fokusera på det sociala och gemenskapens betydelse för tillfrisknandet vill vi inleda 

med att redogöra för hur vi förstår denna betydelse utifrån vårt empiriska material. Vår förståelse av 

ordet etik är förmågan att genom handling uttrycka att man bryr sig om andra människor och deras 

välmående.  

 

L förklarar att då missbruket får övertaget och personen förlorar kontrollen över sitt liv så ignorerar 

man människorna runt om kring, man slutar bry sig om ens nära och kära och ens värld kretsar nu 

kring drogerna. Missbrukarens livsstil nästan tvingar den att bli självcentrerad för att klara 

vardagen, allting runt omkring elimineras och man isolerar sig i sitt missbruk. Orsaken till detta är 

att missbrukaren använder sitt missbruk som en ursäkt till att fortsätta leva på detta viset, ansvaret 

läggs över på ”de som inte längre bryr sig om mig”. L menar att det är lättare att stöta bort 

människorna runt omkring sig och förlita sig på missbruket.  

 

L: […] Alla former av missbruk vill få dig utanför, att bli isolerad. Ta ifrån allting omkring dig,  

 för har du någon omkring dig som bryr sig så har du en mening med livet. 

 

Det är svårt att diskutera etik utan att blanda in frågan om moral. Enligt L struntar missbrukaren i 

hur samhällets regler fungerar och lever i tron om att alla andra gör fel medan han själv är den ende 

som gör rätt. Detta ger konsekvenser och leder ofta in på en kriminell bana, de skapar sig en 

verklighet där de lever efter egna lagar och bestämmelser, dock är detta en farlig och dysfunktionell 
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värld som krockar med den riktiga. Den dominerande moralen blir svår för missbrukaren att 

acceptera då det skulle kräva stora förändringar i deras sätt att leva, lösningen blir istället att man 

går emot moralen och förväntningarna från samhället då det känns som en enklare utväg. 

 

 

L: […] Det är bra om vi har samma regler. Om vi har högertrafik tycker jag att nä men jag ska köra till 

vänster, det skiter jag i. Då tycker du att det är görjobbigt och jag tycker vafan alla är idioter, alla kör på fel 

sida utom jag, jag är den enda som kör på rätt sida, och så är det att vara missbrukare. Vi har vänstertrafik 

när alla andra har högertrafik och tycker vilka idioter. 

 

Respondenten F talar om att livet som missbrukare är ensamt. För F fanns inte den trygga och 

nödvändiga gemenskapen i hemmet vilket gjorde att han sökte sig till en annan, nämligen 

missbrukargemenskapen. Denna gemenskap var inte äkta, utan det var ytliga relationer som enbart 

kretsade kring drogerna och missbruket. 

 

F: […] Det var inga genuina, kärleksfulla och ömsesidiga relationer. Enda anledningen till att man var 

”vänner” var för att någon kanske hade droger när du hade slut.” 

 

Enligt F räcker det inte att bli drogfri utan uttrycker att du måste ha något att göra och någonstans 

att ta vägen. Missbruket för honom var ensamt och isolerat, han syntes inte på stan och gick inte 

utanför dörren på fem år. Även under de perioder då han höll sig nykter. Han menar att det är denna 

funktion Våga Va, NA och AA uppfyller då de ger personen någonstans att gå och möjligheten att 

ta del av en sund gemenskap. Där finns möjligheten att prata med andra i liknande situationer, om 

deras gemensamma problem och om hur de på bästa sätt kan nå en lösning. Däremot är detta inget 

måste, utan man kan också komma som man är och bara lyssna och fysiskt närvara i gemenskapen 

utan att berätta mer om sig själv.  

 
B berättar att efter han blivit frisläppt efter sitt fängelsestraff blev han erbjuden boende på ett ställe 

där människor i liknande situationer och problematik kunde få en plats. Detta upplevde han dock 

som att bli erbjuden ett annat fängelse. Utifrån det tog B beslutet att våga komma till VågaVa vilket 

varit den enda form av behandling han fått, och enligt honom funkar det. Berättelserna de andra 

delar med sig har gett honom mycket. Enligt B handlar det om känslor, att våga erkänna och 

acceptera sig själv, vilket man inte gör när man lever i förnekelse och missbruk. Dock har han inte 

alltid haft denna inställning till VågaVa som organisation:  
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B: [...] Men jag har aldrig varit intresserad innan av Våga va.. tänkte springa runt i nån jävla källare med 

såna jävla knarkare och dricka alkoholfria drinkar och springa på NA, såna jävla idioter de måste fan vara 

sjuka i huvudet.. nä jag hatar dem liksom.. Haha du vet fast jag inte ens kände dem. 

 
 
 

B uttrycker att det har varit svårt men har under åren hos VågaVa lärt känna sig själv och hans åsikt 

är att man lever lyckligare om man lär sig förstå och acceptera samhällets system och regler istället 

för att motarbeta dem.  

 

Enligt N var det drogerna som gav tillhörighet. Drogerna i sig var inte det viktiga, det viktiga var att 

ha en tillhörighet. En missbruksgrupp har det gemensamt att de måste gå ihop för att tajta till 

gruppen. Allt och alla andra är var fiender, då det vi höll på med var olagligt. Alla var fiender, 

polisen, socialen, tullen med flera. N jämför detta med Hitler och nazisterna, IFK Göteborg och 

Djurgårdens IF. Detta är enligt honom ett klassiskt gruppbeteende som finns överallt i samhället. 

Det är andra personer det är fel på och det är dem som är annorlunda inte vi. Gemensamt för alla 

dessa olika sorters grupper är att människorna i dem söker någon sorts tillhörighet och bekräftelse. 

Det var gemenskapen han sökte i missbrukargruppen. Han använde droger för att vara social, för att 

våga ta kontakt och för att hans kompisar gjorde det.  

 
N: [...] Hade jag hittat tillhörighet bland basketkillar hade jag blivit basketkille. Jag hittade en tillhörighet hos 

drogerna och blev missbrukare. Nu har jag hittat en tillhörighet med nyktra och drogfria människor på samma 

sätt som jag hittade en tillhörighet bland människor som knarkade innan. 

