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 I

Sammanfattning 

Rapporten redovisar resultatet av sex intervjuer med personer med missbruksproblem eller 

tidigare missbruksproblem. Den teoretiska bakgrunden är Anton Antonovskys teori om 

KASAM, känslan av sammanhang, och betydelsen av det vid interaktionen mellan människor; 

i detta fall applicerad på myndighetsanställda och missbrukare.  

Missbrukare är en viktig grupp. De är den grupp som kanske mest av alla är i kontakt med 

polisen. Som polis eller annan myndighetsanställd hör det till arbetsuppgifterna att företräda 

demokratin i samhället och behandla alla människor lagenligt, och så lika som möjligt. Även 

sociala faktorer spelar stor roll, för vilken känsla jag som medborgare får när jag är i kontakt 

med myndigheten. Syftet med min uppsats är att få en bild av hur missbrukare upplever att de 

bemöts av tre samhällsinstitutioner: Polis, Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Syftet är att 

eventuellt kunna få ett grepp om vad som gagnar eller skadar myndigheternas förtroende hos 

denna grupp av medborgare.  

Utifrån intervjuerna har jag dragit främst fyra slutsatser: 

1. Begriplighet. Det är viktigt att myndigheterna uppträder konsekvent. Att beslut som fattas 

tydligt förankras i lagar och praxis och att de inte ger sken av att vara fattade på godtyck-

liga grunder. På så vis görs besluten begripliga för allmänheten. 

2. Hanterbarhet. Att uppleva att myndigheterna ger en den stöttning som man förväntar är 

betydelsefullt för förtroendet. Det kan gälla ekonomisk uppbackning, visad vänlighet och 

engagemang, eller att ingripanden görs i rätt tid etc. Överhuvudtaget tycks det vara viktigt 

att uppleva att myndigheterna har resurser och ”kraft”. 

3. Meningsfullhet eller förväntan. En till synes obetydlig handling kan värderas högt, och en 

objektivt sett stor insats kan till och med väcka negativa reaktioner. Allt beroende av hur 

höga våra förväntningar är. Det är kanske den viktigaste förklaringen till varför intervju-

personernas förtroende för Polisen, relativt sett, är högt i förhållande till vad de får av Po-

lisen. 

4. Det tar tid att bygga upp förtroende. Genom återkommande täta kontakter med missbruka-

re kan Polisen här ha fördelar framför t ex läkare som ofta – kanske efter endast ett kort 

samtal – tvingas fatta ett för missbrukaren negativt beslut.
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1   Inledning 

Vilket förtroende har polisen hos de som kanske mest av alla är i kontakt med polisen? 

Narkotikamissbrukarna är den mest jagade gruppen i samhället. Nära två tredjedelar av våra 

fängelseplatser var år 2002 upptagna av människor med narkotikaproblem1. Som polis eller 

annan myndighetsanställd hör det till arbetsuppgifterna att företräda demokratin i samhället 

och behandla alla människor lagenligt, och så lika som möjligt2. Endast i särskilda fall får 

myndigheter och myndighetsanställda frångå denna princip. Men även i de fall där myn-

digheter blir tvungna att företa olika former av kränkande särbehandlande åtgärder mot 

någon, finns dessa tydligt reglerade i lag3. Det kan vara frågan om tvångsmedel i samband 

med brottmål, tvångsomhändertaganden eller tvångsvård etc. Utgångspunkten för alla 

myndigheter är att alla människor ska behandlas lika, likhetsprincipen4. Kanske är det den 

svåraste uppgiften en myndighet kan ha. Likväl, om än man åtnjuter samma juridiska rätt 

som andra inför lagen, så är det inte säkert att man för den skull får förtroende för en myn-

dighet. Även sociala faktorer spelar stor roll, för vilken känsla jag som medborgare får när 

jag är i kontakt med myndigheten.  

   De flesta polismyndigheter har separata avdelningar enbart för narkotikabekämp-

ning. Man har upprättat gatulangningsgrupper, grupper av narkotikaspanare, rave-

komissioner etc. Men polisen har en bredare roll än att bara jaga för att lagföra. Polisen ska 

även finnas till som ett socialt stöd5. För många missbrukare är poliser de enda personer de 

litar på, och som de ringer till när de behöver hjälp, eller bara behöver prata. Det är ett stort 

förtroende att förvalta. På liknande sätt har även Hälso- och Sjukvården samt Socialtjänsten 

ett bredare ansvar vad gäller att förvalta sitt förtroende än vad som primärt omfattas av 

myndighetsuppgiften. Det är därför viktigt att myndighetspersoner värderar sitt sätt att be-

handla människor, inte bara utifrån egna erfarenheter och meningar om hur människor ska 

behandlas, utan även utifrån hur andra upplever att de ska hanteras för att bli behandlad på 

                                                
1 Lars Krantz, Karin Hagman, Karin Lindsten, Kriminalvårdens redovisning om drogsituationen, s. 9 
http://www.kvv.se/upload/statistik/krod/krod_02.pdf, 2004-12-16. 
2 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, kapitel 1: 1, 2, 9 §§ och kapitel 2: 1-23 §§ 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.HTM, 2004-12-16. 
3 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, kapitel 2:12-14, 20 §§, 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.HTM, 2004-12-16. 
4 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, kapitel 1: 2 §, 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.HTM, 2004-12-16. 
5 Rikspolisstyrelsen, Polislagen med kommentarer s 11-12 
http://www.polisen.se/inter/mediacache/4347/4734/2671/polislagen_pdf.pdf, 2005-01-11 
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ett förtroendeingivande sätt. I det avseendet måste man som myndighetsperson ständigt 

vara sunt självkritisk.  

