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1 Inledning 
Studier som berör alkoholkonsumtion är, och har alltid varit, av stort sociologiskt intresse, det 

är därför relevant att belysa hur den enskilda individen påverkas. Debuten av alkoholmissbruk 

är vanligen osynlig och smygande, först långt tid efteråt brukar man kunna rekonstruera 

förloppet, själva gränsövergången finner man vanligtvis aldrig. Efter tonåren börjar vännerna 

att trappa ner på alkoholkonsumtionen men för den ärftligt belastade individen har 

utförsbacken redan börjat.1 Alkoholsjukdomen är så unik på grund av att den påverkar 

människans alla organ, alla psykiska funktioner och inte minst individens alla sociala 

relationer. För familjen är alkoholen en mardröm, ingen annan sjukdom orsakar så mycket 

lidande som just alkohol. Konsekvenserna kan sedan följas i generationer framåt. 2  

 

Man kan inte på ett enkelt sätt beräkna hur många individer som har ett alkoholmissbruk i 

Sverige idag. Vi har hittat siffran 300.000. Vi anser dock att denna siffra kan ses som 

missvisande, dels då den är från slutet av 1970-talet och eftersom man inte tagit 

missbrukarens familj och sociala omgivning med i beräkningen. Medmissbruk är en term som 

ofta glöms bort i missbruksdebatten.3  

 

I denna studie valde vi att studera hur individer som är nyktra alkoholister upplever sin 

situation och hur ser mötet med samhället ser ut. Vårt intresse för ämnet har sitt ursprung i 

den samhällsproblematik som vi ställs inför, bland annat tack vare medias sätt att göra alkohol 

till underhållning på bästa sändningstid. Därför ville vi ta reda på och finna en förståelse för 

hur det kan se ut för att vara nykter alkoholist i vårt samhälle idag. Vi valde att genomföra 

intervjuer med nyktra alkoholister då vi utgick att de säkerligen har kommit till en självinsikt i 

stötte utsträckning än de som aktivt missbrukar. Informanterna lever i två olika medelstora 

svenska storstäder. 

I vår studie har vi valt att utgå från Goffmans dramaturgiska perspektiv, samt hans stigma 

teori, eftersom dessa teorier behandlar hur individer agerar i det sociala samspelet och ställer 

frågan om avvikande i fokus. Vi anser att vi kan relatera till dessa tankar och idéer på ett 

naturligt och intressant sätt. Därför anser vi att dessa teorier är väl lämpade för vår 

problemformulering 

                                                
1 Söderling, L. (1993) Alkoholismens alfabet Täby: Petersons förlag, s 38ff 
2 Ibid. s 50

 
3 http://www.can.se/fragor.asp?navid=9&id=3&subId=42 
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1.1 Syfte  

Vi vill med denna studie bidra till en ökad förståelse för hur nyktra alkoholister upplever sin 

situation i vårt samhälle idag. Vi vill undersöka om det uppstår en problematik i interaktionen 

mellan individ och samhälle, samt hur individen hanterar detta. Vi har för avsikt att beskriva, 

analysera och tolka vad som sker i denna interaktion, hur individen upplever det, samt hur 

detta påverkar den nyktra alkoholistens självuppfattning och samhällssyn. Vi gjorde 

antagandet att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt alkoholmissbruk, samt att 

kvinnor, ses som mer avvikande och döms hårdare på grund av sitt missbruk och de rådande 

normer som finns i vårt samhälle idag. 

 

1.2 Problemformulering 

 

• Hur upplever en nykter alkoholist sig själv och samspelet med samhället? 

• Ser upplevelserna annorlunda sett i ett könsperspektiv? 

 
 

 

 

Vi definierar begreppet nykter alkoholist som en person som sökt hjälp och stöd för sitt 

problem i någon slags instans, inom vård eller förening, och tack vare denna hjälp varit nykter 

i minst sex månader.  
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2 Bakgrund 
Under 1900-talet har missbruk av droger har fått ett allt större intresse inom den vetenskapliga 

och praktiska verksamheten. Frågor som dyker upp är, vad är missbruk? Och vilka är 

missbrukare? Det finns hundratals teorier om ämnet och mestadels specialiseras det utefter 

grundarnas vetenskapliga tillhörighet. Empirin används ofta utifrån där individen sätts i fokus 

för teorier på praktiska åtgärder, som t ex. behandling, eller försöker den finna förklaringar i 

samhällets organisationer, eller normer i det sociala samspelet.4 

 

Inom medicinsk/psykologisk tradition har den biologiska beroendeteorin fått störst 

genomslagskraft inom missbruksbehandling och allmänt. Studier har visat drogens 

biokemiska effekter, där behovet blir mer och mer tvingat. Regelbunden tillförsel under en 

viss period gör att kroppen behöver den och i allt större mängder, annars medför fysiska 

obehag. 1964 fastställde WHO det psykologiska beroendet som en internationell definition av 

missbruk. Där ett upplevt tillstånd kräver en kontinuerlig eller periodvis tillförsel av en drog 

för minskat lidande eller njutning skull. Missbruket klassas som ett sjukdomstillstånd, där 

flera använder sig utav sjukdomsbegreppet i sina behandlingsformer som t ex. kamratstöd 

eller självhjälpgrupper som AA. Behandlingsformerna som finns i västländerna och USA har 

en ideologisk prägel, behandlingarna som finns inriktar sig till patientens kropp och själ men 

medan de sociala situationerna kring missbruket undanskjuts.5 

 

Missbrukets utveckling har likhet med andra mänskliga processer, där människan utvecklar en 

speciell kompetens och social identitet. Det som i början kan har startat som ett svagt motiv, 

en tillfällighet blir starten sen till ett mer komplicerat engagemang. Kulturteorier betonar att 

missbruket inte alltid är en avvikelse från den dominerande kulturen, utan man har sett att det 

är också en produkt utav av samhällets drogkultur, eller av motsättningarna inom denna 

kultur.6 

 

Alkoholmissbruket uppfattas allmänt som ett personligt och moraliskt problem, där 

självinsikt, socialt störd och ändrad livsstil kan få personen tillrätta med sina problem. I 

Sverige uppskattas det finnas ca 300 000 stycken som är alkoholister mot ca 15 000 

                                                
4 Andersson, B. (1991) Att förstå drogmissbruk Lund: Arkiv förlag, s 15).   
5 Ibid. s 16ff 
6 Ibid. s 20ff 
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narkomaner. De medicinska och sociala kostnaderna för alkoholskador är mångdubbelt så stor 

än kostnaden för narkotikaskador. Våldsbrott, självmord, drunkning, trafikolyckor och många 

sjukdomar är direkt knutna till alkoholen.  Av ekonomiska och sociala skäl så går det inte att 

bestraffa eller behandla alkoholisterna på samma sätt som narkomanerna. Bland annat på 

grund av att de är för många och att de är en svåridentifierad heterogen grupp.7 

 

Användningen utav begrepp som sjukdom, personlighet och beroende innebär det att man har 

valt ett särskilt perspektiv på verkligheten, där det organiska och individen står i fokus. De 

sociala, materiella, historiska och kulturella sammanhanget blir i sidosatt. Inom sociologin har 

dock teorier utvecklas för att förklara fenomenet missbruk till sitt sociala och kulturella 

sammanhang där den ingår. Det ses som en motsättning mellan individ och samhället, där 

individen vägrar bli kontrollerad eller bli ansluten till de rådande normsystemen. Då samhället 

ses som normaliteten, en massornas etablerade ordning medan missbrukaren ses som 

avvikande.8  

 

Andersson använder sig av tre perspektiv för att illustrera teorier om missbruk: praktiken, 

processen och situationen. Praktiken innebär individens egen vardagsverklighet av erfarenhet, 

handlingar och rutiner och får betydelser som individen själv ger den.  Dessa handlingar är 

bestämda och begränsade. Förklaringar av motiven till handlingar har enligt Giddens 

överskuggat den andra premiss som formar handlingar, samhällets strukturella element som 

institutioner och klass. Även Foucault talar om praktiker utav olika slags som under historiens 

gång har förmedlas utav makten för att disciplinera medborgarna. Hos Bourdieu görs 

individerna till bärare utav kontrollen, där de samhälliga praktikerna framställs av habitus, 

individer framställer dem utefter egna intressen och behov, dessa personliga stilar är inget 

annat än symboliska uttryck för klasspositionerna.9 

 

Tillstånd inom missbruket och handlingsmönstret skapar en process av utvecklingshistoria. 

Denna interaktion mellan handling och struktur i samhället gör att missbruket ter sig som ett 

neråt gående spiral som skapar mindre och mindre möjligheter till förändring. Detta 

processperspektiv försöker se till individens vilja, handlingsförmåga men även de sociala 

                                                
7 Ibid. s 22ff  
8 Ibid s 24 
9 Ibid s 24ff 
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villkoren. Det skapar en viktig förståelse för missbrukarens identitet, människovärde samt 

känslan att själv kunna bestämma över sitt eget liv.10 

 

Den råder en allmän uppfattning om att individen är herre över situationen, vid kritiska 

situationer kan individen med olika hjälpmedel för självkontroll övervinna olika frestelse och 

risker. Genom att binda sig till ett handlande undviker hon motstånd mot ovälkomna 

inflyttande beteende som missbruk uppfattas ge. Där drogbruket försiggår har missbrukaren 

ingen kontroll över situationen.  Inom missbruksteori har handlingsalternativ och ansvar varit 

central. Giddens nämner missbruk som ett ”moraliskt gränsland” där handlingar förklaras 

utifrån individens ansvarighet, och där beteende förklaras som sjukdom och tvång. Handlingar 

brukar förknippas i vardags mun som moraliskt ansvar och dem som inte tar ansvar för sina 

handlingar inom det rådande normsystemet blir förflyttad till en tvångssituation. 

Missbrukaren hamnar i en position som både brukar anses som ansvariga och oansvariga, 

samt att missbruksanvändningen har en mångsyftande karaktär som kan vara svårt att förklara 

eller motivera.11 

 

Under rusdryckslagstiftningen som fanns före 1955 förekom både generella och individuella 

restriktioner, tillgängligheten bestämdes utifrån kön, ålder och levnadssätt. Medan idag är 

alkoholbruket lättillgänglig för alla. Tobak och alkoholbruket ingår i vår allmänkulturella 

kompetens, dricka öl eller vin till maten, framför TV eller i umgänge med vänner. Alkoholen 

spelar flera funktioner i vår kultur, särskilda tider, platser och ceremonier om när man skall 

dricka.12 

 

2.1 Alkoholpolitik 

Den svenska alkoholpolitiken har förändrats på flera områden efter att landet har kommit 

närmare Europa med hjälp utav EES-avtalet och EU-medlemskapet. Statens kontroll över 

alkoholhanteringen minskade och nya aktörer uppkom, punktskatterna på alkohol fick justeras 

samt att det blev tillåtet att föra in större mängd alkohol för privat bruk vid inresor ifrån ett 

annat EU-land. Gränskontroller har förändrats och inneburit att mängden alkohol för privat 

bruk och smuggling har ökat. Redan under 1980-talet förändrades den svenska 

alkoholpolitiken då antalet serveringstillstånd ökade kraftigt, vilket förde med sig att 
                                                
10 Ibid. s 27f 
11 Ibid. s 27ff 
12 Ibid s 88ff 
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alkoholkonsumtionen ökade. 1995 fick kommunerna ta huvudansvaret för att ha överinseende 

över restauranger med serveringstillstånd, året där på fick de även ta över ansvaret om 

ansökningarna, att godkänna, meddela varningar samt återkalla serveringstillståndet, ifrån 

länsstyrelsen. Under 1990-talet visades även i olika undersökningar att den svenska attityden 

gentemot alkohol förändrades åt en mer liberal syn.13 

 

Alkoholpolitik och alkoholkommersiell verksamhet har påvisats har stor betydelse på 

alkoholkonsumtionens utveckling, där alkoholbeskattning är ena och den privata införsel, 

restaurangers ”happy hour” -erbjudande, ”löningseffekten” på systembolaget är några 

exempel. Vetenskapliga undersökningar, både svenska och internationella, har konstaterat att 

människors alkoholinköp påverkas av förändringar i pris och inkomst, när inkomst minskar 

eller alkoholpriset stiger sker det en minskning av försäljning, stiger inkomsten eller priset på 

alkohol blir lägre ökar försäljningen. Att ekonomiska faktorer har stor betydelse innebär det 

inte att det bestämmer försäljningsutvecklingen över tiden, i en studie fann Norström att i 

Sverige under perioden 1861-1913, trots att reallönerna steg så sjönk alkoholförsäljningen 

kraftigt. Norström noterade att det fanns en annan stark kraft som påverkade och motverkade 

det inkomstökningen gav, det var nykterhetsrörelsen framryckning.14 Nykterhetsrörelsen och 

frikyrkliga föreningar hade i början av 1900-talet ca 350 000 medlemmar, motsvarande ca sex 

procent utav Sverige befolkningen. En folkomröstning 1922 och handlade om man skulle 

förbjuda alkoholhaltiga drycker, varannan väljare (49 %) var för ett förbud. Detta starka 

folkliga motstånd mot alkohol samt upplevelsen av alkohol som ett samhällsproblem berodde 

bl a på att de olika nykterhetsrörelserna och föreningarna var starka under denna tidsperiod. 