 

N fortsätter med att berätta att hans drogkompis hade åkt in i fängelse och när han kom ut var han 

drogfri. Han ville att N skulle följa med på NA möten. Kompisen talade om för honom att han var 

alkoholist och narkoman men det tyckte inte N själv. Först var den främsta anledningen till att han 

följde med att han trodde att det fanns snygga tjejer på NA, för hittade han en ny tjej skulle han 

säkert bli lyckligare. Efter en tid på mötena blev han nyfiken på hur det skulle vara att vara drogfri 

och insåg helt enkelt om han inte petade i sig några droger blev han inte full eller hög. Då valde att 

se mina rädslor för att vara utan droger i sociala sammanhang som sina tillgångar. Att det skullevara 

befriande att våga gå till affären utan att behöva ta någon drog, något han inte vågat göra som aktiv 

missbrukare. Berättelserna och de sociala relationer han lyckats bygga med människorna på NA var 

dem som gjorde honom nyfiken på ett liv utan droger. N beskriver sig själv som en ”från gatan till 

NA produkt”. I början gillade hans inte alls NA och personerna där, han tyckte de var konstiga och 

bara pratade om Gud. Detta berodde enligt honom på att han jag var rädd, kände sig ensam och 

annorlunda. Men i gemenskapen hos NA fick han plötsligt lov att vara annorlunda, det var okej.  
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N: [...]  Jag fick gå om jag ville, det var ingen som tvingade mig. Det var mitt eget ansvar. 

 

5.3 Vad kan bevarandet av det sociala bidra med för tillfrisknandet? 

A berättar hur viktigt det är att betona att tillfrisknandet och nykterheten är en ständigt pågående 

process, kanske till och med en ständig kamp. Att leva som nykter och drogfri är något som måste 

underhållas och skötas om. Det räcker med ett enda snedsteg för att återigen falla ner i missbruket. 

De sociala relationerna han fått via NA, AA och VågaVa är nyckeln till att han håller sig frisk och 

på så sätt hjälper andra att hjälpa sig själva. Gemenskapen på VågaVa, NA och AA skapas av 

många människor som samspelar och har ett genuint intresse för varandra. Hos VågaVa ber man om 

hjälp till självhjälp, samtidigt innebär närvaron och engagemanget stöd för de andra. 

 

A: […] Om du vill hjälpa en människa så ber du den om hjälp, för då får du den människan att växa. 

 

J förklarar för oss att om man går från ett aktivt missbruk till att vara nykter narkoman och inte har 

någon som fångar upp en är det ganska självklart att man faller tillbaka i missbruket. Det är som att 

gå från ett utanförskap i missbrukargemenskapen till en annan gemenskap där man inte har något. I 

missbruket har du mer gemenskap än när du står ensam som nykter missbrukare.  

Även om den gemenskapen som fanns bland missbrukarna bara handlar om droger.  

 
J: […] Där är det ingen som bryr sig om någon. Det är ett väldigt fult spel och ändå tycker man på något vis 

att man har vänner.  
 

Vidare berättar J att hon har haft turen att ha en icke missbrukande vän kvar. Denna person sa en 

gång att hon fick välja; vänskapen eller heroinet och valet blev heroinet. Men denna vän finns kvar 

idag och J kontaktade vännen efter två år som drogfri och blev välkomnad tillbaka. För J är det 

väldigt viktigt att få umgås med ”vanliga” människor i samhället för att känna sig som en av 

samhället. Det har varit hennes räddning, samt att hon fick en bostad att hålla fast vid tillsammans 

behandlingar i form av självhjälpsgrupper.  

 

Under vårt samtal med T får vi ta del av en livsberättelse som innehåller en prestigefylld utbildning, 

ett högt uppsatt jobb, hus, familj och barn. T sökte sig till olika gemenskaper där han under perioder 

kunde festa och inte behövde se på sitt användande av droger och alkohol som något avvikande. 

När han under en senare period i livet stod utan något fick han boende på ett lägenhetshotell medan 

han började gå till VågaVa. Denna situation bidrog till att han i sin kamp om att återigen hålla sig 

nykter bodde långt bort och var tvungen att gå många kilometer för att ta sig till VågaVa där hjälp 
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erbjöds. VågaVa erbjöd att betala ett busskort för att han skulle kunna komma varje dag. Hos 

VågaVa fanns inget tvång att infinna sig som hos andra myndigheter och behandlingar. T behövde 

inte lova att hålla sig borta från droger utan hjälpen till självhjälp var frivillig. T började arbeta på 

VågaVa och åkte med på anordnade aktiviteter med organisationen över hela Sverige. VågaVa bjöd 

in honom till denna gemenskap som har gjort att han hållit sig nykter i drygt fem år.  

 

Vårt insamlade material visar oss hur processen från missbruk till tillfrisknande utvecklar sig. Enligt 

våra respondenter grundar sig missbruket i olika former av utanförskap som vidare leder till dålig 

självkänsla samt känslan av att det finns en avsaknad av etik och moral gentemot samhället och dem 

själva. Steget ut från missbrukets gemenskap leder med in mot en ny gemenskap via tillfrisknandets 

gemenskap. I tillfrisknandets gemenskap får missbrukarna möjligheten att på nytt upptäcka de 

positiva resultaten av det sociala. Genom hjälp till självhjälp bygger individen inte bara upp sin 

egen självkänsla, de kan återigen upprätta viktiga sociala band där reflektion över livet och 

konsekvenserna av det egna handlandet blir möjligt tillsammans med andra. Via 

självhjälpsgruppernas gemensamma beslut om socialt ansvar över varandra lär de nyktra 

missbrukarna sig själva och varandra ansvar som utmynnar i en återupprättad känsla av etik och 

välmående. Den nya tillhörigheten som infinner sig i tillfrisknandets gemenskap tillsammans med 

nyttiga verktyg hjälper de nyktra missbrukarna att stanna i tillfrisknande.  
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6. Socialpsykologisk analys 
Vi kommer fortsättningsvis inte att använda oss utav de tidigare temana från resultatdelen då vi 

känner att de smälter samman i analysen och därför inte går att dela upp på samma sätt. Nu väljer vi 

att istället göra en återkoppling till de valda teorierna 

 
6.1 Socialt nätverk och gemenskap 

Gemenskap, umgänge, relationer, ömsesidig kärlek och förståelse med mera är några av de 

innebörder som får plats i det sociala vilket leder oss in på vårt första tema: sociala nätverk. 