Anton Antonovsky har formulerat teorin om betydelsen av att känna sammanhang i 

tillvaron6. Att känna sammanhang har, enligt honom, en positiv inverkan på allmäntillstån-

det. Han menar även att känslan av sammanhang är förmedlingsbart till andra, så att om-

givningen mår bättre i kontakten med människor som har en hög känsla av sammanhang7. 

Detta skulle betyda att personer och myndigheter som lyckas förmedla en hög känsla av 

sammanhang åtnjuter ett större förtroende och vidareförmedlar ett högre välbefinnande till 

sin omgivning. 

   Min studie bygger på intervjuer med missbrukare och före detta missbrukare, och 

deras upplevelser i kontakten med Polis, Socialtjänst och Hälso- och sjukvården. 

 

1.1  Syfte 

Syftet med min uppsats är att få en bild av hur missbrukare upplever att de bemöts av tre 

betydelsefulla myndigheter i samhället: Polis, Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Syftet 

är att eventuellt kunna lokalisera sådant som har gagnat eller skadat myndigheternas förtro-

ende hos mina intervjupersoner. Jag gör antagandet att intervjupersonernas förtroende för 

de olika myndigheterna står i relation till i vilken grad myndigheterna lyckas förmedla en 

känsla av sammanhang. Syftet är att undersöka om detta förefaller vara riktigt.  

   Min förhoppning är även att utifrån detta arbete själv kunna dra lärdomar, och till-

godogöra mig så mycket som möjligt av mina intervjupersoners erfarenheter av polisers 

och andra myndighetspersoners bättre och sämre handhavanden.  

 

1.2  Frågeställningar 

Mina intervjuer har gjorts utifrån främst två huvudfrågeställningar: 

- Hur upplever missbrukare att de behandlas av Polis, Socialtjänst och Hälso- och sjuk-

vård?  

- Vad är det i Polisens sätt att arbeta med missbrukare som fungerar bra eller dåligt, i 

jämförelse med hur Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården arbetar med missbrukare? 

                                                
6 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 13 
7 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 127-128 
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- Finns det ett samband mellan myndigheters förmåga att förmedla en känsla av sam-

manhang och missbrukares förtroende för dessa? 

 

1.3  Avgränsningar 

Eftersom intervjumaterialet endast består av intervjuer med sex personer, så kan inte resul-

tatet av studien betraktas som vetenskapligt. Min uppsats får därför mer betraktas som en 

samling intervjuer som kan ge viss vägledning.  

Anton Antonovskys teori om känslan av sammanhang kan i det här sammanhanget inte 

tillämpas på enskilda personer i rapporten, utan endast på hur intervjupersonerna upplevt 

mötet med olika institutioner och institutionernas företrädare. 

 

2 Teoretisk bakgrund  

År 1987 lanserade Anton Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, i boken Hälsans 

mysterium begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Boken ingår i vår kurslitteratur och 

är numera en klassiker inom sitt område. Utgångspunkten för Antonovskys analys är iakt-

tagelser bland överlevande från Andra världskrigets förintelseläger8. Antonovsky överras-

kas av att så många trots allt klarat sig så bra senare i livet, och ställer sig frågan varför9. 

Hans slutsats är att de personer som klarat förintelselägrens påfrestningar bäst, är personer 

med högt KASAM10. Antonovsky delar upp KASAM i tre beståndsdelar: begriplighet, han-

terbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet
11

 syftar Antonovsky på ”i vilken utsträck-

ning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information 

som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än brus – dvs kaotisk, 

oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig.” Han lägger vikten vid att utifrån, ett främst 

kognitivt perspektiv, förmå förutsäga de stimuli som möter människor. Eller då något ovän-

tat inträffar som inte är önskvärt, åtminstone kunna förklara och ordna de stimuli man ut-

sätts för. Motsatsen till att förmå uppfatta yttre och inre stimulis som begripliga, är att be-

trakta sig själv som ständigt otursförföljd, som i extrema fall nästan kan få drag av para-

noia.  

                                                
8 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 11 
9 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 12 
10 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 13 
11 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 39 
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   Den andra delkomponenten i KASAM kallar Antonovsky hanterbarhet
12. Hanter-

barhet definieras genom ”till vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfo-

gande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombar-

deras av.” De resurser som står till ens förfogande kan vara såväl resurser som jag själv styr 

över, som resurser som andra är behjälpliga med. Till utomstående resurser räknar Anto-

novsky, make eller maka, vänner, kollegor, Gud, historien, partiledaren, eller läkare etc. 

Huvudsaken med dessa resurser är att man vet att man kan lita på dessa resurser när de be-

hövs. ”Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer 

för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist.” Det ger även förmågan att 

hantera olyckliga saker som erfarenheter i livet, istället för att betrakta dem som outhärdli-

ga, och ständigt sörja över olyckan. Den tredje komponenten, meningsfullhet
13, betraktar 

Antonovsky som motivationskomponenten. De personer, med en stark KASAM, som med-

verkade i Antonovskys studie14 pratade, enligt Antonovksy, alltid om områden i livet som 

varit betydelsefulla för dem. Utmaningar inom sådana områden betraktas som värda käns-

lomässig investering och engagemang. Personer med ett lågt KASAM, visade i extrema fall 

få, eller inga tecken på att det fanns sådana områden i deras liv, som de betraktade som be-

tydelsefulla. Antonovsky sammanfattar definitionen av KASAM på följande sätt: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken ut-

sträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk käns-

la av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 

under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimu-

li ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investeringar och engagemang." 

Antonovsky menar också att personer med högt KASAM, inte bara är goda ”överlevare”, 

utan sprider även den goda KASAM omkring sig. Kort sagt mår de bättre, och får även 

andra att må bättre15. 