Synen på alkoholen samt en starkt inflytelserik folkrörelse bidrog att alkoholpolitiken 

påverkades.15 Nykterhetsrörelse har minskat kontinuerligt sedan 1940-talet, från höjdpunkten 

1910 med sina 6 % utav befolkningen som var organiserade nykterister, till 4,4 % 1940, till ca 

2,5 % år 1990.16 

 

Efter krigstiden har alkoholbruket bland kvinnor ökat markant, speciellt efter 

motboksreformen. För en femtio år sedan var männens konsumtion markant högre än 

kvinnors, det hade med bland annat att göra med kulturella genusskillnader som påverkade 

alkoholpolitiken. Brattsystemet som varade fram till oktober 1955, där motboken styrde hur 
                                                
13 Kühlhorn, E. & Björ, J. (1998) Svenska alkoholvanor i förändring. Kristianstad:Sober Förlag  s 10ff 
14 Ibid. s 21 
15 Ibid.  s 81 
16 Ibid. s 83 
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försäljningen och tilldelning av alkohol till medborgarna. Gifta kvinnor fick i regel inte ha en 

egen motbok utan ansågs att dem skulle ingå i sina mäns konsumtion, det gjorde att dem inte 

fick köpa vin och sprit.17 Alkoholförsäljningen har i Sverige ökat med 63 % mellan 1947 och 

1977, men sjönk något under 1980-talet.18 

 

Ramstedt kommer i sin slutsats att det inte räcker att enbart se till förändringar i inkomst och 

alkoholpris för att kunna förklara och förstå dem förändringar som har ägt rum i Sverige 

under 1978 till 1994. De sociala faktorerna såsom ökat resande och kulturellt utbyte har haft 

påverkan på den svenska konsumtionen.19 Dagens syn på ”alkoholproblem” har fokuserat att 

bli mer individualiserad dimension, från att ha uppfattats som en social dimension. Från att ha 

speglat på de sociala aspekter som alkoholpåverkan utgör som t.ex. våldsdåd, skadegörelse, 

rattfylleri etc. till att idag mer fokusera på de egna hälsoaspekterna som en långvarig 

alkoholkonsumtion kan bidra till. Nu när man tittar till konsumenternas egna hälsoperspektiv 

har offerperspektivet med vad som kan drabba andra människor exkluderats.20 

 

2.2 Vård och Behandling 

Utvecklingen i den svenska välfärdsstaten har format landets alkoholistvård, två egenskaper 

inom den svenska modellen är av särskilt intresse för en analys av arbetsfördelning och 

styrning av missbrukarvård. Den första egenskapen som utmärker arbetsfördelningen är att 

stat, landsting och kommun dominerar inom hälsovård, utbildning och socialvårdsservice, där 

tjänst av vård tas frivilligt, där främst vård av äldre och barnavård är dem stora områdena, 

alkohol- och drogmissbruk betraktas mer som en problematisk rest och präglas inte av 

frivillighet. Den andra aspekten inom den svenska modellen är att den utmärks utav en 

särskild politisk kultur, där råder det kompromisser, ömsesidig förståelse samt samverkan 

mellan stat, kommun och olika intresseorganisationer. Den svenska alkoholistvården har ett 

lång historiskt perspektiv, som en institutionaliserad verksamhet. Sverige fick ovanligt tidigt, 

sett ur ett internationellt perspektiv, redan 1913 en social speciallagstiftning om behandling av 

alkoholister. Även en annan skillnad internationellt sätt är att alkoholmissbruk betraktades 

redan tidigt som ett socialt problem. Denna syn kan ha påskyndat en institutionalisering av 

                                                
17 Ibid. s 51 
18 Ibid. s 82 
19 Ibid. s 33 
20 Ramstedt i Kühlhorn, E. & Björ, J. (1998) Svenska alkoholvanor i förändring. Kristianstad:Sober Förlag s 62 
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alkoholistvården inom välfärsbygget, redan vid sekelskiftet kopplades missbruket även till 

fattigdomsfrågan. De senaste 15-20 åren har narkotikafrågan allt mer överskuggat 

alkoholistvården.21 

 

2.3 Kamratföreningen Länken 

KF Länken bildades 1953 av en grupp missbrukare och består idag av ca 40 lokalföreningar 

runt om i Sverige. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.  

Genom att bekämpa alkohol- och blandmissbruk vill KF Länken bryta förnedringen och 

därmed ta kamp för sig själva och andra. En länkförening är en förening av före detta 

missbrukare som genom läkarvård, medicin, kamraters hjälp, men främst genom den egna 

viljan blivit friska.  

KF Länken vill i en nykter föreningsmiljö ge medlemmarna insikter om sina och samhällets 

sociala problem och därigenom utveckla varje persons inneboende förmåga. KF Länkens 

filosofi är att alkoholproblem inte är en medfödd egenskap hos människan, utan ett 

komplicerat förhållande mellan människor, deras omgivning, miljö och samhället i stort.22 

                                                
21 Stenius, K. (1999) Privat och offentligt i svensk alkoholistvård. Bjärnum: Arkiv förlag s 25ff 
22 http://www.lankenskamratforbund.se 
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3 Metod23 
I valet av metod ansåg vi att kvalitativ metod lämpade sig bäst, då metodvalet styrs utifrån 

syfte och frågeställning. En kvalitativ studie är att eftersträva om man vill tränga in på djupet 

och utforska individernas upplevelser och inte enbart ytligt beröra ett större antal individers 

situation.24 Vi har inte för avsikt att utifrån vårt resultat generalisera25 kring nyktra 

alkoholisters erfarenheter och upplevelser, vilket också är ett av de starkaste argumenten mot 

kvalitativa intervjuer. En fördel med kvalitativ metod, anser vi, är att bakomliggande orsaker 

lättare kan urskiljas, vilket leder till ett mer nyanserat resultat av undersökningen. Vi anser att 

det med kvantitativ metod är svårt att få ett nyanserat material att arbeta med, då frågorna är 

standardiserade. Ur ett etiskt perspektiv kan det vara problematiskt att i en standardiserad 

enkät ställa vissa frågor som informanten kan uppleva som känsliga. I en kvalitativ intervju 

kan informanten själv berätta, med egna ord, det som den standardiserade enkäten inte kan 

fråga. Den känsliga frågan riskerar, i den kvalitativa intervjun, inte att väcka ångest eller 

obehag hos informanten, då det känsliga lindas in i informantens berättelse. Vi kan då i 

informantens berättelse utläsa svaret på den känsliga fråga vi inte kunde ställa rätt ut. 
Intentionen med studien är att lägga tonvikten på intervjupersonens egen upplevelse av den 

livsvärld, av vilken hon är en del av. Vi strävar efter att intervjupersonen i en dialog ska 

uttrycka sin uppfattning om sin livsvärld.  Då syftet med vår studie är att undersöka hur nyktra 

alkoholister upplever sin sociala situation, hur de anser att samhället ser på och bemöter dem, 

samt hur de själva ser på samhället, anser vi att intervjuer med individerna i den tidigare 

nämnda gruppen är den bästa metoden för datainsamling. Vi vill dessutom se om synen på 

män och kvinnor med alkoholproblem skiljer sig åt. 

 

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken försöker förklara meningsfulla fenomen, som till exempel beteendemönster, 

normer, regler, värderingar och förväntningsmönster. I modern tappning är hermeneutiken ett 

försök att skapa en metodlära för tolkning av meningsfulla fenomen. Hermeneutiken försöker 

också beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå dessa olika meningar.26 Alla individer 

har en uppfattning om sin egen identitet. Uppfattningen om vilka de är och vilka de önskar 

                                                
23 Denna metod har vi till stora delar hämtat ifrån vår B-uppsats.  
24 Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 15f 
25 Här syftar vi på generalisering i positivistisk mening. (Se Trost s 15f) 
26 Gilje, N. & Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s 
177f 
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vara sammanfaller inte nödvändigtvis med andra individers uppfattningar om vilka de är. 

Dock är det dessa uppfattningar, hur en individ uppfattar sig själv och hur omgivningen 

uppfattar honom/henne, som bestämmer vem individen är. Alla individer har också 

uppfattningar om hur det samhälle de lever i är och hur det bör vara. Alltså måste 

samhällsforskare ofta tolka och förstå något som redan är tolkat av de sociala aktörerna 

själva.27 Därför måste samhällsforskaren, enligt den dubbla hermeneutiken, rekonstruera de 

sociala aktörernas tolkningar med hjälp av teoretiska begrepp. Samhällsforskaren måste gå 

längre än aktörens berättelse och självuppfattning. För att förstå och för att nå längre än de 

sociala aktörernas självuppfattning bör man enligt Geertz skilja mellan begrepp som ligger 

nära respektive begrepp som ligger långt från erfarenheten. Begrepp som ligger nära 

erfarenheten är ett begrepp som informanten själv använder på ett naturligt sätt, för att berätta 

vad han själv ser, hör, känner, tänker eller föreställer sig. Begrepp som ligger långt från 

erfarenheten används av forskaren när han ska beskriva och förklara den del av samhället han 

forskar om. Detta kallas även teoretiska begrepp.28  

 

Hermeneutisk tolkning karaktäriseras av den hermeneutiska cirkeln. Kort kan man säga att 

delen endast kan förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. Förståelsen av texten sker 

i en process där de olika delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening och textens 

helhetliga mening kan ändras utifrån delarnas mening. Denna process är i det närmaste 

oändlig då den nya helhetliga meningen kan komma att ändra meningen hos de olika delarna 

som åter kan komma att ändra den helhetliga meningen. Processen upphör när man kommit 

fram till en enhetlig giltig mening, som är fri från inre motsägelser, som ju är syftet med den 

hermeneutiska tolkningen.29 Vår tolkning av informanternas berättelser bygger på en 

hermeneutisk förståelse. Vi hade inga personliga erfarenheter om hur det är att som nykter 

alkoholist leva med ett alkoholberoende. Vårt mål var att få en förståelse för detta sociala 

fenomen utifrån informanternas berättelser. Genom att fråga hur informanterna upplevde vissa 

fenomen fick vi förståelse för deras livsvärldar. Informanternas beskrivningar, tolkningar, av 

deras livsvärldar har i sin tur tolkats av oss. Tar vi inte hänsyn till informanternas egna 

tolkningar så kan vi inte förstå deras sociala handlande eller deras livsvärldar. Vår ambition 

var att förklara och förstå intervjupersonernas begrepp som ligger nära deras erfarenhet och 

härleda dessa till begrepp som ligger längre från erfarenheten.  

                                                
27 Gilje, N. & Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s 179  
28 Ibid. s 181f 
29 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur , s 50 
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3.2 Förförståelse 

En hermeneutiker menar att varje förståelse är situationsbetingad, färgad och präglad av redan 

förvärvade eller invanda uppfattningar, alltså förkunskap. Förförståelsen består av flera 

komponenter, bland annat kulturella aspekter, språk och begrepp, trosuppfattningar, samt 

individuella personliga erfarenheter.30 Med andra ord faller förförståelsen alltid tillbaka på att 

delen måste relateras till en helhet för att kunna ges en innebörd, liksom helheten måste 

relateras till delarna. Redan när vi första gången möter det som ska tolkas har vi en 

föreställning om vad det betyder, vi har en förförståelse. Vi har gjort ett antagande att 

alkoholism hos kvinnor ses som mer tabubelagt än mäns alkoholism 

 

3.3 Analys och tolkning 

Enligt Kvale har syftet med kvalitativa forskningsintervjuer sagts vara att beskriva och tolka 

de olika teman som förekommer i informantens livsvärld. Det råder ett obrutet sammanhang 

mellan beskrivning och tolkning. Vidare beskriver Kvale de sex steg en analys kan ha, i vårt 

fall rör det sig endast om de första fyra stegen då vi inte ämnar låta informanterna se vår 

tolkning av deras berättelser. De för vår studie relevanta stegen är: 

1. Informanten beskriver sin livsvärld under intervjun. Ingen djupare tolkning görs. 

2. Informanten upptäcker själv och ser nya förhållanden och innebörder i sin berättelse. 

3. Intervjuaren koncentrerar och tolkar, under den pågående intervjun, informantens 

berättelse och ”sänder den tillbaka” till informanten. ”Du menar alltså..?” Detta ger 

informanten möjlighet att förklara och förtydliga sina uttalanden. ”Nej så menar jag 

inte, utan…” 

4. Den utskrivna intervjun tolkas av intervjuaren. Materialet struktureras upp och 

klarläggs för att analysarbetet ska flyta smidigt och ge forskaren nya perspektiv. 

Det finns fem huvudmetoder av meningsanalys; meningskoncentrering, menings-

kategorisering, narrativ strukturering, tolkning och ad hoc-metoder.31 Bakom beslutet hur en 

intervju ska analyseras finns det vissa teoretiska förutsättningar. Olika analysmetoder besvarar 

olika frågeställningar. Likaså analytikerns teoretiska syn påverkar valet av analysmetod. 

Analysen kan utgöra en del av teoriskapandet, likaväl som en tillämpning eller en prövning av 

teorier.32 Vi har valt att använda oss av metoden meningstolkning, då den passar vårt syfte. 