Missbrukaren som på nytt börjar bygga upp sitt sociala nätverk kan förstås som en människa som 

ber om och är villig att ta emot hjälp. I alla tio livsberättelserna tas det upp att den största hjälpen 

kommit från att gå på möten, att få prata och att få lyssna. NA, AA, VågaVa och 

tolvstegsprogrammet är olika former av stöd våra respondenter tagit upp. Dessa har varit avgörande 

för tillfrisknandet och för att förhindra återfall. Detta är något som även tas upp av respondenterna i 

”Inget annat än en historia: berättelser av framgångsrika AA tillfrisknande” (2009) av Martin 

Weegmann och Ewa Piwowoz-Hjort. De uttrycker att engagemanget och stödet från gemenskapen 

hos bland annat AA var grunden för deras tillfrisknande. Författarna skriver att gemenskap i grupp 

blir en inspiration när det gäller modeller för förändring. Det sociala nätverket hos 

självhjälpsgruppens och betoningen av bland annat acceptans och förnyad självkänsla är något vi 

även kan koppla till våra respondenters upplevelser av VågaVa och AA. Det kan vara så att den 

berättarkulturen som råder inom självhjälpsgrupperna påverkat våra respondenter i deras 

framläggande av livsberättelserna då många av dem tar upp till exempel bristen på självkänsla som 

något centralt. 

 

I vår studie hade många respondenter från början dessa forum som en gemensam fiende som de inte 

ville beblanda sig med, kanske upplevdes de som ett hot som ville ta drogerna ifrån missbrukaren – 

dock tror vi att detta tankesätt förändrades i samband med att man beslutat sig för att bli frisk, först 

då ser man det som en hjälp, en väg ut ur missbruket. 

 

 Enligt vår uppfattning så är det sociala interaktionsritualer (Collins 2004) som skapas i de viktiga 

sociala grupper såsom NA, AA och VågaVa. Syftet med dessa grupper är att missbrukarna skall 

stödja varandra i tillfrisknandet och avhållsamheten från missbruket vilket kan förklaras som deras 

gemensamma fokus. Detta blir även gruppens gemensamma symbol – tillfrisknandet. Symbolen kan 

även uppmärksammas i andra sammanhang och miljöer då deltagarna har möjlighet att ta del av 

olika böcker och texter som kan ge dem personlig vägledning sidan om mötena. Tillfrisknandet blir 

ett ting som konkretiserar de emotioner som skapas i gruppen i samband med interaktionsritualen. 
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Under mötena skapas en medvetenhet av de övriga deltagarnas kroppsliga närvaro vilket skapar en 

av grundförutsättningarna för att en lyckad interaktionsritual skall äga rum.  

 

Under ett AA eller NA möte inleder varje person med att säga sitt namn och uttrycka att han eller 

hon är alkoholist eller narkoman. Vid de öppna mötena får de anhöriga eller andra deltagare utan en 

egen missbruksproblematik säga sitt namn men vidare uttrycks det att denne person är anhörig eller 

bara är där för att lyssna. Detta tror vi är ett sätt att avgränsa gruppen och att förtydliga deltagarnas 

tillhörighet i gruppen. Enligt teorin om interaktionsritualer (ibid) formas människan av situationen 

och detta kan enkelt appliceras på möten då det är ett forum där missbrukarna blir sedda som 

individer vilket skapar en känsla av att man blir uppmärksammad av andra människor – man blir 

bekräftad. Vi anser att detta är en viktig del i tillfrisknandet då många fall av missbruk orsakas av 

just bristen på intresse, bekräftelse och uppmärksammande av individen. Det vi precis förklarat kan 

förstås som kriterierna för att en interaktionsritual skall äga rum, det vill säga att deltagarna 

tillsammans sitter ner och blir på ett medvetet eller omedvetet plan påverkade av övriga personers 

fysiska närvaro. De strävar alla mot samma mål och genom att prata och lyssna hjälper de inte bara 

sig själva utan även de andra deltagarna genom att dela med sig av sina erfarenheter. Då alla dessa 

kriterier är uppfyllda så har man lagt grunden för en lyckad interaktionsritual.  

 

Resultatet av interaktionsritualen kan förklaras i följande punkter; känslor av gruppsolidaritet och 

medlemskap, förhöjd emotionell energi som ger upplevelsen av förtroende, styrka och 

initiativtagande. Till exempelvis VågaVa med deras motto och logga som bidrar till skapandet av 

symboler som representerar gruppen samt skapar en stark känsla av moral gentemot den.  

Detta bidrar till bevarandet av gruppens gemensamma identitet. Med detta vill vi visa att 

interaktionsritualen har en positiv inverkan både på gruppen som helhet men även på varje enskild 

individ. Den nyktre missbrukaren ges verktyg för att på nytt bygga upp känslor av gemenskap, 

lojalitet och tillhörighet men också samtidigt utvecklas på individnivå. På individ – gruppnivå 

bidrar en lyckad interaktionsritual till att individen på nytt får möjlighet att känna sig behövd, sedd 

och bekräftad likt morgonmötena på VågaVa. Parallellt med detta skapas också förståelsen av att 

individen och gruppen har ett ömsesidigt beroende av varandras intresse, bekräftelse och kärlek. 