   I min enkla studie ville jag se om Antonovskys påstående verkar stämma. Jag ville 

testa om det kanhända är så, att myndighetspersoner och institutioner som förmedlar 

KASAM, också främst vinner intervjupersonernas förtroende. 

                                                
12 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 39-40 
13 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 40-41 
14 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 91-101 
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3  Metod och material 

Jag har utfört studien genom att intervjua sex personer. Samtliga intervjupersoner har be-

funnit eller befinner sig i narkotikamissbruk sedan många år, och har därigenom också haft 

mer eller mindre täta kontakter med Polis, Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Under in-

tervjuerna förde jag skriftliga anteckningar. Endast på de två första intervjuerna använde 

jag mig av bandspelare som ett komplement till mina anteckningar. Svaren från intervjuer-

na har därför inte nedskrivits ordagrant i alla stycken. Där jag för sammanhangets skulle 

bedömt det nödvändigt, har jag gjort korta sammanfattningar. Samma frågor ställdes till 

samtliga intervjupersoner, med smärre variationer.  

   De personer jag intervjuat kom jag i kontakt med via ett behandlingshem för miss-

brukare och via kriminalvårdsanstalten i Umeå. Jag har inte själv haft möjlighet att styra 

vilka personer som intervjuats, och därför har intervjuerna hållits med övervägande andelen 

män. Det hade varit önskvärt att få intervjua lika många av båda könen, eftersom det skulle 

kunna finnas skillnader i hur män och kvinnor behandlas och/eller uppfattar hur de behand-

las av myndigheter. Den åldersmässiga spridningen i materialet är stor. Detta skulle kunna 

ge en bild av hur skillnader i ålder kan avspegla sig i hur man anser att man behandlas av 

myndigheterna. Spridningen med hänsyn till vilka narkotiska preparat intervjupersonerna 

missbrukar är också relativt stor, dock med övervikt för dem som missbrukar amfetamin. 

Även vilket/vilka narkotiska preparat intervjupersonerna missbrukar borde kunna ha bety-

delse för hur de uppfattar mötet med myndigheter. Emellertid, eftersom intervjuunderlaget 

är så begränsat blir också skillnaderna i kön, ålder och typ av missbruk mindre viktigt. Un-

derlaget medger av samma anledning inte att generella slutsatser dras. För att kunna dra 

generella slutsatser skulle underlaget ha behövt vara väsentligt mycket större. En annan 

faktor som kan ha påverkat utfallet i resultatdelen är frågornas karaktär. Så här i efterhand 

inser jag att frågorna delvis kan ha uppfattats som ledande, och därför också delvis kan ha 

påverkat avgivna svar. Också min egen bakgrund – polisstuderande – kan ha styrt svaren. 

   Källor till uppsatsens inledning har hämtats från internet. Jag har även sökt efter 

skrivet material på internet som behandlar samma ämnen som denna uppsats, men utan 

resultat.  

 

 

                                                                                                                                               
15 Anton Antonovsky, Hälsans mysterium, (Köping, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991) s. 127-128 
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4  Resultat 

Fem av mina intervjupersoner ger i huvudsak en positiv bild av mötet med Polisen, medan 

en av intervjupersonerna ger en i huvudsak negativ bild av Polisen. Samma mönster åter-

kommer även beträffande Socialtjänsten. Fem är i huvudsak positiva, medan en av inter-

vjupersonerna är mer ambivalent i sin syn på Socialtjänsten. Tre av intervjupersonerna me-

nar sig ha haft för lite kontakt med Hälso- och sjukvården för att kunna besvara frågorna 

kring den. Av de resterande tre, tycker sig en ha fått ett i huvudsak positivt bemötande från 

Hälso- och sjukvården, medan de två övriga ger blandade kommentarer. 

 

4.1  Polisen 

Förtroendestärkande faktorer 

Att Polisen visar vilja att skapa personlig kontakt med missbrukare genom att fråga hur de 

mår eller genom att stanna till och prata en stund, talar de flesta intervjupersonerna om som 

positivt i Polisers bemötande av missbrukare. En annan faktor som omnämns som viktig är 

att visa att man ser människan bakom missbruket, och att man visar förståelse för den misär 

som missbruk innebär för många. En av intervjupersonerna talar om det att bli kallad vid 

namn som betydelsefullt, för att på det viset visa att man känner personen. En av intervju-

personerna talade också om att han vid ett tillfälle blivit bjuden på fika av en polis. Att bli 

visad omsorg och hjälpsamhet på olika sätt omnämns även som förtroendestärkande.       

  Merparten av intervjupersonerna uppger att äldre poliser är bättre att ha att göra med 

än yngre. Man upplever äldre poliser som stabilare och mer pålitliga än yngre poliser. Hälf-

ten av intervjupersonerna uppger att de upplever att Polisen tar dem på allvar, och två att de 

känner sig trygga i kontakt med Polisen. 

 

Förtroendesänkande faktorer 

Samtliga intervjupersoner är mer kritiska till unga polisers sätt att uppträda, än äldres. De 

tycker att unga poliser i större omfattning än sina äldre kollegor uppträder osäkert och 

ibland obalanserat.  
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  Att bli bemött med ringaktning sänker otvetydigt förtroendet. Flertalet av intervju-

personerna uppger att de varit med om att poliser på olika sätt visat dem förakt, leda eller 

hopplöshet, ibland med elaka tillmälen.  

   Att poliser uppträtt hotfullt och aggressivt har medfört att fler än hälften av inter-

vjupersonerna inte längre känner sig trygga i kontakten med Polisen, vilket självfallet också 

är en förtroendesänkande faktor. En av intervjupersonerna uppger till och med att han varit 

med om att oprovocerat bli slagen av poliser, och även mötts med brutalitet på andra sätt. 