                                                
30 Gilje, N. & Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s 183 
31 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 170ff 
32 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 187 
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Denna metod innebär att forskaren har ett perspektiv på, en förståelse av, det undersökta och 

utifrån detta perspektiv tolkar han/hon intervjumaterialet. Forskaren går i detta fall över det 

rakt uttalade för att utveckla strukturer som man annars inte omedelbart ser i en text. Denna 

metod kräver en viss distans till vad som sägs. Distansen skapas genom en metodisk eller 

teoretisk hållning, till exempel rekontextualisering.33 Ytterligare ett begrepp att ha i åtanke är 

metodologisk tolerans som innebär att det kan finnas flera tolkningar och att man inte kan 

vara säker på att man funnit den enda riktiga. Samhällsforskaren måste kunna acceptera andra 

tolkningar än den han själv kommit fram till.34  

 

3.4 Utformning av intervjuguide 

Enligt Kvale bör den halvstrukturerade intervjuguidens frågor vara både tematiska och 

dynamiska. Frågorna relateras tematiskt till ämnet för intervjun och till de teoretiska 

förställningar som ligger till grund för undersökningen och analysen. För att frågan skall vara 

dynamisk bör den stimulera till ett positivt samspel där samtalet flyter lätt, så att informanten 

motiveras att tala om sina upplevelser och känslor.35 Kvale menar: 

 
”En bra intervjufråga bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till 

skapandet av ett bra samspel mellan intervjuvare och intervjuperson.”36 

 

Dock är det viktigt att påpeka att en bra tematisk intervjufråga inte behöver vara en bra 

dynamisk intervjufråga. Därför menar Kvale att det kan vara en fördel att utforma två 

intervjuguider. Den ena bör innehålla de viktigaste tematiska forskningsfrågorna och den 

andra bör innehålla frågor som skall ställas under intervjun som betraktar både den tematiska 

och den dynamiska dimensionen.37 Vi ville att samtalen till stor del skulle bygga på 

informanternas egna berättelser och därför ville vi inte ha en helt igenom strukturerad 

intervjuguide, utan föredrog en mer öppen intervjuteknik enligt den kvalitativa metod vi 

beskrivit ovan. Till vår hjälp skapade vi därför en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor att 

utgå ifrån om informanterna inte berättade självmant. Intervjuguiden, som till viss del är 

påverkad av vår förförståelse, var uppdelad i olika teman. Utifrån intervjuguidens olika teman 

lät vi respondenterna, med egna ord, berätta och därmed blev deras ord och begrepp 

                                                
33 Ibid. s 182 
34 Gilje, N. & Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s 203 
35 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s121f 
36 Ibid. s121 
37 Ibid. s122 
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meningsfulla då de sattes in i en kontext. Vi anser att tolkningen av respondenternas sociala 

verklighet tillsammans med vår förförståelse och kontexten sluter den hermeneutiska cirkeln.  

 

Intervjuguidens första del inleds med frågan ”Vill du berätta om dig själv?”. Denna fråga 

syftar till att frambringa bakgrundsinformation om informanten, enligt Kvale en så kallad 

inledande fråga. Inledande frågor ger ofta en spontan beskrivning av något informanten själv 

tycker är viktigt, dessa frågor ger sedan möjligheter till vidareutveckling.38 Del två i 

intervjuguiden handlar om hur informanten upplever sin situation: igår, idag och imorgon. 

Slutligen ber vi informanten berätta hur han/hon upplever att samhället bemöter honom/henne 

och hur informanten ser på sig själv och samhället. Vi frågar också om de tror att kön spelar 

någon roll i fråga om syn på och bemötande. Intervjuguiden användes i olika stor utsträckning 

i de åtta intervjuerna, då vi använde guiden som en utgångspunkt som anpassats efter varje 

informant. 

 

3.5 Urval och kontakt 

Enligt Trost är det i samband med kvalitativa studier vanligen ointressant med representativa 

urval i statistisk mening. Urvalet ska vara homogent inom en given ram, det ska alltså finnas 

variation men inte mer än att någon enstaka informant är extrem eller avvikande. Kort sagt 

bör man göra det urval som säkrar kvalitén. Trost menar att: 

 
”... ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Vid alla 

studier, kvalitativa eller kvantitativa, gäller att kvaliteten ska sättas i första rummet.”39 

 

Vi ville som sagt undersöka hur det är att som nykter alkoholist leva med ett alkoholberoende. 

Vårt mål var att få en förståelse för detta sociala fenomen utifrån informanternas berättelser. 

Vi ville därför få kontakt med nyktra alkoholister, både män och kvinnor. Vi kontaktade 

Kamratföreningen Länkarna i två medelstora städer i sydvästra Sverige för att hitta 

informanter som var villiga att ställa upp på intervjuer. Vår första kontakt var med 

ordföranden i de två lokalföreningarna och bad dem att se om det fanns något intresse att 

ställa upp på intervjuer. Vi hittade totalt 8 informanter på detta sätt, fyra stycken från var 

lokalförening och stad. Vår målsättning var att få en jämn könsfördelning, alltså fyra män och 

fyra kvinnor. Tyvärr gick inte detta att lösa utan könsfördelningen blev 6 män och 2 kvinnor. 
                                                
38 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 124 
39 Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 110 
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3.6 Presentation av intervjusituationerna 

Intervjuerna genomfördes i Länkarnas egen lokal i de båda städerna. Detta för att det är en, 

för dem, invand miljö, där de kan känna sig trygga. Tidpunkten för intervjuerna var en dag då 

informanterna var fria från lektioner. Innan intervjuerna började frågade vi om informanterna 

hade något emot att samtalen spelades in på band, ingen invände. Vi upplyste även 

informanterna att vi var tacksamma för deras medverkan och att de är helt anonyma, ingen 

kommer ur materialet kunna utläsa vilka de är. Detta var något som alla informanter sade inte 

var nödvändigt, vi fick gärna ange vilka de var med namn och var de kommer ifrån. 

Informanterna menade att de står för sitt missbruksproblem och att deras öppenhet hjälper 

andra. Vi genomförde intervjuerna med informanterna i grupper om två och två, 

informanterna var i två fall samkönade, man-man, och i två fall man-kvinna. Detta var inte 

vårt val, vi hade helst sett att vi fått göra individuella intervjuer. Då vi frågade om detta fick vi 

beskedet att en viktig del i deras kamp mot alkoholen är stöd, gick vi givetvis med på 

informanternas önskemål att vara två vid intervjutillfället. Intervjutiden varierade alltifrån 

fyrtiofem till nittio minuter beroende på hur intervjusituationen utvecklades. Enligt Trost 

finns det både för och nackdelar med en samkönad respektive olikkönad intervjusituation. I en 

intervjusituation där intervjuaren och informanten är olikkönade kan vissa frågor, som ställs 

av en man till en kvinna, verka dumma. Men med samkönade intervjupar finns dock risken att 

man tar alltför mycket för givet.40 Vi anser därför att vi har haft en fördel av att vara ett 

olikkönat intervjupar då vi under intervjuerna känt att informanterna kunnat vända sig till den 

av oss de upplevt det lättast att prata med.  

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kunskap inom samhällsvetenskapen verifieras med hjälp av begreppen validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Detta kallas enligt Kvale den positivistiska treenigheten och som 

namnet antyder kommer den ursprungligen från positivismen. Vi kommer att använda oss av 

dessa begrepp dock med utgångspunkten i Kvales omarbetade version som är relevant för 

intervjuforskning.41 Kvale begreppsliggör härmed generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

på ett sätt som lämpar sig för kvalitativ forskning.42 Enligt en humanistisk syn är varje 

situation unik och varje fenomen har sin egen struktur och logik. Detta synsätt står i stark 

kontrast till den positivistiska versionen, som menar att den samhällsvetenskapliga kunskapen 

                                                
40 Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 42f 
41 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s208f 
42 Ibid. s209 
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skall bidra till att skapa lagar för det mänskliga beteendet, som kan generaliseras universellt.43 

Kvale nämner olika former av generaliserbarhet, den naturalistiska generaliserbarheten, den 

statistiska generaliserbarheten, analytisk generaliserbarhet och forskarens respektive läsarens 

generalisering.44 Vi kommer i studien att använda oss av analytisk generalisering. Analytisk 

generalisering innebär att forskaren efter en välöverlagd bedömning analyserar i vilken 

utsträckning resultaten kan komma att ge vägledning i en liknande situation.45 Vi hade inte för 

avsikt att generalisera, utan vi ville med studien öka förståelsen för hur nyktra alkoholister 

förhåller sig till sin sociala omgivning. Vi anser att vårt material kan bidra till en viss 

förståelse som kan appliceras även på andra liknande situationer. 

 

Idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, det vill säga att man mäter 

något. För att kunna tala om hög reliabilitet ska situationen i alla avseenden vara 

standardiserad. Kvalitativa intervjuer förutsätter å andra sidan en låg grad av standardisering. 

Så kallade slumpinflytelser är något som den skickliga intervjuaren registrerar och använder 

sig av i analysen av intervjun. Varje individ är en social aktör som deltar i de processer som 

pågår i samhället. Det innebär att individen inte nödvändigtvis ger exakt samma svar varje 

gång en viss fråga ställs. Vi gör hela tiden nya erfarenheter och möter nya situationer som 

tvingar oss att successivt förändra vår föreställningsvärld, det vill säga vår grund för att svara 

på frågor förändras.46 Enligt Kvale bör man tänka på intervjuarens reliabilitet. Ställer 

intervjuaren ledande frågor? Det kan inverka på de svar informanten ger och på så sätt minska 

reliabiliteten ytterligare.47 Vi upplever att intervjuerna gått mycket smidigt och att vi sluppit 

ställa ledande frågor. Informanterna delade gärna med sig av sina upplevelser och tankar till 

oss.

                                                
43 Ibid. s209 
44 Ibid. s210f 
45 Ibid. s 210 
46 Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 100f 
47 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 213 
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Med validitet avses frågan om studien verkligen undersöker det forskarna hade för avsikt att 

undersöka.48 Kvale menar att det är viktigt att forskaren i alla delar i arbetsprocessen har 

validiteten i åtanke.49  Validitet innebär kort och gott att forskaren ska kunna visa på eller göra 

trovärdigt att den insamlade materialet är insamlat på ett sådant sätt att de är seriösa och 

relevanta för den aktuella problemformuleringen. Om forskaren inte reflekterat över detta 

igenom hela processen kan det leda till att trovärdigheten ifrågasätts.50 Vi anser att vi under 

hela processen haft validiteten i åtanke, samt att vi redovisat för processen i metodkapitlet, 

just för att säkra trovärdigheten. 

                                                
48Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 102 
49 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 213 
50 Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 102 
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4 Teori 

4.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Den samhällssyn som Goffman beskriver brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet, där 

alla samhällsmedborgare spelar olika roller vid samspel med olika människor och miljöer. 

Goffman beskriver att vi är som skådespelare på en teater, som har sin publik, rekvisita samt 

den bakre och främre scenen. Individen förutsätter med sitt spel av rollen att observatören ska 

ta intrycken han eller hon skapat på allvar. Den agerande styr sin publiks uppfattning och 

övertygelse som ett medel för att uppnå andra syften, detta utan att vara speciellt intresserad 

av vilka uppfattningar de har om honom eller av situationen. Dessa personer kallar Goffman 

för cynisk person, de upplever ett slags upprymd psykisk utmatning och rent privat nöje tack 

vare att de kan leka med något som hans publik tar på allvar. Hon lurar sin publik av eget 

nytta eller av privata syften, anser att de är för personen ifråga egets bästa eller också för 

samhällets bästa.51 

 

Fasaden är relaterad till den framträdande som individen visar upp under en viss period, kan 

vara omedvetet eller avsiktligt. Inramningen är platsbunden och individen använder sig av t 

ex. möbler som rekvisita för att spela sin roll. Personlig fasad är mer intima detaljer som 

kläder, kön, storlek, hållning och talmönster, vissa av dessa teckenöverföringar kan vara 

bestående under hela livet som t ex etnisk tillhörighet, andra kan var rörliga och kortvariga 

som t.ex. Ansiktsuttryck.52 Det sociala jag, individens mask, som spelas upp för en grupp 

måste skiljas strikt ifrån andra grupper så att personen inte kommer i konflikt med de olika 

jagen. Personen inrättar ”publiksegregation” för att skilja åt de olika grupperingarna.53 

Mystifikationstillstånd krävs ibland för att hålla en social distans mellan olika grupperingar, 

publiken kan i ena sidan känna en respektfylld fruktan och distans till aktören. Publiken 

hjälper själva till genom att uppträda med en respektfylld hänsyn för den integritet som 

tillskrivs den agerande 54 

 

Goffman tar upp individers samarbete med varandra, alla ingår i olika grupperingar som han 

kallar team. Medlemmarna är tvungna att kunna lita på varandra, de blir ömsesidigt beroende 

                                                
51 Goffman, E. (2002) Jaget och maskerna. Prisma: Stockholm s 25ff 
52 Ibid. s 30 
53 Ibid. s 50 
54 Ibid s 64ff 
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av varandra. Inom teamet formas individernas formella status. Stora inrättningar driver alla i 

teamet oberoende av statusnivåer samman att samarbeta för att nå eller bevara ett givet mål.55 

En medlem i teamet får vara regissör och ansvara för vilket framträdande gäller, fördela roller 

i teamet, bestraffa, lugna och att olämpliga handlingar återförs till sin ordning.56 Främre och 

bakre regionen är där individen eller teamet kan bolla med fram och tillbaks, man förväntar 

sig ofta att de som arbetar bakom kulisserna (bakre regionen) ska uppfylla visa tekniska 

normer medan dem som arbetar i de främre ska uppfylla vissa expressiva normer.57  

 

4.2 Tseëlon; Kvinnan och maskerna 

Tseëlon behandlar i boken ”Kvinnan och maskerna” begreppen kvinna och kvinnlighet som 

en social konstruktion. Dessa begrepp förklaras och diskuteras igenom fem paradoxer som 

alla på ett eller annat sätt definierar vad begreppen kvinna och kvinnlighet som en social 

konstruktion är.  Paradoxerna behandlar kvinnan, definierar vad som är kvinnligt och formar, 

satta i sitt sammanhang, tillsammans ” en kvinnornas mask”. De fem paradoxerna är: 

• Anständighetsparadoxen – kvinnan är konstruerad för förförelse och ska i all evighet 

bestraffas för det. 