Som vi tidigare nämnt så är en av interaktionsritualens följder att skapas en förhöjd emotionell 

energi hos individen, vilket är den faktor som verkar på just individnivå. Med andra ord så bidrar 

grupprocessen till positiva effekter för individen genom att den exempelvis känner sig upprymd, 

entusiastisk och bygger upp ett förtroende för gruppen. En lyckad interaktionsritual stärker gruppen 

som i sin tur stärker individen vilket är det VågaVa arbetar mot i deras princip om hjälp till 

självhjälp. 
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Om vi tittar på mötenas struktur och kommunikation så kan vi se koppling till de 

solidaritetsskapande samtalen (Dahlgren & Starrin 2004). Syftet med dessa samtal är att generera 

solidaritet och samhörighet mellan deltagarna. Inom VågaVa, NA och AA finns det en tydlig 

turordning och struktur i samtalen; när en person pratar så lyssnar de andra utan att kommentera 

eller avbryta, personen markerar tydligt när den är färdig så att turordningen går vidare. Var och en 

bestämmer själva hur mycket och vad de vill berätta om utan att känna någon press då poängen inte 

är att en konversation om just detta skall skapas, eller att frågor ska ställas. Karaktärsdragen för 

gruppernas samtal kan liknas vid de solidaritetsskapande samtalens där inga tomrum eller 

överlappningar skall ske heller ingen pinsam tystnad efter deltagarnas uttalanden. Samtalen är 

strukturerade på detta vis för att det skall generera en rytmisk samklang, vilket innebär att samtalen 

flyter på ett smidigt sätt och att deltagarna koordinerar sitt språk på ett gemensamt sätt vilket skapar 

en god atmosfär och trivsel. Detta är viktigt och främjande för gruppens solidaritet och samhörighet, 

som vidare leder till en emotionell smitta som i sin tur skapar gruppens gemensamma känslo- och 

sinnesstämning. Denna teori kan också förstås som en social interaktionsritual som fungerar som en 

slags drivande motor i tillfrisknandets gemenskap. Tillfrisknandeprocessen har enligt 

tolvstegsprogrammet ett tydligt inslag av andlighet, där man ska komma i kontakt med en högre 

makt som generellt kallas för Gud, men det är allas subjektiva upplevelse av vad Gud är som är det 

viktiga. Det handlar alltså inte om någon kristen Gud då AA och NA inte har några religiösa 

anknytningar. Denna koppling till andlighet ser vi som ett av kriterierna för att framkalla en 

gemensam sinnesstämning vilket ju är en av hörnstenarna för en lyckad interaktionsritual. 

 

Om vi här går tillbaka till hur vi definierar det sociala (Kindblad, 2010) vill vi belysa att emotionen 

kärlek har en stor betydelse för tillfrisknandet i detta sammanhang. De emotioner som den lyckade 

interaktionsritualen frambringar – solidaritet, samhörighet, förtroende och så vidare kan vi ur ett 

socialt perspektiv sammanfatta som kärlek. Vår förståelse efter samtalen med respondenterna är att 

de samtal som dagligen äger rum i dessa olika gemenskaper har som syfte att skapa lyckade 

interaktionsritualer som generar det vi väljer att kalla för kärlek. Vad kärleken i sig bidrar med är att 

skapa goda kärleksfulla relationer mellan deltagarna där de kan känna tillit till varandra för att i ett 

vidare steg både kunna ge och få stöd i deras strävan mot att leva ett nyktert liv. Detta ser vi som ett 

bra exempel på hur vi kan lära oss att se på kärlek ur ett annat perspektiv än det som oftast 

framställs i samhället idag. Kärlek kan kopplas till bevarandet av de sociala relationerna som leder 

till god hälsa och välbefinnande, med detta menar vi att vi behöver relationer till andra människor 

för att må bra. För att missbrukaren ska tillfriskna och bibehålla det nya sättet att leva så krävs det 

att det finns människor runt omkring som stöttar, lyssnar och uppmuntrar.  
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Utifrån förståelsen vi förvärvat om vad vi valt att kalla tillfrisknandets gemenskap ser vi naturliga 

kopplingar till den reflexiva gemenskapen (Stenberg 2011) då det är just vad som är för oss är 

kärnan i tillfrisknandets gemenskap. Tillsammans med deltagare från VågaVa, NA och AA får den 

nyktre missbrukaren goda verktyg för att på nytt forma och utveckla en sund gemenskap som byggs 

på just engagemang för andra människor. Att gå ifrån att som många aktiva missbrukare vara 

isolerade, egocentriska och med låg hänsyn till andra människor, till att leva efter filosofin att alla är 

värdefulla på sitt eget sätt tror vi är något som genomsyrar dessa gemenskaper. I dessa grupper där 

reflexvitet skapas genom samtal förenas gruppens tankar och erfarenheter med nykterhet som mål.  

 

Vad vi har fått berättat för oss via livsberättelserna är att dessa olika självhjälpsgrupper på ett tydligt 

och framgångsrikt sätt hjälper de nyktra missbrukarna till att förstå sin omvärld på ett nyanserat sätt, 

att inse att de har en funktion i samhället och även att skapa förståelse för hur samhället med alla 

regler och system fungerar och hur de ska förhålla sig till dessa på ett positivt sätt. Många av de 

personer vi samtalat med uttryckte att de under sin tid som aktiva missbrukare upplevde att de hade 

svårt att socialisera med andra människor och att de inte integrerades i samhället på ett funktionellt 

sätt. Nu genom gemenskapen via dessa självhjälpsgruppen har de genom reflexiva samtal (ibid) 

med andra som varit i samma situation fått hjälp och stöd att göra just detta. VågaVa spelar en 

mycket viktig roll i just detta skede då de stöttar individen att hitta sin väg tillbaka till samhället och 

vardagen. Man kan säga att de erbjuder en slags ”social träning”, vilket är extremt viktigt för 

missbrukaren som vill hitta tillbaka till samhället. Vi har förstått att det är mycket svårt för en 

person som önskar bli nykter från ett missbruk att på egen hand utveckla nya sunda gemenskaper.  

I vårt samhälle finner vi en hög grad av individualism som för en person med ett missbruk blir som 

en dörr i ansiktet när han eller hon försöker ta sig in.  