Han kallar de poliser som handlat så, ”svin”. 

  Av intervjupersonerna är det en som menar att poliser generellt är dåliga på att se 

människan bakom missbruket. En annan menar att ungefär hälften av alla poliser har en 

dålig människosyn och har en attityd som uppfattas som ofördelaktig. 

Slutligen uppger en att poliser skrivit sådant i förhör som personen aldrig har sagt, och 

dessutom blivit utsatt för generande kroppsvisitation på öppen gata, trots att de saknat 

grund. Han har även upplevt att poliser nonchalerat att hämta in efterlysta. 

 

Förbättringsförslag  

Flera av intervjupersonerna tycker att Polisen kan bli bättre i sin kontakt med missbrukare, 

att på ett bättre sätt visa att de ser människan bakom missbruket. Man talar också om vikten 

av att stoppa nyrekryteringen av missbrukare. En av intervjupersonerna betonade att det 

borde finnas fler kvinnliga poliser. En annan framhöll att unga poliser i högre utsträckning 

borde få arbeta tillsammans med äldre kollegor, för att på så sätt lära sig av deras arbetssätt 

och erfarenhet. 

 

4.2 Socialtjänsten 

Förtroendestärkande faktorer 

Överlag tycks en sympatisk, social framtoning hos Socialtjänsten, att bli bemött med vär-

me, omsorg och empati, vara det som betyder mest för förtroendet hos intervjupersonerna. 

Flera av intervjupersonerna uppger att de känner sig trygga i kontakten med Socialtjänsten 

och att de personliga kontakter de haft och har inom Socialtjänsten upplevs positiva. Att bli 

visad personlig hänsyn och känna att man bemöts med lyhördhet har varit faktorer som 
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stärkt förtroendet för Socialtjänsten hos intervjupersonerna. Flera av intervjupersonerna 

talar dessutom om att de upplevt att Socialtjänsten visat dem omsorg genom stöttning och 

hjälp till drogfrihet och hjälp att klara vardagliga behov. Det nämns även att Socialtjänsten 

har blivit bättre på att se människan bakom missbruket, och att man inte längre – i samma 

höga grad – upplever sig som en så utpekad grupp. 

 

Att bli tagen på allvar – positivt eller negativt?    

Fyra av intervjupersonerna uppger att de blivit tagna på allvar av Socialtjänsten. Tre av dem 

omtalar detta som något positivt, medan den fjärde, som varit drogfri i åtta års tid, i efter-

hand upplever detta som negativt. Han säger att kontakten med Socialtjänsten till stor del 

bestod i att manipulera och luras och att de ofta trodde honom. Han anser att unga kvinnor 

var lättast att lura, medan det var svårast att lura äldre män. En av de andra intervjuperso-

nerna, som upplever sig ha bliven tagen på allvar av Socialtjänsten, upplever att kvinnliga 

socialassistenter har varit bäst att ha att göra med. En annan talar om manliga socialtjäns-

temän som stela och att han upplever att de vill bestämma. Den av intervjupersonerna som 

varit drogfri sedan åtta år, menar att orsaken till att socialassistenter ofta är lätta att lura, 

beror på att de har för liten kunskap om missbruk. 

 

Förtroendesänkande faktorer 

Utifrån de svar intervjupersonerna avgivit kan man dela upp de förtroendesänkande fakto-

rerna i två huvudkategorier:  

 

1. Att inte få den hjälp man önskat  

Flera av intervjupersonerna är missnöjda med att inte själva ha någon bostad, eller att se 

andra missbrukare sakna bostad. Rutiner för hur och när socialbidrag lämnas ut, nämns 

även som ett skäl till missnöje; att bidrag inte kommer när de skall och att det är svårt att få 

ekonomisk hjälp under perioder av missbruk, så att man därför tvingas att stjäla för att för-

sörja sig. Två av intervjupersonerna uppger också att bli intagen på behandlingshem mot 

sin vilja, som negativt. De anser behandling meningslös, så länge individen själv inte har 

lust att sluta med sitt missbruk. En nämner att utslussningen från behandlingshemmen fun-

gerar så dåligt, att många i praktiken hamnar direkt på gatan igen efteråt. Man uttrycker 
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även missnöje med att efter behandling inte få tillräcklig hjälp att ordna ett jobb eller annan 

vettig sysselsättning.  

   Några av intervjupersonerna tycker att Socialtjänsten mer aktivt borde ha hjälpt dem 

att hålla kontakten med sina fosterhemsplacerade barn. 

   Av intervjupersonerna uppger sig ha svårt att få personkemin att stämma med soci-

altjänstemän med invandrarbakgrund. Han upplever att de ställer krav på honom som han 

omöjligt kan uppfylla, och att de visar lust att bestämma över honom.  

 

2. Att bli visad ringaktning eller bli sviken  

Av intervjupersonerna har hälften varit med om att från socialtjänstemän bli bemött med 

känsla av hopplöshet, leda eller förakt. Någon pekar även på att bli orättvist behandlad jäm-

fört med andra människor med liknande problem, och att inte bli bemött med lyhördhet, 

som faktorer som skadat förtroendet för Socialtjänsten. 

   En av intervjupersonerna berättar hur han, som liten, upplevde sig sviken, då han 

som fosterhemsplacerad inte fick flytta hem till sina föräldrar, så som Socialtjänsten hade 

lovat. På grund av detta känner han sig fortfarande otrygg, och har svårt att lita på Social-

tjänsten. 