• Falskhetsparadoxen – kvinnan är konstruerad som något artificiellt och marginaliseras 

för att hon saknar essens och autenticitet. 

• Synlighetsparadoxen – kvinnan konstrueras som ett ”spektakel”, men samtidigt är hon 

kulturellt osynlig. 

• Skönhetsparadoxen – kvinnan förkroppsligar fulhet samtidigt som hon betecknar 

skönhet. 

• Förgänglighetsparadoxen – kvinnan symboliserar död och förgänglighet samtidigt som 

hon utgör ett försvar mot detta. 58 

 

Tseëlon letar inte efter teorier om socialt kön i sin strävan att förklara begreppen kvinna och 

kvinnlighet som en social konstruktion, utan menar att arketypiska företeelser som går över 

tid och rum kan upprätthållas endast under vissa givna sociala villkor.59  

 

                                                
55 Ibid s 77ff 
56 Ibid s 90 
57 Ibid. s 111 
58 Tseëlon, E., (1998) Kvinnan och Maskerna Lund: Studentlitteratur s 13 
59 Ibid s 58 
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Vidare så tar Tseëlon och diskuterar begreppen utifrån bland annat Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv (se föregående kapitel) som hon jämför med intrycksstyrning. 

Begreppet intrycksstyrning har sina rötter i Goffmans dramaturgiska metafor, men har 

utvecklats av socialpsykologin till vad det är idag. Den människosyn som ligger till grund för 

detta tankesätt, menar att vi, alla individer, är manipulativa och att vi genom vårt beteende i 

olika sociala situationer försöker kontrollera vår omgivning. Varje aktör utformar sina 

beteenden för att skapa olika uppfattningar hos den närvarande publiken. Goffman ser detta 

som en förhandlingsprocess, eller ett spel, och inte som intrycksstyrningsteoretikerna, som 

menar att presentationsbeteendet är strategiska handlingar för att, som vi tidigare nämnt, 

skapa bestämda uppfattningar. Spelet är enligt Goffman målet medan intrycksstyrnings-

teoretikerna menar att spelet är ett mål som medel för att skaffa kontroll i olika situationer.60  

 

Ytterligare en skillnad mellan Goffman och intrycksstyrningsteoretikerna är att termerna 

privat och offentligt används på olika sätt; Goffman ser dem som indikation på 

självmedvetenhet medan intrycksstyrningsteoretikerna ser dem som indikationer på det 

uppriktiga (privat) och det spelade (offentliga). Intrycksstyrningsteoretikerna gör dessutom ett 

antagande att alla individer av strategiska skäl visar upp sitt ”ideal-jag” när det är en mindre 

bekant publik. Detta kan liknas vid agerandet på en scen.61 

 

När den fjärde paradoxen beskrivs tar Tseëlon dessutom upp begreppet stigma. Detta begrepp 

kommer vi att förklara lite senare i uppsatsen. Också detta är ett begrepp som uppstått hos 

Goffman. Forskningen om stigma rör sig om personer som är bärare av ett tecken på 

avvikelse. Avvikelsen kan vara fysisk, psykisk eller social och denna avvikelse ger upphov till 

attributioner som misskrediterar den avvikande Stigmatiseringsprocessen leder ofrånkomligen 

till negativa effekter för relationer och självuppfattning, då dessa är knutna till omgivningens 

reaktioner. Personer med ett stigma kan ha problem med även det enklaste samspel. Tseëlon 

menar att den forskning som finns kring ämnet stigmatisering är individualistisk och bidrar till 

att förstärka bilden av de kategorier som används för att konstruera socialt kön. Om 

ursprungen till, betingelserna för och konsekvenserna av dessa kategorier inte granskas 

kommer de enligt Tseëlon bidra till att de maktstrukturer som upprätthåller dem 

reproduceras.62  

                                                
60 Ibid 58f 
61 Ibid 60ff 
62 Ibid 115ff 
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4.3 Goffman - Stigma 

Goffman ville med sin behandling av begreppet Stigma, se över identiteten och hur den 

individuella närvaron yttrar sig, när en individ försöker vidmakthålla normer som har direkta 

effekter på individers psykiska integritet. Även om det förmodligen inte finns något samhälle 

som har en renodlad form av identitetsvärde är det inte det väsentligaste att ta reda på om 

individen själv har upplevt stigmatisering. För det är något individen självfallet har gjort, utan 

det är mer viktig att ta reda vilka varianter och hur många gånger han har fått uppleva det 

under sitt liv. Goffman definierar stigma som ett attribut som är djupt misskrediterande för en 

individ och tenderar att reducera henne till att vara det som symboliserar. Ett stigma kan både 

vara synligt och osynligt. Ett synligt stigma är t ex. fysiska handikapp eller hudfärg, osynliga 

stigma kan vara sexuell läggning, psykisk obalans, missbruk, arbetslöshet, etnisk bakgrund 

och religion ingår i termen. Eftersom stigmat inte går att dölja måste individen lära sig att leva 

med det och konfronteras med olika fördomar varje dag och i olika situationer.63 

 

Varje samhälle bedömer vilka medel som är tillåtna för att kategorisera in människor i olika 

kategorier, det ser även till vilka egenskaper som tolkas som vanliga och naturliga för 

medlemmarna inom varje kategori. Inom varje social miljö avgörs det vilka människor inom 

varje kategori som har ett samspel, detta faller mer eller mindre naturligt och varje en är en 

del av det sociala samspelet. Dyker det upp en individ som är främling räcker första anblicken 

för att man skall kategorisera och fastställa olika egenskaper hos honom, man tilldelar honom 

hans sociala identitet. Dessa första intryck räcker för individerna ska rättfärdiga normativa 

förväntningar om honom, kraven och förväntningarna som man ställer är sällan medvetna. 

Det finns två olika krav som man brukar ställa på främlingar; den virtuella sociala identiteten, 

som utgår ifrån de egna krav som vi ställer på främlingen, den andra är den faktiska sociala 

identiteten, som är de olika egenskaper som främlingen själv är förbunden med.  I 

interaktionen med andra kan främlingen uppvisa några egenskaper som gör honom olik de 

andra i gruppen och kan därför upplevas som mindre önskvärd. Beroende på vilka egenskaper 

en individ uppvisar bekräftas eller förkastas gruppens ”etikett” individen kan reduceras från 

att ha upplevts som en trevlig person till att bli en utstött människa. Detta sätt att bli 

omplacerad och stämplad är vad Goffman kallar för stigma, en vanhedrande effekt ifrån att ha 

varit accepterad till att bli stämplad som oduglig och oförmögen.64 

                                                
63 Goffman, E. (1972) Stigma. Halmstad: Rabén & Sjögren s 132ff 
64 Ibid. s 11ff 
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Stigma kan ha dubbla perspektiv, det diskrediterade perspektivet är när den stigmatiserade 

individen uppfattar och tar det för givet att han skiljer sig från andra, eller det diskreditabla då 

han tar för given att omgivningen inte känner till eller lägger märke till saken. Individen 

brukar ha erfarenhet av båda perspektiven och brukar pendla mellan dessa. Stigma kan delas 

in i tre typer. Den första är kroppsliga missbildningar, alltså fysisk avvikelse. Den andra är 

personliga karaktärer som uppfattas som onaturliga som t ex. sexuelläggning, psykisk 

obalans, missbruk, arbetslöshet mm. Det tredje är de tribala stigman som t ex. ras, nation, 

religion. Dessa typer av stigma kan gå i arv till generationer framåt och kan drabba alla i en 

familj. Även individer som har alla egenskaper för att passa i det gemensamma sociala 

samspelet med andra i sin miljö kan ha ett särdrag som få andra i sin miljö att vända ryggen 

till. Individen besitter även han ett stigma, en avvikelse från de önskvärda förväntningar man 

hade på honom. Bemötande och åtgärderna som människor intar mot stigman är rent 

diskriminerande, det byggs upp en stigmateori, en ideologi för att ge förklaringsmodell för 

hans underlägsenhet och den fara han utgör för andra. Det används i dagligt tal olika termer 

som fungerar som metaforer och liknelser för att beskriva deras avvikelser och dessa 

rationaliseringar baseras även på andra skillnader som t ex sociala klasskillnader. Den 

avvikande kan ta avstånd för sin egen avvikande och betrakta defekten och sitt 

avståndstagande som något rätt mot vad hans familj eller stam har gjort. Detta ger befruktning 

och motivering till dem som utsätter honom och dem i hans stigma att fortsätta. 

Stigmaproblemet uppstår först då alla sidorna ställer sig upp och ställer krav på att tillhöra och 

ge uttryck för sin existens.65 

 

Individer kan även misslyckas att leva upp till den bild som förväntas av honom, han kan leva 

med det relativt oberörd och avskärma sig i sin alienation, slå vakt om sina egna 

identitetsföreställningar som får honom att uppleva sig själv normal medan de andra upplevs 

som onormala. Det uppstår en klyfta vid närvaron med de normala människorna i hans 

omgivning och hans verkliga jag, han kan uppleva ett starkt självhat för de krav som ställs på 

honom och denna nedsättande självsyn kan även dyka upp vid samspel mellan honom och 

andra som är hans spegelbild.66 Vill den ”onormale” söka förståelse så är det inte hos dem 

som är hans lika utan han måste vända sig till de ”normala” för att förstå sin olikhet.67  

                                                
65 Ibid s 13ff 
66 Ibid s 16 
67 Ibid. s 132 
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Identitetsnormerna skapar avvikelser som kan vara fortlöpande, en lösning är att en viss 

kategori människor förhåller sig till en viss norm om sig själva, samt av andra. En annan 

lösning för en person som inte kan upprätthålla en viss norm är att avskilja sig ifrån 

gemenskapen som binder honom eller avstår han helt enkelt från att utveckla en band till 

gemenskapen. Under alla grader av omfattning är dessa två lösningar högt påfrestande för 

individen själv, samt samhället. Dessa två lösningar på att försöka upprätthålla en viss 

identitetsnorm skapar i sin tur en tredje lösning som vidmakthålls långt ifrån kretsen av 

kategorin av dem som uppfyller normerna. Det utvecklas ett samarbete mellan den normale 

och den avvikande, där den normale är noga med att respektera den avvikandes hemlighet och 

den avvikande kan kosta på sig att ha en positiv inställning till normen. Rollen som den 

normale och den avvikande är ingår som delar i ett och samma komplex, de har samma 

allmänna mentala habitus som är vanligt i vårt samhälle. Personen som kan spela en av 

rollerna har kapacitet att spela även den andra rollen, och personen lär sig att spela detta 

dubbelspel.68 

 

Stigman förekommer i alla samhällen där det finns identitetsnormer, allt från traditionell 

avvikande stigmatisering och i alla grader av storlekar där det förekommer ångerfulla 

personer att skämmas över. Övergången ifrån en stigmatiserande status till normal status 

uppfattas som ett steg i rätt riktning, när det inträffar är det viktigt att personen får psykiskt 

stöd. Svårare att förstå det när en individ från en normal status förvandlas till en stigmatiserad 

status och klarar även att leva under dessa förhållande. Att individerna klarar av att bemästra 

situationen beror på den sociala träning vi har med oss i ryggsäcken. Det smärtsamma är inte 

att den egna osäkerheten på identiteten vid stigmatisering utan det är medvetande att vad det 

innebär att ha blivit sådan som han har blivit.69 

 

4.4 Kvinnor och missbruk 

Inom avvikarsociologin har det mestadels handlat om att studera pojkar och mäns avvikelse, 

medan fåtal har berört kvinnornas situation i fråga om missbruk. Kvinnors stigmatisering 

utgår från att de har större problem, är mer avvikande och har en betydligt större psykisk 

störning än män i samma situation. Samhällets syn på moderskapet är att det naturligt tillfaller 

kvinnan, hennes kropp har den reproduktiva förmågan, därför ses drogmissbruk som en attack 

                                                
68 Ibid. s 134ff 
69 Ibid. s135ff 
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på kvinnans natur. I ett patriarkalt samhälle medför mannens dominans att ställa kvinnan i 

underordning, missbruket blir som en överlevnadsstrategi och ett sätt för kvinnan att njuta i en 

situation som är präglad av ansvar som mor, fru och yrkeskvinna. Sociologer har studerat 

skillnader mellan manligt och kvinnligt missbruk. Till en början så ser det likartat ut, båda 

kommer in i en gemenskap. Bruket av alkohol kan uppfattas som spännande, avslappnande 

och leder till välbefinnande. Mannens särskiljs av att han utvecklar en kompetens i 

missbrukskarriär som är fördelaktigare än den kvinnliga missbrukarens, från ha varit likartat 

så blir kvinnornas missbrukskarriär omvänd.70  Missbrukande kvinnor skiljs ifrån det rådande 

kvinnoidealet och blir både i egna och i andras ögon ”den andra dåliga kvinnan”. 

Moderskapet är lika självklart för kvinnor som arbete är för män, missbruket innebär för 

många kvinnor en upplevelse att bryta med den accepterande samhällssyn som man har på 

henne. De är medvetna om att de befinner sig i ett underläge vid kontakt med 

välfärdsapparaten, omhändertagande av hennes barn är ett centralt riskmoment i deras liv, 

olika strategier och hemlighetsmakeri utvecklas för att hålla samman familjen.71  Det rådande 

samhällsidealet slår ner hårdare på den missbrukande kvinnan än på mannen, kraven på 

hårdare kontroll av nykterhet ställs på henne samt det ses som hennes sak att försöka hålla 

ihop familjen.72  

 

 

  

 

                                                
70 Trulsson, K. (2003)  Konturer av ett kvinnligt fält Lund: Socialhögskolan s 78 
71 Ibid. s 82 
72 Ibid. s 168 



 

5 Resultat 

5.1 Presentation av Anna 
Anna är 41 år, började missbruka alkohol i under en period i livet då hon var egenföretagare. 

Anna berättar att hon gått i grundskola och sedan två år på gymnasiet. Hon är gift och har fyra 

barn. Hon har varit nykter sedan hon kom till KF Länken för 19 månader sedan.  