 

Genom dessa självhjälpsgrupper får missbrukarna möjligheten att tillsammans utveckla en reflexiv 

gemenskap då vi upplever att även detta är en tydligt förekommande ingrediens i dessa sunda 

gemenskaper. Gemenskaperna som skapas via VågaVa, NA och AA är präglade av att fritt kunna 

kommunicera och lyfta fram subjektiva tankar och erfarenheter för att få respons på dessa. Våra 

respondenter upplevde att de fick vara sig själva och att de var vackra och värdefulla, något vi tror 

är svårt för en nybliven nykter missbrukare att uppleva utanför dessa gemenskaper. I en nära och 

relation till de andra deltagarna får missbrukarna möjlighet att förstå sig själv genom andra och 

även hjälp att förstå andra.  
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Som vi tidigare skrivit är det en hård värld för missbrukaren som önskar sig ett nyktert liv. I dessa 

tider läser vi dagligen om arbetslösheten och bostadsbristen som råder och för en före detta 

narkoman eller alkoholist är chanserna att få ett arbete eller bostad ännu lägre än för en person utan 

denna problematik i bagaget. Att bli erkänd som en viktig samhällsmedborgare genom att till 

exempel på en anställning är något många anser som viktigt för det egna självförtroendet och för att 

kunna stå på egna ben. Bekräftelse och erkännande är för alla människor något grundläggande och 

viktigt. Vi kan tycka att de personer som har en brokig bakgrund med missbruksproblematik snuvas 

på detta, samhället ser dem som några som får komma i andra hand, de har ju gjort ett eget val. Att 

ta steget ut ur missbruket är stort i sig, och vi anser att det är här dessa människor måste få chansen 

att bli bekräftade som värdefulla människor.  

 

Tyvärr ges inte tillräckligt många chanser av samhället och det är här de olika självhjälpsgrupperna 

och dess gemenskaper är oerhört viktiga. När alla andra dörrar stängs finns VågaVa öppet för alla 

som önskar finns bekräftelse för vilka de är, inte för vad de har eller inte har gjort. VågaVa erbjuder 

en välkomnande gemenskap där personen uppskattas och får en viktig roll i deras arbete. Här ges 

möjligheten till intersubjektiva möten där förhållningssättet till andra människor formas om på ett 

nytt sätt och missbrukaren kan tillåta sig själv att påverkas av detta samspel på ett positivt sätt. Vår 

förståelse är att den aktiva missbrukaren bär på en stagnerad bild av såväl sig själv som av andra. 

Personen isolerar sig själv för att på alla sätt undvika att påverkas av samhället utanför då deras 

skeva verklighetsuppfattning säger dem att alla andra har fel. Självhjälpsgrupperna hjälper 

missbrukaren att omforma denna bild av sig själv genom dialog i den reflexiva gemenskapen. Det 

skapas unika relationer där gemenskapen med andra är lika viktig som varje individuell person då 

det skapas en växelverkan där båda parter påverkas av varandra. Den förut bristande graden av 

moral, etik och medmänsklighet byggs nu upp på nytt i den reflexiva gemenskapen.  

 

6.2 Etik, skam och stolthet 

En viktig del i VågaVa och deras filosofi är att de tillsammans har ett socialt ansvar för varandra, 

blir någon åter aktiv i sitt missbruk har de en moralisk plikt att anmäla detta. De är där för att lära 

varandra, och då blir detta ett gemensamt ställningstagande grundat på förståelse för att de alla har 

skyldigheter och rättigheter. Detta ser vi som ännu en viktig pusselbit i tillfrisknandets gemenskap – 

hjälpen till självhjälp. Missbrukare tappar känslan för etik, hänsyn och den positiva gemenskapen 

vilket ger en känsla av ensamhet, och detta tror vi är en stor orsak till att man fastnar i missbruket 

och kriminaliteten – det blir en mur mot allt det andra: den dåliga självkänslan, den dysfunktionella 

familjen, de falska missbrukarkompisarna och de äkta vännerna som vänt en ryggen. Vi som 

socialpsykologer förstår hur viktig gemenskapen är. Som sociala varelser värdesätter människor att 
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umgås, prata, utbyta erfarenheter och upplevelser med andra människor eftersom gemenskap är ett 

viktigt och fundamentalt behov. Människor dras till gemenskapen eftersom den får oss att känna oss 

delaktiga då det är en plats där vi både får ta emot och ge bekräftelse. Att få vara del av en 

gemenskap och umgås med människor som vi trivs med ger oss en känsla av närhet, värme och tillit 

– vi får möjlighet att bli sedda. En konsekvens av allt detta, eller bristen och frånvaron utav det, blir 

att missbrukaren stänger ute sig själv från samhällsgemenskapen och går in i sig själv och sitt 

missbruk, detta tror vi är mycket farligt för det är en stor del i det som får missbruket att snurra på. 

Under en livsberättelse talar personen om att han under sitt aktiva missbruk inte hade förmågan att 

se och ta till sig den hjälpen samhället erbjöd. Allting utanför missbruket uppfattas som fiender och 

hot då det tvingar individen att sluta se sig själv som ett offer och börja ta ansvar för sitt liv och sina 

handlingar.  

 

För att de sociala banden  (Scheff 1994) ska bevaras krävs det närhet och distans, och utifrån de tre 

typerna av differentiering som finns så anser vi att både underdifferentieringen och 

överdifferentieringen kan appliceras på den aktiva missbrukarens livsstil. Vi tycker att 

missbrukargemenskapen kan beskrivas utifrån båda sätten då vi tror att det båda förekommer i olika 

grader beroende på hur missbrukaren som individ valt att ha det. De som lever och missbrukar 

tillsammans kan lätt hamna i en underdifferentiering då det är möjligt att de svagare individerna 

låter gruppen få övertaget, de blir uppslukade i gruppens viljor och handlingar. Vi tror att detta 

förekommer ofta då det är ännu ett sätt för missbrukaren att släppa allt som har med ansvar att göra, 

och enbart flyta med och låta gruppen bestämma. Utifrån Scheffs teori kan vi förklara detta genom 

begreppet om konformitet, vi ställer oss bakom gruppen på grund av att det leder till olika typer av 

belöning eller bestraffning, dock kan detta ifrågasättas då varken belöningen eller bestraffningen är 

konkret synligt. Detta visar också på att gemenskap och sociala band har en betydelse oavsett om 

det är missbrukar- eller tillfrisknandets gemenskap. Även hos den sunda gemenskapen bland nyktra 

missbrukare finns en risk till tendenser av underdifferentiering. Här handlar den om att den nyktra 