 

Förbättringsförslag 

Flera av de intervjuade anser att Socialtjänsten bör skaffa sig mer kunskap om missbruk, 

för att på det sättet få en ökad förståelse för orsakerna till missbruk. Större insatser bör även 

göras för att ge bostadslösa tak över huvudet. Man efterlyser även större tydlighet; man ska 

inte avge löften om bostad eller ekonomiska bidrag, som inte kan infrias. Att snabbare 

fånga upp personer som återfallit i missbruk pekas också ut som något som Socialtjänsten 

bör bli bättre på. Någon nämner också att personaltätheten per klient bör ökas, för att mins-

ka stressen i Socialtjänsten. 
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4.3 Hälso- och sjukvården 

Förtroendestärkande faktorer 

Av de tre intervjupersoner som svarade på frågorna kring Hälso- och sjukvården anger en 

att han upplever att han blir tagen på allvar och att han känner sig trygg i kontakten med 

Hälso- och sjukvården. Två av intervjupersonerna talar om att det skett en positiv föränd-

ring i hur de behandlas i Hälso- och sjukvården; de upplever att de behandlas bättre nu än 

tidigare. Särskilt sköterskorna lyfts fram. En av intervjupersonerna uppger även att vården 

som hon fått på avgiftningsavdelningen, har varit god. 

 

Förtroendesänkande faktorer 

  Att bli illa bemött av läkare, upplever de som svarat vara en tydligt förtroendesänkande 

faktor. Synpunkter som framkommer är att läkare är dåliga på att lyssna, att de sköter pati-

entkontakten dåligt, och att till och med vissa läkare ser ned på patienter med missbruks-

problem. En av intervjupersonerna känner sig osäker när han träffar läkare. En annan säger 

att hon upplever att man ska vara ganska trygg och frisk när man är i kontakt med Hälso- 

och sjukvården, för att inte riskera att bli illa behandlad. Hon tycker även att det stöd hon 

fått för att sluta missbruka narkotika varit bristfälligt. Två av intervjupersonerna uppger att 

de bemötts med leda, hopplöshet eller förakt.  

   Andra faktorer som intervjupersonerna uppfattar som starkt negativ är platsbristen 

inom vården. De menar att många psykiskt sjuka börjar missbruka alkohol och narkotika 

för att de inte får tillräcklig uppbackning från Hälso- och sjukvården, och att platsbristen 

inom vården också leder till att de med tiden får avtjäna straff i fängelser, istället för att bli 

omhändertagna av Psykiatrin.  

 

Förbättringsförslag  

De flesta förslag som framfördes vid intervjuerna handlade om hur Psykiatrin skulle kunna 

förbättras. Någon ansåg att Psykiatrin skulle göra större insatser för de som är psykiskt sju-

ka, och som på grund av detta löper en ökad risk att hamna i missbruk. Fler vårdplatser 

inom beroendepsykiatrin behövs. Det framfördes även synpunkter om att en tydligare upp-

delning mellan Psykiatri och missbruksvård vore önskvärd; för att undvika att de båda 
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grupperna hanteras av personal från avgiftningsenheten. En av intervjupersonerna uppgav 

även att kunskapen om missbruk inom Hälso- och sjukvården skulle behöva bli bättre. 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Även om intervjupersonerna har många negativa upplevelser kopplade till Polisen, Social-

tjänsten och Hälso- och sjukvården, så uppfattar jag ändå resultatet som oväntat positivt. 

Det som i stort har avgjort vilken bild intervjupersonerna har av respektive myndighet, är 

hur de uppfattar det personliga bemötandet. Det kan tyckas uppseendeväckande att samtliga 

intervjupersonerna uppgav att yngre poliser är svårare att handskas med än äldre. Äldre 

uppfattas som tryggare och mer genuina. Anmärkningarna bestod främst i att unga poliser 

upplevs mer osäkra och svårberäkneliga, än sina äldre kollegor.  

 

5  Diskussion 

Till Polisens arbetsuppgifter hör att medverka till att lagföra dem som begått brott. Till sin 

hjälp, för att uppnå detta, har Polisen lagstöd som medger att våld brukas i vissa situationer, 

att bostäder och förvaringsutrymmen genomsöks, att människor mot sin vilja underkastas 

olika typer av kroppsvisiteringar och att människor låses in eller tas i förvar etc. Samtliga 

intervjupersoner har i större eller mindre grad erfarenheter av tillämpningen av dessa lagar. 

Ur ett sådant perspektiv blir Socialtjänsten och Hälso- och Sjukvården – som framförallt 

har stödjande och omvårdande arbetsuppgifter – ”snälla” myndigheter i jämförelse med 

Polisen. En rimlig konsekvens av detta skulle kunna vara att förtroendet hos intervjuperso-

nerna kraftigt vägde över till Socialtjänstens och Hälso- och Sjukvårdens fördel. Men så är 

det inte. Det tycks istället som om intervjupersonerna har ungefär lika stort förtroende för 

alla tre myndigheter. Möjligen med ett visst plus för Polisen och Socialtjänsten och ett visst 

minus för Hälso- och Sjukvården. Vad beror det på att förtroendefördelningen är sådan? 

Även om mitt underlag är alldeles för litet för att ligga till grund för sådana slutsatser, vill 

jag ändå peka på ett par faktorer som jag tror är viktiga. 
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1. Begriplighet  

Myndighetsbeslut som är konsekventa och väl förankrade i lag eller praxis, är lättare att ta 

till sig. Att intervjupersonerna har ett relativt gott förtroende för Polisen trots den (lagen-

ligt) kränkande särbehandling de ibland utsätts för, kan antas bero på att de i stort sett upp-

fattat den som förutsägbar och korrekt. Polisens roll är jämförelsevis klar och tydlig i miss-

brukarnas ögon. Polisen har i detta avseende ett försteg framför Socialtjänsten och Hälso- 

och sjukvården.  