 

När Anna ser tillbaka började problemen med alkoholen redan när hon var yngre ”… för man 

var alltid glad i sprit”, och hon var alltid den som blev fullast på fester. Hon berättar att det 

var alltid en fest på gång och att hon inte var medveten om faran att hamna i ett missbruk.” 

Man fattar inte det innan det är för sent och man sitter där och dricker och kan inte sluta och 

man tänker att imorgon skall jag inte ta något men ändå var man där dagen efter.”  I början 

av sin nykterhet tänkte Anna på det varje minut medan nu kommer det inte så ofta, hon har 

heller inte svårt att gå på fester som hon haft tidigare. Anna har flera gånger tänkt att hon ska 

sluta dricka alkohol. ”Jag skall sluta, men det ska jag göra en annan gång”. Hon hade, innan 

hon blev nykter väldigt ofta självmordstankar. ”Det tänkte jag på hela tiden… att det är 

bättre att ta mitt liv”.   

5.1.1 Individens upplevelser av sig själv och samspelet med samhället. 
Ensamheten är något som hon upplevde som det största problemet och orsak att hon 

missbrukade så mycket. I början av hennes nykterhet var hon på KF Länken hela dagarna tills 

hennes barn och man kom ifrån skolan och arbete. Steget att bli nykter var hon själv tvungen 

att själv ta, det skulle inte ha hjälpt eller gått att några andra påpekade det eller familjen skulle 

komma med hotelse, ”Man måste själv som alkoholist komma till insikt”.  Anna berättar om 

ett tillfälle då hon varit sjukskriven i ett halvår. Hon var få ett möte med försäkringskassan för 

hon ville förlänga sin sjukskrivning ”.de förstod inte mig alls”. Anna arbetade vid detta 

tillfälle som chaufför och var rädd att hon inte skulle klara av att hålla sig i från alkoholen, 

”.men jag fixade det konstigt nog”. Bemötandet på försäkringskassan gjorde Anna mycket arg, 

hon försökte ju skydda de människor hon skulle köra.   

Anna valde att själv berätta för sin arbetsgivare om sitt missbruk. Anna känner att hon fått 

stöd och hjälp av sin arbetsgivare. Hon har till och med blivit befordrad efter att hon berättat 

om sin alkoholism. Annas chef vill inte att hon ska berätta för sina arbetskamrater om sitt 

problem, ”.han vill inte.. han är rädd att det kommer ut, vad jag har för problem” och han 

har vid en enda tillfälle frågat om hon kommer ta ett glas igen. Anna svarade att hon inte vet 
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och aldrig kan garantera något men att hon vill vara nykter. Anna är rädd att förlora sitt arbete 

om hon skulle ta ett återfall, hon vet med säkerhet att det skulle ske, ” så det är bara att välja 

däremellan…”. Några få på Annas arbetsplats vet att hon har haft problem med alkoholen. 

Hon tänker inte så mycket på att hon är en nykter alkoholist, det är bara vid tillfällen när 

arbetskamraterna ska gå ut. Då brukar nämligen arbetsgivaren säga till henne att inte följa 

med ”för han vill inte att jag ska visa det utåt […] han är rädd att det kommer ut och att mina 

arbetskamrater kan ha förutfattade meningar.” Anna själv skäms inte för att hon är alkoholist 

och går på Länken.  

 

Det var Anna själv som, efter att ha frågat en bekant som hon visste var medlem i KF Länken, 

tog steget och kontaktade Länken. I början var hon här varje dag nu kommer hon hit i alla fall 

en gång i veckan, ”Jag skulle aldrig ha klarat det utan dem”. Det viktigaste som KF länken 

ger Anna är gemenskapen: Anna upplever att hon kan prata med sin man om allt, men att det 

finns saker han inte kan förstå, ”…han har inte varit där själv, han vet inte vad jag pratar 

om”. Trots att det finns stora skillnader i ålder och kön på medlemmarna i Länken så har alla 

”alltid varit i samma situation. […] och de har samma bekymmer allihop”.  Anna upplever att 

det är mycket lättare att prata med en annan alkoholist, även om hon har haft en läkare som 

var mycket förstående och stöttande. 

 

Anna berättar att hon idag inte tycker det är svårt att hålla sig ifrån alkoholen. Det hon 

upplever ansträngande är andras ältande och frågande om varför hon inte skall dricka när de 

går ut på. Hon brukar se till att det blir hon som får köra bil, inte för att undvika alkoholen 

utan för att slippa andras ständiga frågor, ”Det är jobbigt att man skall behöva en ursäkt för 

att inte dricka hela tiden”. När hon ser tillbaka på hur hon beteende sig när hon drack på 

fester, så ville hon alltid övertala andra att dricka mer, det berodde på att hon inte ville vara 

den som var berusats på festen. Idag ser hon att det är ofta dem som blir mest full som vill få 

henne att dricka.  
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5.1.2 Anhöriga 
Anna upplever att hennes man har stöttat henne till hundra procent. Han har aldrig sagt något 

om att hon skulle sluta att dricka. Nu efter Anna blivit nykter har han berättat för henne att 

han varje dag visste att hon skulle vara påverkad här han kom hem från jobbet. ”stod hon inte 

full i köket så låg hon redan däckad på soffan eller i sängen.”  Anna och hennes man och 

barn har en bra relation som Anna är stolt över. Hon är glad att de lever tillsammans och att 

hon tagit sig ur sitt missbruk. 

 

5.1.3 Tankar kring manligt och kvinnligt.  
Anna tror inte att det finns någon större skillnad i bemötandet av kvinnor och män som har 

alkoholproblem. Hon berättar dock att reaktionen hon ofta får när hon har berättat om sitt 

missbruksproblem är att folk inte kan tro att hon har haft problem med spriten ”Folk förstår 

inte att jag också har varit där”.  Kanske beror det på att hon har sin familj kvar, till skillnad 

mot många andra med alkoholproblem. 

 

5.2 Presentation av Lennart 
Lennart är 54 år och började dricka alkohol när han var i 13års åldern. Han har flyttat runt 

mycket inom Sverige med sin familj när han var barn. Han lever idag lever ensam och har 

aldrig varit gift, han har inga barn som han vet om. Lennart har vid flera olika tillfällen suttit i 

fängelse för bland annat bokföringsbrott. Sitt alkoholmissbruk har han haft med sig hela tiden. 

Lennart har idag varit nykter i ett halvår. 

 

5.2.1 Individens upplevelser av sig själv och samspelet med samhället. 
Lennarts missbruk började när han var endast 13 år gammal. Efter det har det enligt honom 

själv bara blivit mer. Han har dock haft några uppehåll i sitt missbruk, bland annat när han satt 

i fängelse. Han betonar dock att han endast missbrukat alkohol och inga droger.  Det är endast 

alkohol han har missbrukat ”Det har varit sprit hela tiden, men sen mår man ju sämre och 

sämre, desto längre man dricker.”. Lennart upplever inte att han har ont av att vara 

alkoholberoende, utan det är kroppen som säger ifrån.  Första gången han hamnade på sjukhus 

för att magpumpas var han runt 13-14 år gammal så varnade folk honom för att det kommer 

att gå dåligt för honom om han fortsatte dricka. Han struntade helt i dessa varningar. ”..nej 

man ville inte fatta samt att det händer någon annan, men det stämde. Sen mår man sämre 
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och sämre”. Upplever att han mår väldigt dåligt på grund av alkoholen och han inser att han 

inte kan dricka som förut ”förut kunde man supa en vecka på raken, nu räcker det med tre 

dagar” .  

 

Lennart sökte vård för sitt alkoholmissbruk första gången för ca tio år sedan för han kände att 

det behövdes någon ordning på tillvaron, men det gick två-tre månader, sen började han 

dricka igen. Han anser att det inte har varit svårt att få vård utan det har varit svårt att ta första 

steget för att söka vård. ”Det är det som är svårt, det är ingen som kan hjälpa en med det”. 

Lennart tycker att bemötandet från omgivningen varit både upp och ner.  Inte ens 

fängelsevistelsen fick honom att ändras, säger han. ”Den fick mig bara att begå nya brott och 

spriten fanns där med, så jag kunde fortsätta dricka även fast jag var han var inlåst.”  

 

5.2.2 Tankar kring manligt och kvinnligt.  
Lennart tror inte att det görs någon skillnad på män och kvinnor ifråga om alkoholmissbruk. 

”Det är likartat oavsett om du är man eller kvinna ”.  

 

5.3 Presentation av Per 
Per är 45 år gammal och är född i Göteborg. Per började med sitt missbruk när han var nio år 

gammal. Han använde allt han kunde komma över för att bli påtänd som t ex. tinner, lim och 

alkohol. Det finns en historia av missbruk i Pers familj. Hans far hade missbruksproblem och 

han har flera farbröder som supit ihjäl sig, samt hans tvillingbror som också är alkoholist. 

Som 13 åring flyttade han till en mindre stad, det blev lugnare i den nya miljön under ca två-

tre år, men sedan har alkoholmissbruket fortsatt. Per har idag varit nykter i tio år.  

 

5.3.1 Individens upplevelser av sig själv och samspelet med samhället. 
När Per tittar tillbaka på sitt liv så anser han att arbetet har han alltid skött trots sitt missbruk 

Det enda undantaget från detta är de sista fem åren innan han blev nykter, då var han mer 

hemma än på sin arbetsplats.  När vi talar om hans familj och missbruket i den säger Per: 

”Anlagen har jag fått ärva men supa mig till alkoholist har jag fått göra själv. Och det är ett 

jävla skitjobb”.  Per arbetade som maskininspektör men började tröttna, han mådde mycket 

dåligt i sig själv.  Han funderade mycket vad han ville göra med sitt liv, när han nu blivit 

nykter. Det var då han fick erbjudandet att arbeta på länken som föreståndare. ”Det hjälpte 



 

 

28 

mig mycket och jag har fått möjlighet att hjälpa andra i samma situation”. Steget till sin egen 

nykterhet var inte lika enkelt att ta. Per tror inte på anonymitet när det kommer till 

alkoholmissbruk, han står gärna om att han är nykter alkoholist men det har inte alltid varit så. 

Dagen då Per bestämt sig för att åka till parkerade han sin bil tre kvarter därifrån ifrån för att 

ingen skulle se eller känna igen honom eller bilen. Men han hittade inte riktigt och var 

tvungen och fråga en dam som gick med sin barnvagn var han kunde hitta gatan han skulle 

till. Hon svarade med en fråga; är inte där alla alkoholister bor? ”Jag skämdes enormt mycket 

[…] då gick jag igenom asfalten”. 

 

Per upplever att människorna som är på Länken har blivit hans vänner, förståelsen är 

ömsesidig och man har stor tolerans gentemot varandra. Per anser inte att han är bättre än 

någon annan, för att han är föreståndare. Han är noga med att påpeka att de alla står på samma 

plattform och att alla är lika. Vidare berättar han att självmordstankar det hade man hela tiden 

”..det hör till sjukdomen”. Hela tiden gick man och tänkte på spriten, man ältade och ältade 

hur man skulle göra för att få sig en fylla. ”Det är det som är jobbigt, vet inte om jag skulle 

klara av den kampen igen.” 

 

Per berättar om ett tillfälle när han följde Lennart till akuten. Han blev så förbannad på en 

AT-läkares bemötande att han var tvungen att greppa ta i hans arm och skälla ut honom, på 

grund av läkarens dåliga bemötande mot Lennart. För han ansåg att läkaren skulle ha sett 

Lennart som den sjuka människa han faktiskt är. ”Alkoholism är förklarat som en sjukdom av 

WHO, det är något läkaren måste lära sig”. Sedan poängterar Per att självfallet är inte alla 

läkare sådana utan finns läkare som har en verklig förståelse om sjukdomen. Dispyten 

handlade om att läkaren sade att alla missbrukare är psykisk sjuka. Per menade att självfallet 

är man i väldig psykisk obalans när man håller på att återhämta sig efter en fylla men det är 

ingen psykisk sjukdom. Per berättar också att om du har ett missbruk eller en dokumenterad 

bakgrund av alkoholmissbruk så är det kört med bostadsförmedlingar. KF Länken får ofta gå 

in och hjälpa till och stå på kontraktet.  

 

Per menar vidare att synen på alkohol i samhället har förändrats enormt mycket.  Efter att ha 

levt med den ”skandinaviska modellen” som innebär att supa till det på helgerna har vi nu 

tagit oss till den Medelhavstraditionen som innebär att man dricker lite på vardagarna också. 

”Vi har slagit ihop dessa och utvecklingen är skrämmande.”  
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Dagens samhällsattityd anser Per är helt rutten. Man lägger stora pengar på verkningslösa och 

dåliga reklamkampanjer mot alkohol istället för att lägga det på dem som kan gå ut till 

skolorna och informera. ”Vi är inga rabiata motståndare till alkohol… Vi vill dock uppmana 

till försiktighet.” Per tror att alkoholmissbruket kommer att öka dramatiskt och han ser en 

samhällsförändring som är mer våldsam, och han jämför med de andra skandinaviska 

länderna där det ser likartat ut. 