missbrukaren kan uppslukas av de övriga medlemmarnas positiva syn på livet, att ett falskt 

glädjerus etablerar sig vilket kan göra det svårt för den enskilda personen att skilja på gruppen och 

sig själv som en självständig person. Vi tror att en viktig del i tillfrisknandet är att lära sig lita på sin 

egna förmåga att styra sitt liv, något som eventuellt kan hamna i skymundan av gruppen. De nyktra 

missbrukarnas personliga problem kan troligen bli bortglömda då stor fokus läggs på gruppen och 

dess gemenskap. Våra tankar här kan styrkas med hänvisning till den tidigare nämnda 

forskningsstudien (Weegmann & Piwowoz-Hjort 2009) där framkommer det att respondenterna 

upplever en viss förlust av den egna individualiteten i tillfrisknandet trots AA:s många fördelar 
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När det kommer till överdifferentiering står missbrukaren ensam och känner sig isolerad, detta 

framkom i liveberättelserna som något vanligt förekommande då missbrukaren i detta fallet 

isolerade sig i sin lägenhet utan något kontakt med omvärlden. Detta gör det ännu svårare för 

personen att ta sig ur den onda spiralen som missbruket bidragit till och resultatet blir att 

missbruket förblir det centrala och får ännu mer kontroll över individen. De sociala banden är för 

lösa och som vi vet så signalerar detta skam, kanske är det så att missbrukaren skäms så mycket så 

att den väljer att leva sitt liv i ensamhet då skam är en smärtsam emotion man helst vill slippa.  

I missbruket dominerar skamkänslorna vilket får personen att bryta de sociala relationer den har, 

vilket gör det omöjligt för en mental och emotionell samklang att uppstå. Som vi tidigare skrivit så 

isolerar missbrukaren sig för att slippa ta ansvar, utifrån Scheffs teori tror vi att det också kan ha att 

göra med att missbrukaren slutar ta hänsyn – vilket är ett av syftena med samklangen. Då 

missbrukaren hamnar utanför samhället tror vi att de sociala banden inte längre upplevs så viktiga 

och avståndet mellan missbrukaren och övriga samhället växer sig allt större. Differentieringen 

präglas alltså mer av distans än närhet, missbrukaren isolerar sig för att slippa möta skammen som 

speglas i samspel med andra människor. Skam är den emotion som signalerar labila, hotande band 

och det skapas en negativ emotion inom missbrukarna då denne måste möta en värld som krockar 

med deras verklighet då deras upplevelse av verkligheten inte stämmer överens med samhällets.  

 

Enligt missbrukaren är det samhället som bär ansvaret och skulden för missbruket och 

levnadssituationen, man skyller alltså på systemet och detta tycker vi tyder på att frånvaron av de 

stabila sociala banden gör det svårt för missbrukaren att hantera situationen. Känslan av skam 

skapar en förnekelse och en skev världsbild vilket gör det möjligt för missbrukaren att ständigt 

skjuta ifrån sig ansvar och hänsyn, de lever istället i tron om att det är bättre att leva ensam. Scheff 

menar att det i vårt samhälle idag bildats så kallade känslofällor, dessa behandlar inte skam och 

stolthet som två rena emotioner utan i detta skede uppkommer det en emotionell reaktion på den 

egna emotionella reaktionen: att missbrukaren känner ilska och skam för att han skäms för sitt 

missbruk, tycker vi kan liknas vid en känslofälla. Konsekvensen av känslofällan tror vi bildar en 

ond spiral som drar missbrukaren allt djupare ner, panikkänslorna måste dövas och medicinen blir 

drogerna. 

 

Tillfrisknandets sunda gemenskap kan kopplas till den optimala differentieringen där individens 

och gruppens behovs balanseras på så sätt så att båda sidorna ges möjlighet att bevara de sociala 

banden. Den nyktre missbrukaren får nu möjlighet att på nytt etablera sig i samhället, hitta tillbaka 

till sina sociala relationer samt återknyta och bevara de sociala banden. Med andra ord: 

missbrukaren blir igen en samhällsindivid som lever i ett ömsesidigt förhållande med övriga 
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samhället där båda har en positiv inverkan på varandra. I detta skede blir stoltheten den 

dominerande emotionen, stolthet över att man lyckats kämpa sig ur missbruket och nu har 

möjlighet att starta ett nytt liv. Det är här vi tror att VågaVa har en mycket viktig roll då de kan 

fånga upp missbrukaren i början av sitt nyktra liv och bekräfta denna stolthet genom att ge 

personen en gemenskap att ansluta sig till. VågaVa, NA och AA tror vi inte enbart är 

självhjälpsgrupper utan de blir också en fast punkt dit missbrukaren kan gå och känna att den bidrar 

med något, att den inte längre enbart är ett problem eller en belastning för samhället utan nu 

faktiskt också fyller en funktion. Detta kan sammanfattas med att missbrukargemenskapen 

genererar starka skamkänslor och isolering medan tillfrisknandet gemenskap bidrar med stolthet 

och en ny livsglädje.  

 

Att bli avvisad leder till skam och att bli bekräftad och accepterad gör att vi känner stolthet, men för 

att detta ska ske krävs det social interaktion. När missbrukaren väljer att inse konsekvenserna av sitt 

missbruk och be om hjälp tror vi att känslorna skam och stolthet växelvis byts ut beroende på 

situationen. I de fall då missbrukaren hänvisas till exempelvis en myndighet tror vi att känslan av 

skam bli överväldigande då det säkert upplevs som att bli dömd. Här tror vi gemenskaper som 

VågaVa, NA och AA spelar en viktig roll då ett av deras viktigaste budskap är att du är vacker, 

värdefull och kan komma som du är. Dessa gemenskaper bygger på ett gemensamt problem, 

missbruket, och samtliga medlemmar har befunnit sig på den botten som en missbrukare i önskan 

om ett nyktert liv befinner sig på. Följer missbrukaren dessa gemenskapers regel om att vilja bli 

nykter finns ingen risk att bli avvisad då de inte lägger några värderingar i din personliga bakgrund. 