   Beslut som Hälso- och sjukvården tar, rörande till exempel vem som ska prioriteras 

i vårdköer, eller beslut om vilken typ av vård som ska ges olika patienter, är beslut som för 

den enskilde är kan vara svåra att förstå. Insynen i varför vissa får en vårdplats och inte 

andra, är dessutom mycket begränsad. Fattade beslut kan förefalla godtyckliga. Samma 

problem tror jag finns för rutiner inom Socialtjänsten. Ett exempel på sådana är till exempel 

de prioriteringar Socialtjänsten gör vad gäller insatser för att ge bostadslösa missbrukare tak 

över huvudet. Socialtjänsten kan vara beredd att satsa betydande belopp för en vårdplats på 

behandlingshem under ett par månader, men har ingen logi att erbjuda när tiden på behand-

lingshemmet är slut.  

 

2. Hanterbarhet  

Förtroendet för myndigheterna beror till stor del på vilken stöttning man får, i förhållande 

till vad man förväntar sig. Inte minst långa väntetider är att här en fara. Om väntan blir lång 

eller insatser från myndigheter helt uteblir – kanske på grund av resursbrister – kan detta ge 

sken av kraftlöshet eller likgiltighet. Man känner sig utelämnad och kan inte själv nämnvärt 

påverka situationen. Att bli bemött med kompetens är även viktigt för förtroendet. Intervju-

personerna påpekade på flera ställen att myndigheterna skulle behöva förbättra sina kun-

skaper om missbruk. En anmärkningsvärt stor del av dem jag intervjuat talade även om att 

de upplevt ringaktning från myndighetsanställda, vilket naturligtvis haft en negativ inver-

kan på deras förtroende för myndigheterna.  

Synligheten ute bland folk har tidigare nämnts som viktig för känslan av myndighe-

tens närvaro. Om myndigheten arbetar uppsökande eller inte har betydelse för känslan av 

närvaro. Att myndigheten visar intresse för människor med problem, genom att söka upp 

dem och ta första kontakten, istället för att de ska ta initiativet till kontakten med myndig-

heten.  
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3. Meningsfullhet 

Antonovsky talar om meningsfullhet som motivationskomponenten i begreppet KASAM.  

På samma sätt styr förväntan i hög grad över hur vi människor överhuvudtaget värderar vår 

omgivning. Det gäller t. ex. idrottsvärlden, men också i vår egen lilla vardag. En till synes 

obetydlig handling värderas högt, och en objektivt sett stor insats kan till och med väcka 

negativa reaktioner. Förväntningarna att få något från Polisen är inte så höga. Det illustreras 

väl i det att en av intervjupersonerna berättar att en polis vid ett tillfälle bjöd honom på fika. 

Förväntningarna om att få något från Socialtjänst och Hälso- och sjukvård är betydligt 

mycket högre. De har mycket större förväntningar att leva upp till. 

 

4. Det tar tid att bygga upp förtroende  

Intervjupersonerna har ett relativt stort förtroende för Polisen. En tänkbar orsak är den bre-

da kontaktyta mot allmänheten som Polisen har. Polisen vistas mycket ute bland missbruka-

re, vilket gör att det ofta uppstår en slags bekantskap och förtroende mellan missbrukare 

och poliser. Det ökar även den ömsesidiga respekten. I det avseendet har Polisen ett för-

språng mot de andra myndigheterna. 

Samma fenomen – men med omvänd effekt – kan också delvis förklara det låga förtroende 

som i synnerhet läkare har bland intervjupersonerna. Läkare ges ofta inte den tid de skulle 

behöva för att bygga upp en bra kontakt med missbrukare. 
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Intervjuperson 1: Man, ca 50 år gammal 

 

Bakgrund: 

 A. Hur gammal var du när du började missbruka narkotika? 

- Jag gick i sjätte klass. Var alltså 12 år. 

 

B. Varför började du? 

- Jag har ingen aning, det bara blev så… Men jag var väl på fel plats vid fel tillfälle.  

 

C. Vilka narkotiska preparat har du missbrukat? 

- Jag var bara 12 år gammal när jag började sniffa. När jag var 15 började jag röka hasch och i 

18 års åldern började jag med amfetamin. Jag har alltså hållit på med narkotika i nästan 40 års 

tid. 

 

D. Vilken är din bakgrund? 

- Jag har arbetat från det att jag slutade skolan ända fram till 1994 faktiskt. Sen arbetslös och 

bostadslös. Det var då andra upptäckte att jag knarkade. Det går faktiskt ganska bra att sköta 

det så att det inte märks… 

- Jag har arbetat med lite av varje. Var ute på sjön i ett antal år, och har även arbetat som 

fastighetsskötare i många år. 

 

Polisen:  

A.  I vilken omfattning har du varit i kontakt med Polisen? 

- I stor omfattning. Jag är vad man brukar kalla ”känd av Polisen” och jag känner dem med. 

De brukar stanna till när vi ses och fråga hur det är och så… Jag har ett ganska bra 

förhållande till dem 

 

B. Hur upplever du att Polisens bemötande mot dig har varit? 

- Det har väl varit ganska bra, tycker jag. 

  

C. Vad har du upplevt som positivt/negativt i Polisens bemötande mot dig? 

- Jag vet inte om man kan säga att Polisens sätt att bemöta mig har varit positivt eller negativt. 

Jag upplever att jag har fått det bemötande som jag har förtjänat . Det händer ju att man blir 
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illa behandlad, men då beror det på att man varit lite ”rivig” själv. De brukar vara mot mig så 

som jag är mot dem. Är jag juste och lugn så är de det också. Jag kan väl ibland känna att 

polisen kan uppträda osäkert, men de kan väl bli nervösa de också. Speciellt unga poliser.  