   

När man tar steget för att bli nykter handlar det, enligt Per, egentligen om att; ”man vill 

komma ”över den jävla ångesten, glida vidare, vill börja kunna dricka socialt igen”. Det 

handlar om att få ner sin konsumtion men inte att avsluta den. ”Och jag tror inte att någon 

som har kommit hit vill bli nykter, utan vill skjuta upp det till framtiden och se vad som 

händer”.  Alla sätter sin egen ribba om vad man kan och vill klara av, och de som söker till 

Länken skall veta varför de sökt annars kan de lika gärna gå säger Per. Kommer man för att 

man bara vill ha tak över huvudet är man inte välkommen. 

 

5.3.2 Anhöriga 
Per berättar att han givetvis (han använder just det ordet) har en historia av missbruk inom sin 

familj, en bror som är nykter alkoholist som också går på Länken, en syster som är 

tablettmissbrukare, hans far, samt fem utav faderns bröder söp ihjäl sig. Gemenskapen inom 

Länken är stark, de är vänner som kan prata om allt för de förstår varandra. ”Vi gör inga 

underverk, vi har alla erfarenhet och ser fördelarna med att hålla oss nyktra”. Per har sin fru 

och sin son kvar, men det stod och vägde många gånger, berättar han. Det var hotet om 

separation som gjorde att Per sökte vård, ”..det var för att lugna familjen”. Han försökte ge 

det en chans men det var inte förrän han själv kom till insikt att han ville vara nykter som han 

fattade sitt beslut. ”Det har varit många besvikelser på vägen.” Idag finns inget som skulle få 

honom att börja dricka igen, speciellt inte eftersom han nyligen ha fått ett besked om att hans 

frus hälsotillstånd, hon lider av en ögonsjukdom, har försämrats och även att sonen kommer 

att bli blind på grund av samma sjukdom. ”..men Länken hjälper för det skulle inte lösa några 

problem om jag började dricka igen”.  

 

Efter han sökte sig till Länken har även hans bror sökt sig dit och har blivit nykter, hans syster 

har försökt men det gick inte ”..det är det med viljan”. Per berättade att när han slutade dricka 

så tappade hans fru all kontroll i hemmet, för innan hade hon styrt allt för han hade varit helt 
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nere i missbruket. ”Plösligt kommer jag och är nykter. Det landade som en bomb, nu skulle 

jag vara delaktig i verksamheten, gå på föräldramöte, uppfostra barnen. Det blev ett jävla 

drama, svartsjuka”.  Från att har varit en kille som varit helt nere i missbruket och haft ett 

utseende därefter, började jag nu se ut som vanligt folk säger han med ett skratt.  ”Det var 

svårt för min fru… svartsjukan var svår att hantera”.  

 

5.3.3 Tankar kring manligt och kvinnligt.  
Per tror att kvinnor som har alkoholproblem har ännu lägre status än manliga alkoholister, 

”Det har att göra med de gamla fördomarna”.  Han tror även och har hört från andra att det 

är svårare just för kvinnor att söka vård, på grund av de gamla föreställningarna som säger att 

kvinnan skall vara hemma vara en god mor åt sina barn.  ”Medan vi gubbar, vi kan ta smällen 

med vad som kommer när man söker vård, medan kvinnor istället hamnar ännu lägre ner på 

skalan”. Per tror också att tjejer idag dricker oftare och lika stora mängder som killarna ”..vid 

uteserveringarna är tjejernas ölglassamling lika stor som killarnas”, detta är något 

skrämmande ”..då kan man förstå att det kommer att explodera om några år”.  

 

5.4 Presentation av Roger 
Roger är 67 år gammal. Han började dricka när han var ungefär 17 år gammal. Det var när 

han började arbeta på slakteriet berättar han. Han har precis flyttat tillbaka till sin 

barndomsstad efter att ha bott i Värmland i ungefär tjugo år. Roger blev för några år sedan 

änkling. Han har vuxna barn och nu också barnbarn. Roger har varit nykter i fem månader. 

Roger berättar att han som 17-åring började arbeta på Scan som styckare. Han berättar att han 

drack på arbetstid eftersom andra gjorde det. Det verkar som om alkoholproblem ligger i 

luften bland slaktare säger Per, det är många som han har arbetat tillsammans med som har 

problem med alkoholen. Roger har i flera tillfällen försökt hålla sig borta från att dricka och 

det har ibland fungerat i upp till ett år. ”Jag ska ge det ett sista försök, få ta en dag i taget”.  

 

5.4.1 Individens upplevelser av sig själv och samspelet med samhället. 
Sedan han gick med i Länken har han upplevt en förändrings hos sig själv och han vill inget 

hellre än att hålla sig borta från alkoholen. När suget kommer och det känns svårt brukar 

Roger cykla ner till KF Länken och sätta sig där och prata med folk, som medlem så har man 

möjlighet att sova över om man upplever att det känns svårt ”det är ju det att när suget 
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kommer, man har två stycken här som bråkar här” säger han och pekar på sitt bakhuvud. Den 

ena säger till honom att hålla sig med den andra säger att flaskan fixar allt, ”..och det gör den 

inte, kanske för stunden gör den det men man får tillbaka den sen ändå”. Sen efter en veckas 

drickande berättar Roger, att man ligger och skakar och försöker tänka om. Men nu när har 

lyckats hålla sig känner han sig bra och vill kunna gå vidare utan att behöva dricka alkohol, 

”..man får inte ha för stora förhoppningar men man får göra så gott det går”.  

 

När han ser tillbaka när på hur dåligt han mådde förstår han att det var lätt att ta till alkoholen, 

för man glömde allt omkring, ingen finns mer än du själv. Dagen efter vaknade han med 

ångestkänslor för att han har druckit då tog han en återställare för att dämpa ångesten och 

försöka glömma. Roger berättar att han är försiktig med att cykla in till staden på dagtid. Han 

cyklar hellre till KF Länken och sitter där till åttatiden på kvällen för att sen åka hem. När han 

slutade dricka mådde han väldigt dålig både psykiskt som fysiskt och hade ofta 

självmordstankar. På helgerna brukar han sova över på Länken för ensamheten är det som är 

jobbigast att utstå ”..då hinner man tänka mycket och på allt […] ensamheten är min värsta 

fiende”.  Orsaken till att han tog steget för att bli nykter var för han var trött på att ständigt 

behöva förödmjuka sig när han berusade sig. ”Man måste själv komma till insikt”.  

 
Roger upplever att han har blivit väl mottagen och bemötta av alla i KF Länken. Han har 

aldrig talat med kommunen eller några andra för att få hjälp för sitt alkoholmissbruk utan tog 

sig direkt till KF Länken. Innan dess hade han försökt söka vård när han borde uppe i 

Värmland, men han hade inte råd med behandlingen utan fick avstå. Roger har testat att någon 

gång att gå på AA-möten men tycker inte att det är något för honom. Men KF Länken här har 

han gamla arbetskamrater som han kan prata med och dem känner honom ”man är som 

bröder och systrar”.  Många tror inte han har alkoholproblem för han kan uppföra sig väldigt 

trevlig när han är ute. ”...de känner mig inte här inne […] bara en själv vet […] inom en kan 

det vara ett rent helvete”. Roger kan inte förstå att det finns vissa som säger att alkoholism 

inte är en sjukdom, han själv har kommit underfund med att det faktiskt är en sjukdom, i äldre 

dagar ”..nu när man är äldre tänker man, vad fan har man gjort, vad mycket jag har försakat 

och förstört”. Han är stolt över att han har arbetat mellan 14 och 65 års ålder och har aldrig 

blivit sparkad på grund av spriten, det har han lyckats hantera. 
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 Idag upplever han att klarar av att gå och sätta sig på en restaurang och äta dagens lunch utan 

att beställa in någon alkohol, men det händer att personalen som har lärt känna honom som 

stamkund från innan, frågat honom ifall han ska ha alkohol; ”Ska du inte ha något att dricka? 

Din flaska står där”. Roger upplever att det är jobbigt att alltid behöva förklara sig och säga 

att han inte dricker mer ”..jag kan se andra dricka, men jag försöker låta bli, jag skall inte”.   

 

5.4.2 Anhöriga 
Rogers fru dog för ungefär fyra år sedan och det var det som fick honom att han flytta tillbaka 

till sin barndomsstad, där även hans barn med sina familjer bor.  Nu för tiden är det roligt, 

berättar Roger, att barn och barnbarnen kommer oftare på besök och de säger till honom att 

det är så roligt att kunna kom hem till honom och se att han är nykter. Roger ser sina barn som 

sina stötestenar, hans systrar anser att han är stark att han går till KF Länken. När hans 

anhöriga sa till honom att inte dricka brukade han bara ryta till och fortsatte, ”..de förstår inte 

begäret, det är en sjukdom, det är många som säger att det inte är det”.  Idag stöttar hans 

barn honom och är lycklig att han har slutat dricka, de ringer idag varje dag och kommer ofta 

och hälsa på. De anser att han är för ensam och är rädda att han skall börja dricka igen. Han 

försöker hålla sig ifrån alkoholen då barnen och barnbarnen är de som blir lidande många 

gånger. 

 

5.5 Presentation av Ann-Sofie 
Ann-Sofie är 61 år gammal och tycker att hon har levt ett normalt liv. Hon gifte sig och fick 

barn, sin första son, när hon var 23 år, sen kom de två andra sönerna ganska tätt vid 24 och 26 

års ålder. Mannen hon gifte sig med var absolutist så det fanns ingen sprit i hemmet berättat 

Ann-Sofie. Hon arbetade på en fabrik som stickade tröjor fram till 1972 då hon valde att 

utbilda sig till hemvårdarinna eftersom hon hade en känsla av att äktenskapet inte skulle hålla. 

Året därpå var skilsmässan ett faktum och det var i samband med den som Ann-Sofie började 

dricka. Efter sin utbildning hade Ann-Sofie fått jobb på ett ålderdomshem och har alltså sedan 

1973 jobbat inom vården. Ann-Sofie beskriver de åren som tunga. ”… jag var 40år när jag 

började dricka… Jag jobbade hela tiden, men ändå så gick jag ner mig fort…Under de åren 

jag drack så gjorde jag det rejält”.  

 

Så kom vändpunkten i Ann-Sofies liv när hon 1997 kom till Länken, efter att ha genomgått en 

öppenvårdsbehandling för sitt missbruk. Efter hon blev nykter har hon själv börjat arbeta med 
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missbrukare i öppenvården och hon har dessutom engagerat sig mycket i Länken och sitter 

bland annat i styrelsen för föreningen nu. Ann-Sofie har varit nykter sedan hon kom till 

Länken. 

 

5.5.1 Individens upplevelser av sig själv och samspelet med samhället. 
Ann-Sofie säger att hon tror att alkoholism blivit mer accepterat idag, men att det inte alltid 

varit så. De flesta dömer alkoholisten, säger hon, de ser oss som något katten släpat in. ”Men 

många vet ju inte att det är en sjukdom överhuvudtaget. De ser bara en dålig karaktär hos 

den beroende…” Samtidigt säger Ann-Sofie att hon tror att mycket av missbruket är dolt i 

hemmen. Hon menar att familjerna hjälper till att dölja ett missbruk och blir så kallade 

”medmissbrukare”. Vidare så pratar Ann-Sofie om terapi som en form av behandling. Hon 

berättar om hur en socialarbetare en gång sa till henne att för att bli frisk så måste du veta vad 

som gjort dig sjuk. I Ann-Sofies fall vad som fick henne att börja dricka. Ann-Sofie tror inte 

på denna ide, hon menar att det kan lika mycket stjälpa som hjälpa en alkoholist på 

bättringsvägen. Socialarbetaren tjatade tills Ann-Sofie blev arg och svarade: ”Du jag fick inte 

den där lastbilen jag ville ha när jag var liten, det var nog därför.”  

 

Afterwork är ju ett nytt fenomen, säger Ann-Sofie, som har rört om lite på hennes arbetsplats. 

Hon berättar att reaktionen när de började med Afterwork, var bland arbetskamraterna att hon 

inte skulle följa med på grund av hennes beroende. ”Jo tacka fan att jag ska med. Jag jobbar 

ju också här. SÅ det är nästan alltid på trots som man följer med på sådana grejer. För då ser 

man ju hur de reagerar, vilket kontrollbehov de har.” Vidare säger Ann-Sofie att hon tycker 

det är jobbigt när omgivningen försöker skydda henne för hon menar att hon har sitt eget 

ansvar. ”Vägen är inte rak… Vi klarar oss för att vi stöttar varandra. Det är inte självklart att 

jag är nykter imorgon… man får inte ta det för givet utan göra det bästa av situationen varje 

dag.”  