Detta minimerar risken att känslor av skam ska uppstå och ger möjligheten till en växande stolthet 

då de får bekräftelse av att vara värdefulla och att deras samlade erfarenheter är viktiga. Med andra 

ord leder dessa gemenskaper till ”belöningar” i form av aktning istället för bestraffningar som 

vidare leder till skam, enligt Scheffs hänsyns-emotionssystem. Detta tyder på att den gemensamma 

solidariteten är starkare i och med att människor bekräftar och belönar varandra genom aktning och 

social interaktion. Med detta sagt vill vi belysa hur viktigt det är för varje människa att både få 

känna sig som en enskild värdefull individ men samtidigt tillåtas vara beroende av andra, då det är 

då de tillfredsställande emotionerna skapas.  

 

Utifrån vår studie är vi övertygade om att dessa tre teman vi redogjort för är nära sammankopplade 

och absolut nödvändiga för missbrukarens tillfrisknande. När en missbrukare beslutar sig för att 

sluta med drogerna och vill söka hjälp för detta så krävs det att något sker i samma stund. För denna 

individ som vill starta ett nytt liv krävs det att det erbjuds förutsättningar och stöd. Missbrukaren 

startar ett nytt liv och börjar helt om från början, främst med sig själv och sina tankar, men även 
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med att återupprätta de viktiga sociala nätverk som är nödvändiga för individens välbefinnande. 

Denna nystart innebär såklart också att etablera nya kontakter, rutiner och ett helt nytt tankesätt 

kring livet och vardagen. Etiken, det sociala nätverket och gemenskapen är tre komponenter som 

bildar en cirkel där komponenterna är ömsesidigt beroende av varandra. När missbrukaren i sitt 

tillfrisknande ges möjligheten att samspela med andra genom VågaVa, AA öppnas en sund 

gemenskap att delta i och att få känslan av att tillhöra. Detta tror vi motiverar individen att utveckla 

den etiska delen där man får träna sig på att både bry sig om sig själv och om andra, att ge och ta 

men samtidigt uppskatta båda delarna lika mycket. När missbrukaren i sitt tillfrisknande ges dessa 

möjligheter tror vi att den positiva gemenskapen bidrar med en stark känsla av välbefinnande, 

tillhörighet, ömsesidig kärlek, intresse för varandra och många andra emotioner som hjälper till att 

på nytt bygga upp denna friska drogfria individ. 
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7. Sammanfattande avslutning  
 

Då det är dags att knyta ihop säcken till vår C-uppsats vill vi gärna diskutera kring det som varit 

huvudtesen i uppsatsen: att en sund gemenskap är oerhört viktig för att missbrukaren ska upprätta 

och framförallt fortsättningsvis leva i ett tillfrisknande. Att hålla sig nykter och på rätt bana i 

samhället är extremt svårt för en missbrukare men att dessutom tvingas göra det i ensamhet 

försvårar ytterligare. Som vi tidigare skrivit i vår uppsats så finns det sociala förmågor och 

kunskaper som behöver förnyas och tränas in. Den nyktre missbrukaren måste på nytt skolas in i 

samhället och dess normer. Vår åsikt är att detta endast kan ske om möjligheten att delta i grupper, 

organisationer, sociala aktiviteter med andra likasinnade människor finns. I samband med att man 

ska hitta tillbaka till ett normalt, sunt och nyktert liv så är det även nödvändigt att hitta sin roll och 

plats i samhället, genom till exempel arbete eller idrott. Detta är en drastisk förändring för en person 

som levt i sin egen värld och efter sina egna regler i många år. Plötsligt måste man anpassa sig efter 

tider, rutiner och regler och samverka med andra – detta tror vi är fullt möjligt och dessutom en 

mycket viktig drivkraft i tillfrisknandeprocessen.  

 

Den sunda gemenskapen driver missbrukaren att hålla sig på banan och fortsätta arbeta med sig 

själv och sitt liv. Att få en lägenhet, ett arbete eller en aktivitet att gå till är otroligt viktigt och 

betydelsefullt för missbrukaren: en fast punkt att vara på, ett ställe att gå till där man känner att man 

gör nytta och en plats där man får möta och socialisera med andra människor tror vi är de 

hörnstenar som bygger upp den nyktre missbrukarens liv. Vi anser att VågaVa är ett jättebra ställe 

för den nyktre missbrukaren att gå till dagligen. Där behöver man inte dölja eller skämmas för vem 

man är och alla de andra människorna på plats har gått igenom samma sak som en själv, vilket vi 

tror har dubbel effekt. Dels att man vet att alla andra förstår det man pratar om, hur man känner och 

hur jobbigt det är men också att de kan driva på och stötta varandra. De sociala banden får en bra 

miljö för sin stabilisering, äkta och ärliga relationer kan knytas där ingen behöver bära på denna 

stora hemlighet som i samhället ses som något skamfullt.  

 

Vår analys har visat att vår problematisering inte enbart stämmer överens med vårt resultat utan är 

också ytterst aktuell och viktigt. Istället för att dras till de gemenskaper där missbruket är den 

gemensamma nämnaren bör man i sin strävan efter att bli frisk söka sig till den friska och nyktra 

gemenskapen. Individens deltagande i samhället eller gruppen bidrar egentligen hjälp till självhjälp, 

genom att vara närvarande och aktiv i till exempel NA, AA eller VågaVa så hjälper du dig själv på 

plats samtidigt som du ges verktyg för att kunna hjälpa dig själv och andra på lång sikt. Det vi valt 

att kalla för tillfrisknandets gemenskap är ett fundamentalt behov för missbrukaren och gemenskap 
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kopplas till vår förklaring av det sociala – alltså har vi även besvarat och återkopplat till vår 

frågeställning. För oss var det viktigt att skilja på missbruket i sig och livet som kommer med 

tillfrisknandsprocessen och därför vill vi betona att vårt fokus varit optimistiskt riktat mot 

tillfrisknandet. Anledningen till detta är att vi kände att det redan finns så mycket skrivet om hur 

man hamnar i missbruk och ofta med en negativ prägel men framförallt för att vi i mötet med 

människorna på VågaVa fick intrycket av att de var positiva människor med livsglädje och 

kämpaglöd – och så ville vi även framställa dem i vår uppsats.  