 

D. Upplever du att man kan tala om generella problem i polisers sätt att bemötande 

med missbrukare?  

- Nej, det tycker jag inte. 

 

E. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika polisers sätt att handskas med 

missbrukare? 

- Det är svårt att säga något generellt. Som polis ska man ha lite psykolog i sig. Man får väl 

räkna med att bli bemött ungefär på samma sätt som man bemöter andra, eller hur? Jag brukar 

säga till de poliser som uppför sig illa att de ska byta jobb och att jag tycker att de är dåliga 

poliser. Och ibland kan man se hur kollegan till den polisen får svårt att inte le allt för brett. 

Även kollegorna till dåliga poliser vet ju när man träffar rätt. 

 

F. Är det någon speciell grupp av poliser som du upplevt vara speciellt bra/dåliga att ha 

att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Jag tror att det är bra med en blandning bland polisen, men jag tycker inte att man kan säga 

att någon speciell grupp inom Polisen utmärker sig som bättre eller sämre. Däremot tror jag 

att det kan vara bra för unga poliser att åka tillsammans med någon äldre kollega. Unga 

poliser kan ha svårt att uppträda balanserat ibland, men vi är ju alla barn i början. 

 

G. Upplever du att Polisen tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Ja, det tycker jag. Om de inte tar mig på allvar så visar jag dem att de ska ta mig på allvar. 

 

H. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Polisen? 

- Jag vet inte vad det är att vara trygg, men jag har inte känt mig hotad. 

 

I. Upplever du att Polisens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under åren? 

- Ja, det tycker jag. För det första har man ju ett mycket större engagemang kring detta med 

narkotika nu än vad man hade när jag började. Då var det ju ingen som brydde sig, det var ju 

så nytt då… Polisen riktar dessutom mer aktivt in sig på unga rekryter, vilket är helt rätt. 
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Unga ska inte börja knarka, det är så onödigt. Vi som är äldre betraktas väl mer som hopplösa 

fall. Och det är vi väl också. Jag har då inte några planer på att sluta. 

 

J. Har du upplevt att poliser visat att de varit less på dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Ja, det händer. Oftast kan man känna det när man har med unga poliser att göra. Men då 

brukar jag säga till dem att de ska byta jobb, för har man valt att arbeta som polis så har man 

ju valt att arbeta med missbrukare. 

 

K. Är det något du tycker att Polisen skulle kunna bli bättre på eller förändra i mötet 

med missbrukare? 

- Nej, jag har inte en susning om vad det skulle vara. Ingen aning! 

 

 

 Socialtjänsten: 

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Socialtjänsten? 

- Jag har haft regelbunden kontakt med Socialtjänsten sedan –94. Men jag gick utan bidrag i 

fyra år på grund av att vi blev osams. Har faktiskt haft samma socialtjänsteman hela tiden 

sedan dess. 

 

B. Hur upplever du att Socialtjänstens bemötande mot dig har varit? 

- Tycker att det har varit ok. Ibland vill de ju ha in en på behandlingshem, men det är ju helt 

vansinnigt. Jag tycker inte att man ska satsa miljoner kronor på sådana som mig. Jag vill ju 

inte sluta knarka. Ska man in på behandlingshem, så måste viljan att sluta komma inifrån. 

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Jag vet inte. Att man slipper att lämna urinprov, kanske (skratt). 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Att man kan få vänta på pengarna; att de inte kommer på utsatt datum, och att de kan vara 

dryga på Socialtjänsten. De verkar ibland ha behov av att visa att de har makt över en. 
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E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Socialtjänstens sätt att bemöta 

missbrukare? 

-  Jag tycker att de är dåliga på att betala ut pengarna i tid. Dessutom vill de ju att man ska 

registrera sig som arbetssökande hela tiden för att man ska få socialbidrag. Men för att vara 

arbetssökande behöver man ju en fast adress dit arbetsförmedlingen kan skicka information, 

och det går ju inte för mig som inte har någon bostad. Det har jag försökt förklara för dem 

många gånger… 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika socialtjänstemäns sätt att 

handskas med missbrukare? 

- Nja, de flesta uppträder ganska lika. Jag tycker att de personliga kontakter jag haft med 

Socialtjänsten har varit bra. 

 

G. Är det någon speciell grupp av socialtjänstemän som du upplevt vara speciellt 

bra/dåliga att ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Det är svårt att få personkemin att stämma med socialtjänstemän med invandrarbakgrund. 

De vill gärna bestämma över en. De ställer många tokiga krav, som de vet att jag inte kan 

uppfylla. Upplever att de inte tänker eller fungerar som svenskar. Annars är det väl ingen 

speciell grupp inom socialtjänsten som är bättre eller sämre än någon annan. 

 

H. Upplever du att Socialtjänsten tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Ja, det går väl ok med det. 

 

I. Upplever du att socialtjänstens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under 

åren? 

- Förr blev missbrukare mer utpekade som grupp. Man blev känd som missbrukare. Det 

berodde väl på att det inte fanns så många knarkare som det gör idag.  

 

J. Har du upplevt att socialtjänstemän visat att de varit less på dig, visat förakt eller 

hopplöshet? 

- Nej, det tycker jag inte och skulle det hända så skämtar jag bara bort det. 
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K. Är det något du tycker att Socialtjänsten skulle kunna bli bättre på eller förändra i 

mötet med missbrukare? 

- Det vet jag inte 

 

 

Hälso- och sjukvården: 

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Hälso- och sjukvården? 

- Det är inte mycket. Jag är sällan sjuk, och har inte varit i kontakt med läkare på flera år. 