 

Ann-Sofie säger också att hon inte tror det är lättare att leva som alkoholist idag. Samhället 

har utvecklats till en katastrof menar Ann-Sofie. Bag-in-box, afterwork, tv-serier som 

glorifierar alkoholen och visar en livsstil som inte kommer att hålla, menar Ann-Sofie 

kommer leda till att fler fastnar i ett missbruk.  
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5.5.2 Anhöriga 
Ann-Sofie är sambo med en man, Peter, som hon mötte genom Länken. Han är också en 

nykter alkoholist och de är ett stort stöd för varandra. Hon har ingen kontakt med sin före 

detta man och kontakten med sönerna håller sakta men säkert på att bli bättre. När Ann-Sofie 

berättar om sitt missbruk beskriver hon sig själv som en periodare, det vill säga att hon drack i 

perioder för att det hände något på jobbet eller bara för att det var jobbigt känslomässigt. Det 

som fick henne att vilja vara nykter var en kombination av händelser. Efter att hon avslutat sin 

behandling i öppenvården sade hennes äldsta son att hon aldrig skulle få träffa sina barnbarn 

om hon fortsatte dricka. ”Han gjorde ett desperat försök och ville mitt bästa. Jag hade säkert 

fått se barnbarnen ändå…” Givetvis påverkade det Ann-Sofie till hennes beslut att vara 

nykter men var inte det som ”knuffade” henne över till beslutet. Hennes stora vändpunkt var 

när en väninna dog i en bilolycka. Jag kommer ihåg att jag tänkte att när en människa som 

har allt, precis så som man tror livet ska vara, inte får vara kvar… Då ska jag fan inte supa 

ihjäl mig…”. 

 

Ann-Sofie berättar att relationen till sönerna varit mycket ansträngd under den period i livet 

när hon drack, men att det har blivit bättre sedan hon blev nykter. Mellansonen vägrade ha 

någon som helst kontakt med Ann-Sofie under en mycket lång tid. Först när han fick sin 

dotter 1998, och den äldste sonen tjatat på honom kontaktade han Ann-Sofie. Då hade de inte 

pratat på sex år.  ”Då ringde han och sa att de fått en tös… och så blev vi faktiskt bjudna på 

dopet.”  Undan för undan har sedan kontakten förbättrats, nu får jag till och med vara 

barnvakt säger Ann-Sofie med ett leende. Hon berättar också hur jobbigt det är att bli 

misstrodd, men att hon samtidigt förstår varför. ”Jag menar hur många gånger har man inte 

missbrukat ett… man har lovat och lovat och sen har det blivit pannkaka av allting. Det tog 

sex år innan mellansonen ringde till mig. Det var kort och spänt, men han ringde ju ändå. 

Men kontakten till barnen har ju blivit bra igen.” 

 

5.5.3 Tankar kring manligt och kvinnligt.  
Ann-Sofie upplever att kvinnor med missbruksproblem döms hårdare än män i samma 

situation. Hon ser också i sitt arbete i missbruksvården, hur antalet kvinnor med 

missbruksproblem ökar. ”Ensamheten är den största boven till alkoholism och speciellt 

kvinnors alkoholism.”  Kvinnor som dricker föraktas, säger Ann-Sofie, kraven på dessa 

kvinnor är hårdare och högre. De måste ju bland annat leva upp till en roll som mamma. ”man 
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ställer inte samma krav på en man som super… man tror inte att de kan ta hand om barnen 

antar jag. […]Barnet hamnar i centrum när pappan dricker men när mamman gör det är det 

hon som hamnar i centrum istället. Ansvaret ligger på henne.” 

 

5.6 Presentation utav Zoran 
Zoran är 45 år gammal. Han arbetade i flera år på ett behandlingshem för ungdomar med 

alkoholmissbruk, samt att han arbetade som ordningsvakt, men missbruket raserade detta. 

Zoran har varit nykter i 6 månader, ända sedan han kom till Länken. Zoran är gift och har fem 

söner mellan 18 och 10 år, men är för tillfället inneboende på Länken. 

 

5.6.1 Individens upplevelser av sig själv och samspelet med samhället. 
Innan Zoran kom till Länken försökte han sluta dricka genom att gå till en annan förening 

som hade en kristen inriktning, men det var något som inte kändes helt rätt och efter fyra fem 

dagar var han ute och drack igen. Zoran menar av egen erfarenhet och vad han sett i sin 

yrkesroll kommit till slutsatsen att det inte går att samla olika missbruk på samma ställen. Här 

har de samma upplevelser om vad de är att vara alkoholist, gemenskapen är stark och man 

störtar varandra, fasaden man försöker hålla i början försvinner snabbt säger Zoran. Det går 

inte att dölja eller lura någon om hur man mår, för Zorans del var det en man som gick fram 

till honom i början när han kom och frågade hur han mådde, han svarade att det var bra, men 

mannen såg igenom ”...jag har varit med om detta jag ser ju på dig att du mår dåligt”.  

 

Tiden på Länken har gjort att Zoran känner att vill stanna kvar ännu ett tag och tycker att han 

blir starkare trots att det många gånger är svårt, ”Hur dumt det än låter… jag vet inte om jag 

vill flytta härifrån för det är tryggt här”. Han undviker att gå ner på stan för att inte frestas, 

men också för att han inte vill träffa sina gamla suparkompisar. Idag ångrar han sig att han 

inte sökte till Länken för ca 15-20 år sedan, ”länken det är ju gamla gubbar som sitter där”, 

då kunde han kanske ha haft en lika lång nykterhet som andra här. När man kan berätta för 

folk att han är nykterist brukar folk tycka att han är stark och klappa honom på axeln, ”häftigt 

lycka till. Det stärker ju en”.  
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5.6.2 Anhöriga 
Zoran upplever att han har svikit sin familj, ”ett jättesvek mot dem [..]det är ju min fru och 

barnen som har farit illa”. Sedan han tog steget och har hållit sig nykter har kontakten med 

barnen blivit bättre, han säger att han aldrig har försummat dem, alltid funnits bredvid dem 

men nu är det en bättre far- och sonkontakt. Han upplever att barnen tycker att det är bättre 

och uppskattar det mycket att han har tagit steget att bli nykter.  

 

5.7 Presentation av Peter 
Peter är 53år och har arbetat med lite av varje under sitt liv. Han började arbeta på slakteri när 

han var sjutton år gammal och det var där hans missbruk grundlades enligt honom själv. ”På 

slakteriet var det nästan legalt, där var man sällan eller aldrig nykter… det bara var så.”  

Peter arbetade på slakteriet från och till fram till 1986 då han blev sjukskriven under att par år 

på grund av en arbetsskada. Efter det började han köra sopor på deltid, och nu håller han helst 

till på soptippen säger han lite skämtsamt. 

 

5.7.1 Individens upplevelser av sig själv och samspelet med samhället. 
Peter säger att han är en nykter alkoholist när han pratar om det, men att det inte är något han 

basunerar ut. Han skäms inte för vad han är utan menar att han genom sitt engagemang i KF 

Länken står för sitt missbruk. Peter berättar att han tror att det finns ett dolt missbruk i 

samhället idag för att anhöriga skyddar alkoholisten., detta främst bland kvinnor.  

 

Han menar vidare att missbruket mer synligt idag än det var när han trillade dit. Han berättar 

om hur alla drack på hans första arbetsplats, slakteriet. Han berättar också att förut så drack 

folk på lördagen för att det var fest. Nu menar Peter att folk gör fest av allt för att kunna 

dricka, att man skapar möjligheter till det som t ex Afterwork. ”i början var det vara 

lördagar. Man var ju ledig och så. Efter några år så behövde man ta en återställare på 

söndagen… och sen även på måndagsmorgonen. […] Det är det som är så farlig, att man 

tänker att man kan ta en ett par dagar i veckan.” 

 

Peter berättar att han inte alls fördömer alkohol sen han blev nykter. Men han tycker att det är 

jobbigt när folk i hans närhet försöker skydda honom från sig själv. ”…folk är rädda för att 

bjuda oss på kalas där det brukas alkohol. Man blir lite förbannad… vi är inga kinkiga typer 
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som förstör festen bara för att vi inte dricker.” Blandmissbruk är inget som Peter vill ha in på 

KF Länken. Han pratar mycket om alkoholister och narkomaner och skillnaden på dem. 

 

Peter säger att han tror att det hjälper många när kända personer gå ut och talar om sitt 

missbruk. Han säger att de ibland kommer nya medlemmar när något sådant stått i tidningen. 

 

5.7.2 Anhöriga 
Peter har aldrig varit gift men han har en 15-årig dotter från en tillfällig förbindelse. ”Under 

den perioden när jag… när jag söp var jag ensam. Jag behövde inte tänka på någon direkt. 

Min tös är bara 15år så hon… hon har aldrig behövt se mig full någon gång.”  Peter träffade 

sin sambo, Ann-Sofie, genom länken.  Peter har kommit och gått hos Länken under hela sin 

missbrukstid men det var 1996 som han tog steget och blev medlem. Han berättar att han hade 

allvarliga problem innan han blev medlem och att han har varit i deras samlingslokal så gott 

som varje dag sedan dess. Peter har inte genomgått någon behandling för sitt missbruk utan 

själv tagit sig ur det med stödet från Länken. Han beskriver KF Länken som en del av hans 

familj där han får stöd och styrka. 

 

5.7.3 Tankar kring manligt och kvinnligt.  
Peter tror att det görs skillnad på manliga och kvinnliga alkoholister men han kan inte riktigt 

förklara hur eller varför. Troligtvis har det väl något att göra med att kvinnor är mödrar menar 

Peter.  

 

5.8 Presentation av Lasse 
Lasse är 53 år gammal, och sökte själv till Länken 1993. Han kom direkt ifrån sjukhuset där 

han för vilken gång i ordning varit inlagd för tillnyktring. Lasse berättar att han var i så dåligt 

skick att han inte skulle ha överlevt om han inte kommit till länken. Vid detta tillfälle hade 

han precis blivit vräkt ifrån sin bostad och riskerade att förlora sitt arbete på ett vårdhem. 

 

5.8.1 Individens upplevelser av sig själv och samspelet med samhället. 
Lasse säger att han har sig själv att skylla för sin alkoholism, men han vill även påpeka att det 

finns biologiska orsaker. ”..jag har supit mig till min alkoholism själv”. Enligt Lasse är den 

enda vägen ut ur ett missbruk ärlighet, mot sig själv och andra. Och det är viktigt att man själv 
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tar ansvar för det man blivit och inte lastar någon annan för det. ”Jag har gjort mitt liv till vad 

det är och allt annat är ursäkter för att man ska kunna fortsätta dricka, och slippa ta ett eget 

ansvar”.  

 

Vidare berättar Lasse att han blev föreståndare på Länken efter att själv varit nykter i endast 

ett halvår. Den tidigare föreståndaren tog sig ett återfall och fick inte vara kvar just därför. Det 

var en turbulent tid för Lasse eftersom han inte var färdig med sig själv. Dock säger han att 

för att arbeta med missbrukare är det bäst om man själv har ett förflutet som missbrukare. 

”Man kan de olika knepen... vi har ju själva kört allting”.  Det är bara en missbrukare som 

kan förstå hur det är att ligga i sängen och skaka, när svetten bara dryper över ens kropp, hur 

man måste krypa till toaletten och att man ibland inte hinner dit. ”Det är sådant som är nyttigt 

att ha med sig i bagaget själv”.  Att bli drogfri är ett tufft arbete säger Lasse. ”Det är ett jävla 

jobb, med det är värt varenda sekund”. 

 

Lasse berättar att han under den period i sitt liv då han missbrukade ställde krav på sin 

socialsekreterare och krävde det ena med det andra. Idag reagerar han helt annorlunda när en 

missbrukare går upp till socialen och kräver saker. ”Jag har lust att säga till dem att håll 

käften, det är mina skattepengar som du talar om det finns ingen anledning att slänga dem på 

dig för att du ska kunna missbruka.” 

 

Lasse brukar använda allergi som en metafor för alkoholism. Han menar att han är allergisk 

mot sprit. Men, säger Lasse, ”skulle en nötallergiker komma till en fest där det finns en stor 

nöttårta skulle inte han det första han gör gå direkt och ta en bit. Men en alkoholist som 

kommer till en fest, han går direkt till där det serveras alkohol, trots att han vet att det 

kommer bli fel i slutändan. Fast man tänker ju ändå alltid att det ska gå bra den här 

gången… det kan gå bra”. Lasse upplever att alkoholen är något dåligt för honom men 

samtidigt tycker han att den är något mystiskt, nästan oemotståndligt. ”..man vet när man 

börjar att det kommer att gå åt helvete men ändå utsätter man sig ständigt för det. ”Det tar 

tid innan man kommer fram till sitt beslut och inser att jag har problem” Lasse berättar att 

han brukade vara den populäraste gästen på alla fester, för det var alltid han som spårade ur 

och var fullast. Han menar att hans beteende rättfärdigade de andra festdeltagarnas drickande. 

”då kunde de andra supa lite mer”. Något som Lasse poängterar är, att även om man väl har 

tagit beslutet att bli nykter, så betyder det inte att man kan lova att alltid vara det, för man vet 

aldrig vad som kan hända men ”mitt mål är att vara nykter”.  
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5.8.2 Anhöriga 
Lasse berättar att han började dricka på grund av att han hade dålig självförtroende och ville 

hävda sig, bland annat mot sin far. ”..fick inte möjlighet att hävda mig mot min far”. Som 13 

åring fick hans pappa hämta honom från fyllecell för första gången. Lasse tycker att det är 

svårt att ge råd till anhöriga till missbrukare. Lasse anser att det bästa är att ignorera 

alkoholisten, så att han själv kommer till insikt och förståelse att det är han som måste reda ut 

sin situation, ingen annan. ”..jag kan ju inte säga fortsätt stödja honom för då är man ju 

”medbrukare”.  Själv har Lasse svårt att beskriva sin familjesituation, han berättar att han har 

ett förhållande sedan tio år tillbaka med en kvinna, men att de bor inte ihop för det är något 

han inte skulle klara av då han behöver ha ett ställe för sig själv. Lasse har aldrig levt ihop 

med någon och ser det som något svårt, ”..för ett förhållande det är ett hänsynstagande och 

ett kompromissande till den andra parten”.  

 

Lasse berättar om ett tillfälle när han helt nykter kom in på ett varuhus i staden där han bor. 