 

”No man is an island” är ett känt citat inom socialpsykologin och visst är det så - oavsett vad vi tar 

oss an i livet så är vi beroende av andra. Beroendet behöver inte kopplas till något konkret eller 

praktiskt som att någon utför saker åt oss utan vad det vitala och fundamentala sociala behovet 

handlar om. Enligt vår mening behöver varje individ veta att det finns människor som ger henne 

eller honom villkorslös, genuin och ärlig kärlek och som erbjuder sitt stöd genom livets resa. Någon 

eller några att diskutera, resonera och kommunicera med – någon som ser och hör dig som 

människa. Alla behöver vi en gemenskap att vända oss till, gömma oss hos och stödja oss mot. 
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8. Reflektioner   
 

Vid tidpunkten för genomgången av vårt material satte vi oss ned och begrundade de livsberättelser 

vi hade framför oss. Vi började diskutera det vi dittills upplevt i mötet med människorna på VågaVa 

och det väckte många känslor, minnen och tankar hos oss - deras berättelser hade helt klart påverkat 

oss på det emotionella planet. Samtalen med de olika personerna hos VågaVa har gett oss 

möjligheten att följa med på deras livsresor och vi kände en stark känsla av plikt att med respekt 

och vördnad gentemot dessa människor framföra dessa berättelser. Vår strävan har under hela 

arbetet med denna uppsats varit att behålla ett såväl etiskt som medmänskligt förhållandesätt till 

materialet och respondenterna.  

 

Redan under förarbetet med uppsatsen hade vi en klar bild för oss hur vi skulle gå tillväga i frågan 

om metod. Vi valde i ett tidigt skede att arbeta narrativt med livsberättelser, denna magkänsla 

visade sig i denna stund vara helt rätt gällande valet av metod. Vårt mål med valet av metod var 

således att med den värdighet och respekt dessa personer förtjänar tolka dessa tio personers 

berättelser. Då vi inte var ute efter någon absolut sanning utan att nå en djupare förståelse för just 

dessa tio unika människors upplevelser av sig själva har valet att arbeta narrativt hela tiden känts 

helt rätt för oss. Under hela arbetet har vi gjort etiska överväganden för att ingen skall komma till 

skada på grund av vår studie. Vi är medvetna om att en del kan ha synpunkter på att vi kan tyckas 

utsätta dessa människor för den påfrestning en berättande intervju kan innebära. Detta har vi varit 

väl medvetna om och hela tiden påpekat att allt sker på respondenternas villkor, något vi tror och 

hoppas att de upplevt. Denna studie är helt baserad på respondenternas egna berättelser och vi har i 

den mån vi varit förmögna försökt hålla våra egna tankar och föreställningar åt sidan under de tio 

samtalet som vårt empiriska material är baserat på. Vår förförståelse har under samtalssituationerna 

fått ligga i skymundan för att i ett senare skede bindas samman med vår nya fördjupade förståelse 

och kunskap för att slutligen knyta samman säcken.  

 

Vår studie har främst fokuserats på de positiva aspekterna i en organisation som VågaVa. Trots att 

vi valt att lyfta fram dessa positiva effekter som de nyktra missbrukarna tagit del av genom den 

sunda gemenskapen är vi medvetna om att ett kritiskt tänkande är viktigt i forskarrollen. Då vi 

genom vårt val av metod grundat vår studie på respondenternas egna positiva uppfattningar av 

organisationen och dess gemenskap finns en risk att vi gått blivit blinda för de mindre positiva 

effekterna en sådan gemenskap kan ha på dess medlemmar. Atmosfären i organisationen är sådan 

att man lätt dras med i deras glädjespridande anda vilket gör att man som utomstående lätt missar 

att kritiskt reflektera över sådant som kan vara mindre bra. Efter en ordentlig granskning och 
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ansträngning till att kritiskt reflektera över detta ser vi några punkter som eventuellt kan förhindra 

personerna att lämna det förflutna bakom sig och återupprätta en ny identitet. Kulturen inom 

organisationen är som sådan att medlemmarna öppet och ärligt delar med sig av sina erfarenheter 

och lär av andra, vilket är hela poängen med gemenskapen. Detta tänker vi kan hindra personerna 

att befästa sin nya identitet som ”människa” och inte som ”före detta missbrukare”. Vi tror att 

risken finns att vissa personer inte fullt ut vågar ta steget ut i samhället som människor och 

medborgare, då tryggheten är så stark i självhjälpsgruppernas närvaro. Att lämna denna trygghet 

och självständigt röra sig i samhället tror vi kan vara en skrämmande tanke för de nyktra 

missbrukarna, på samma sätt som steget ut ur missbrukargemenskapen var svårt att ta.  

 

Som vi tidigare skrivit ville vi med denna uppsats, förutom att besvara vår frågeställning ge dessa 

människor en röst inom den akademiska världen som vi upplever ibland vara hård och kall 

gentemot människor med en problematisk bakgrund. Vi ville ge dem en ärlig chans att delge sina 

upplevelser då de har en kunskap om missbruk som vi aldrig kommer att kunna läsa oss till. Under 

studien har vi medvetet varit noga med att tydligt lyfta fram namnen på de olika organisationerna 

och grupperna som vårt material bygger på då de för oss och dem kändes viktigt att belysa dessa för 

andra som kan blir hjälpta av deras insatser. Detta var något VågaVa’s deltagare själva uttryckte en 

önskan om. 

 

Att uppmärksamma och bekräfta dessa personer som värdefulla och viktiga för samhället har blivit 

en viktig, om inte den viktigaste delen för oss i vårt arbete. Vad vi fått bekräftat för oss är hur 

enormt viktigt det är med sunda och betydelsefulla relationer och gemenskaper för personer med 

missbruksproblem. Den skrämseltaktik som vi upplever är ett vanligt medel för att försöka få 

personer ur ett missbruk anser vi måste bytas ut mot en mer human och tillmötesgående metod. 

Dessa personer upplever en enorm skam och känslor av att vara odugliga och det sättet samhället 

möter dessa människor i många fall är mycket ineffektivt och bekräftar endast missbrukarnas redan 

skeva uppfattningar av sig själva.  
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