Han skulle handla lite småsaker och ville passa på att hälsa på en bekant som arbetade i 

varuhuset. Vid detta tillfälle var Lasse på väldigt gott humör, så när han fick syn på sin vän 

börjar han sjunga för henne. Lasse handlar sina saker och går hem, men får senare höra av sin 

vän som jobbar där att en arbetskamrat till henne, när Lasse gått frågat vännen om han har 

börjat dricka igen. ”…det är märkligt att man inte får vara glad. Jag skiter i om jag gör bort 

mig… det bjuder jag gärna på.” 

 

5.8.3 Tankar kring manligt och kvinnligt.  
Visst finns det skillnader mellan manligt och kvinnligt missbruk, säger Lasse. Han menar att 

en kvinna som öppet är missbrukare döms betydligt hårdare än en man. ”..män behandlas på 

ett annorlunda sätt, både ifrån myndigheternas sida och av vanliga ”Svenssons”, det har med 

modersrollen att göra”. Han menar att kvinnan döms på grund av att hon måste passa in i 

rollen om den goda modern som tar hand om hem, familj och barn. 



 

 

40 

6 Analys 
Vi har under arbetets gång funnit mycket intressanta tankar och en del dubbeltydighet hos 

våra informanter. Vi har utifrån detta ställt oss flera olika frågor som måste besvaras för att vi 

ska kunna nå en förståelse för dessa människors och deras livsvärldar. Vi kommer i analysen 

diskutera dessa dubbeltydigheter och försöka härleda dem till vår teoretiska ansats. 

 

6.1 Känslan av att vara avvikande 
Vi ser i resultatet att alla informanter beskriver en känsla av att vara avvikande från det som 

ses som norm vårt samhälle idag. Informanterna utkämpar en daglig kamp, inta bara mot sitt 

begär att dricka, utan även gentemot det omgivande samhället. Vi menar att detta är en 

gemensam stigmatiserande etikett för våra informanter, nämligen deras missbruk. De har 

också i olika hög grad svårigheter att samspela med det omgivande samhället, något som 

enligt Tseëlon är ett vanligt resultat av en sådan etikett.73 Ett exempel på detta kan vi se i flera 

av informanternas berättelser, t ex berättar Roger att han är försiktig med att cykla in till 

staden på dagtid. 

 

Ann-Sofie säger ”Jag menar hur många gånger har man inte missbrukat ett… man har lovat 

och lovat och sen har det blivit pannkaka av allting.” 

 

Och Per visar på problematiken när han väl slutat dricka: ”Plösligt kommer jag och är nykter. 

Det landade som en bomb, nu skulle jag vara delaktig i verksamheten, gå på föräldramöte, 

uppfostra barnen.” 

 

Något vi funnit intressant är hur våra informanter faktiskt hanterar att leva med ett stigma. Vi 

har i teoridelen förklarat att det ses som ett steg i rätt riktning när individen förändras från ett 

stigma, ett avvikande, mot det normala och att detta stöds från det omgivande samhället.74 

Dock anser vi att detta är ett problematiskt steg för individen, trots det stöd som kommer med 

en normalisering. Tittar vi på Annas, Ann-Sofies, Rogers och Lasses berättelser ser vi tydligt 

hur de kämpar för att skaka av sig sin ”etikett”, men att omgivningen inte alltid är så stöttande 

gentemot dem. De beskriver alla olika tillfällen när de måste ursäkta sitt ”nya sunda liv”:  

                                                
73 Tseëlon, E., (1998) Kvinnan och Maskerna Lund: Studentlitteratur s 115ff 
74 Goffman, E. (1972) Stigma. Halmstad: Rabén & Sjögren s135ff 
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Anna berättar att hon brukar se till att det blir hon som får köra bil, när det är dags att gå ut på 

krogen, inte för att undvika alkoholen utan för att slippa andras ständiga frågor, ”Det är 

jobbigt att man skall behöva en ursäkt för att inte dricka hela tiden”. 

 

Ann-Sofie berättar om när arbetskamraterna förutsätter att hon inte ska följa med på 

afterworken på jobbet: ”Jo tacka fan att jag ska med. Jag jobbar ju också här. Så det är 

nästan alltid på trots som man följer med på sådana grejer. För då ser man ju hur de 

reagerar, vilket kontrollbehov de har.”  

 

Roger berättar hur servitören på en restaurang där han brukar gå och äta dagens brukar fråga 

honom: ”Ska du inte ha något att dricka? Din flaska står där”. Roger upplever att det är 

jobbigt att alltid behöva förklara sig och säga att han inte dricker mer. 

 

Lasse berättar om ett tillfälle när han helt nykter kom in på ett varuhus i staden där han bor. 

Han skulle handla lite småsaker och ville passa på att hälsa på en bekant som arbetade i 

varuhuset. Vid detta tillfälle var Lasse på väldigt gott humör, så när han fick syn på sin vän 

börjar han sjunga för henne. Lasse handlar sina saker och går hem, men får senare höra av sin 

vän som jobbar där att en arbetskamrat till henne, när Lasse gått frågat vännen om han har 

börjat dricka igen. ”…det är märkligt att man inte får vara glad. Jag skiter i om jag gör bort 

mig… det bjuder jag gärna på.” 

 

6.2 Etiketter till andra 
Informanterna själva tilldelar stigmatiserande etiketter till individer med andra 

missbrukskategorier än deras egen.75 Vi tror att det finns någon slags hierarkisk struktur bland 

missbrukare där alkoholmissbruk ses som mindre allvarligt och därmed även som mindre 

avvikande än till exempel narkotikamissbruk. Hur det kan komma sig att denna uppfattning 

finns kan vi bara spekulera i, men vi tror att det har att göra med de rådande normerna i 

samhället och den lagstiftning som finns. Vi ser också att en nykter alkoholist befinner sig på 

en högre position än den som fortfarande missbrukar eller tagit sig ett återfall. Ett bra exempel 

på detta ser vi i Lasses berättelse: ”Jag har lust att säga till dem att håll käften, det är mina 

                                                
75 Goffman, E. (1972) Stigma. Halmstad: Rabén & Sjögren s 16 
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skattepengar som du talar om det finns ingen anledning att slänga dem på dig, för att du ska 

kunna missbruka.” 

 

Detta belyser även Per när han säger att man måste veta varför man kommit till Länken. 

Gäller det bara att man inte vet vart man ska ta vägen eller bara behöver någonstans att bo är 

man inte välkommen. Vi tror att detta är ett sätt för de nyktra alkoholisterna att minska sin 

egen stigmatisering. Att vara nykter alkoholist är mindre avvikande från normen i samhället, 

medan en missbrukare är så långt ifrån den man kan komma.76 

 

Vi upplever detta som väldigt intressant då KF Länken är en förening som ger stöd och 

stabilitet åt dess medlemmar – men bara så länge de är helt nyktra. Viktigt att påpeka här är 

att Lasse gjort detta uttalande som privatperson. Det är något som får stå för honom, och även 

om ingen av de andra informanterna uttryckt detta lika tydligt känner vi ändå att dessa åsikter 

ligger under ytan.  

 

6.3 Offer eller syndare? 
Något vi under studiens gång funnit intressant är hur man som alkoholist ser på sig själv och 

sitt missbruk. Skiljer det sig mellan män och kvinnor? Var anser alkoholisten att skulden till 

missbruket ligger? Hur dömer samhället alkoholisten? 

 

Vi gjorde redan innan vi påbörjade denna studie ett antagande att kvinnor med 

alkoholproblem döms hårdare av samhället än vad män gör. Vi grundade detta antagande i 

Trulssons avhandling om just kvinnligt missbruk.77 Även här handlar det om att individer 

stigmatiseras, denna gång på grund av sitt kön och de samhälleliga normer och förväntningar 

som kommer med att vara man eller kvinna. 78  

 

Tyvärr verkar en del av våra informanter inte reflekterat särskilt över denna tanke, men flera 

gav uttryck för att så är fallet när vi försiktigt ledde diskussionen in på manligt-kvinnligt 

under intervjuerna. Vi upplever att vår studie styrker det Trulsson kommit fram till i sin 

avhandling. Vi grundar denna åsikt på ett flertal uttalanden hos våra informanter. Bland annat 

säger Ann-Sofie att kvinnor som dricker föraktas och att kraven på dessa kvinnor är hårdare 

                                                
76 Goffman, E. (1972) Stigma. Halmstad: Rabén & Sjögren  s 13ff 
77 Trulsson, K. (2003)  Konturer av ett kvinnligt fält Lund: Socialhögskolan s 115ff 
78 Goffman, E. (1972) Stigma. Halmstad: Rabén & Sjögren  s 13ff 
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och högre. De måste ju bland annat leva upp till en roll som mamma. ”man ställer inte samma 

krav på en man som super… man tror inte att de kan ta hand om barnen antar jag. […] 

Barnet hamnar i centrum när pappan dricker men när mamman gör det är det hon som 

hamnar i centrum istället. Ansvaret ligger på henne.” 

 

Anna berättade att folk har svårt att tro henen när hon berättar att hon har ett alkoholproblem. 

Vi upplever att Anna helt har accepterat sin stigmatiserande etikett, men att hon inför 

samhället inte ses som stigmatiserad tack vare att hon levt sitt liv enligt de normer som 

samhället fastställt. Detta är ett tydligt exempel på Goffmans diskrediterade perspektiv av 

stigma. Anna lever alltså i en diskreditabel värld när hon arbetar, eftersom hennes ingen av 

arbetskamrater, fram till nyligen, inte vet något om hennes missbruksproblem.79  Anna har ju 

”bara” druckit i sin ensamhet och det är bara familjen som sett att hon har ett problem, 

eftersom hon lyckats dölja det för sin omgivning. Vi ser detta som ett tydligt exempel på 

Goffmans dramaturgiska perspektiv och begreppen bakre och främre region.80 Hemmet är 

Annas bakre region och det är endast där hon visat sin sanna ”mask”. Goffman menar att 

teamet, i det här fallet Annas familj, blir beroende av varandra och arbetar för att bevara ett 

gemensamt mål, att dölja hennes missbruk. 

 

Vi fann i även i vår studie att män delar åsikten att kvinnor straffas hårdare för sitt missbruk.  

Per tror att kvinnor som har alkoholproblem har ännu lägre status än manliga alkoholister, 

”Det har att göra med de gamla fördomarna”.  Han tror även och har hört från andra att det 

är svårare just för kvinnor att söka vård, på grund av de gamla föreställningarna som säger att 

kvinnan skall vara hemma vara en god mor åt sina barn.  Lasse uttrycker ungefär samma 

tankar i sina svar ”..män behandlas på ett annorlunda sätt, både ifrån myndigheternas sida 

och av vanliga ”Svenssons”, det har med modersrollen att göra”. Vi har dock i männens 

berättelser funnit en del dubbeltydighet i fråga om deras missbruk och vem som bär skulden 

till det. Lasse säger att han supit sig till sitt missbruk själv samtidigt som han ger sin far 

skulden för det, till en viss del. Han menar att han hade dåligt självförtroende och kunde 

därigenom inte hävda sig mot sin far och därför började han dricka. Lasse pekar alltså indirekt 

ut sin far som en orsak till missbruket. Likaså Roger intar en liknade offerroll i sin historia. 

Han berättar om sin tid på slakteriet och att han drack för att alla andra gjorde det. Peters 

                                                
79 Goffman, E. (1972) Stigma. Halmstad: Rabén & Sjögren  s 13ff 
80 Goffman, E. (2002) Jaget och maskerna. Prisma: Stockholm.  s 111 
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historia liknar Rogers väldigt tydligt och han pekar ut samma orsak till sitt missbruk som 

Roger gör.  

 

6.4 Slutsats 
Hos all informanter ser vi en tydlig stigmatisering. Stigmatiseringen finns inte bara mellan 

samhället och gruppen alkoholister. Vi ser att man även inom sin ”grupp” gör stora 

distinktioner på nykter alkoholist och alkoholist, olika typer av missbruk, samt även mellan 

män och kvinnor. 

 

Vi drar av resonemanget kring manligt och kvinnligt slutsatsen att kvinnor ses som syndare i 

fråga om sitt missbruk, detta medan män både tilldelas och själva intar en offerroll. Vi tro att 

detta beror på de samhälleliga normer och förväntningar som finns på både män och kvinnor. 

 

KF Länken fyller för dessa individer en viktig funktion. Den ger stöd och kamratskap men 

verkar också, enligt oss, stigmatiserande. Länken verkar för att den nyktra alkoholisten ska 

återgå till den norm i samhället som säger att man inte ska överkonsumera alkohol, dock anser 

vi att den ”bro” som KF Länken utgör samtidigt förstärker de nyktra alkoholisternas 

utanförskap och stigma gentemot samhället. Vi anser att det Goffmans resonemang att om den 

”onormale” vill söka förståelse så är det inte hos dem som är hans lika han ska söka sig till, 

utan han måste vända sig till de normala för att förstå sin olikhet stämmer ganska väl in p 

dessa individer.81 

 

 

                                                
81 Goffman, E. (1972) Stigma. Halmstad: Rabén & Sjögren  s 132  
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      Bilaga 1 

 

Intervjuguide      

 

 

Vill du berätta lite om dig själv? 

 

Hur upplever du din situation? 

- igår 

- idag 

- imorgon.  

 

Hur ser du på dig själv? 

Samhällets syn på dig? 

Din syn på samhället? 

- attitydförändringar 

- bemötande 

- upplevelser 

 

Behandlas man som man/kvinna olika vid alkoholmissbruk? 

- varför 

- hur 
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