 

B. Hur upplever du att Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig har varit? 

- Jag har, som sagt, inte varit så mycket i kontakt med sjukvården. Jag har försökt få ut 

kanyler ibland, men det har varit svårt. Däremot hade jag en läkare som skrev ut piller åt mig i 

många år, trots att han visste om mitt missbruk. Vi hade en väldigt bra kontakt! 

 

 

(Intervjuperson 1 ansåg sig inte ha haft tillräcklig kontakt med Hälso- och sjukvården för att 

besvara resterande frågor.) 
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Intervjuperson 2: Man, omkring 45 år. 

 

Bakgrund: 

A.  Hur gammal var du när du började missbruka narkotika? 

- Jag var bara en pojke när jag började sniffa, jag gick i sjunde klass. Började dessutom dricka 

alkohol i samma veva. 

 

B. Varför började du? 

- Jag var nyfiken, det har jag alltid varit. Upplevde att jag gick igång av drogerna. 

 

C. Vilka narkotiska preparat har du missbrukat? 

- Jag började som sagt med att sniffa, men gick så småningom över till hasch och när jag var i 

18-19- årsåldern började jag att sniffa och injicera amfetamin. 

 

D. Vilken är din bakgrund? 

- Jag är uppvuxen med mamma och pappa och fyra syskon och upplever att jag hade ett bra 

hem att växa upp i. Jag har alltid haft en god kontakt med familjen, även om jag varit 

familjens svarta får. Inget av mina syskon håller på med droger eller är kriminella, men de har 

aldrig anklagat mig för det livsval jag har gjort. Jag har suttit i fängelse nästan halva min 

livstid, sammantaget tjugo år. Första gången jag blev dömd var jag 19 år gammal, då var det 

fråga om en fyllemisshandel. Sedan dess har det mest varit förmögenhetsbrott, alltså stölder 

och häleri, men också en massa olovliga körningar. Och så har suttit för en del narkotikabrott, 

förstås. 

 

 

Polisen:  

 A.  I vilken omfattning har du varit i kontakt med Polisen? 

- Det blir nästan dagligen, förutom när man sitter på kåken.  

 

B. Hur upplever du att Polisens bemötande mot dig har varit? 

- Jag misshandlade två poliser ganska ordentligt någon gång på 80-talet. Det fick jag två år 

för. Efter det har kontakten varit bra. Jag upplever att polisens bemötande mot mig har varit 
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mycket bra. De har hjälpt mig många gånger och jag har även haft en del personliga kontakter 

inom Polisen. Det har varit bra.  

 

C. Vad har du upplevt som positivt/negativt i Polisens bemötande mot dig? 

- Det som är negativt är rötäggen, de som sticker ut inom poliskåren. Det kanske rör sig om en 

polis på tjugo som är så. Poliser är annars generellt justa. 

 

D. Upplever du att man kan tala om generella problem i polisers sätt att bemöta 

missbrukare? 

- Nej, det tycker jag inte. 

 

E. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika polisers sätt att handskas med 

missbrukare? 

- Nej, jag tycker att de flesta är bra, men poliser kan väl också ha dåliga dagar, det har ju alla. 

Men annars tycker jag inte att det är stor skillnader mellan olika poliser. 

 

F. Är det någon speciell grupp av poliser som du upplevt vara speciellt bra/dåliga att ha 

att göra med?  

- Äldre män tycker jag oftast är bäst. Unga poliser kan ibland uppträda osäkert, men det är väl 

inte så konstigt. Jag tycker inte att skillnaden mellan manliga och kvinnliga poliser är så stor. 

 

G. Upplever du att Polisen tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Ja, de tar mig på stort allvar. Ibland tycker jag till och med att de tar en på för stort allvar. 

 

H. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Polisen? 

- Ja, jag har aldrig varit rädd i kontakten med Polisen, inte heller när de tagit mig i samband 

med något brott. 

 

I. Upplever du att Polisens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under åren? 

- Nej, det tycker jag inte. I vart fall inte mot mig. 

 

J. Har du upplevt att poliser visat att de varit less på dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Ja, det har jag väl mött ett par gånger. 
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K. Är det något du tycker att Polisen skulle kunna bli bättre på eller förändra i mötet 

med missbrukare? 

- De poliser som vill stoppa nyrekryteringen av missbrukare är rätt ute. Ju förr man kan 

stoppa det, desto bättre. Första sprutan tar jag, andra sprutan tar mig… 

 

 

Socialtjänsten: 

A.  I vilken omfattning har du varit i kontakt med Socialtjänsten? 

- Jag har regelbundna kontakter med Socialtjänsten. Under de sista åren har jag emellertid fått 

särbehandling på så sätt att jag får hämta ut mina pengar i receptionen. De vill inte att jag ska 

komma in på avdelningen sedan jag blev arg en gång och välte skrivbordet för min 

socialtjänsteman. 

 

B. Hur upplever du att Socialtjänstens bemötande mot dig har varit? 

- Jag har varit väldigt bestämd mot dem, och har krävt av dem att de gör som jag vill, och jag 

tycker att de i huvudsak har visat stor hänsyn. 

  

C. Vad har du upplevt som positivt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Jag har haft bra socialassistenter, de har visat mig stor hänsyn och har behandlat mig efter 

mina premisser. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Det som är negativt är att det kan gå så segt när de ska hjälpa en med något. Det är mycket 

väntan. Dessutom upplever jag att de är moraliserande. 

 

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Socialtjänstens sätt att bemöta 

missbrukare? 

- Nej, inte annat än det jag nämnt. Jag har inte upplevt generella problem själv. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika socialtjänstemäns sätt att 

handskas med missbrukare? 

- Ja, det är stor skillnad. Ofta är kvinnliga socialtjänstemän bäst; männen är mer stela. 
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G. Är det någon speciell grupp av socialtjänstemän som du upplevt vara speciellt 

bra/dåliga att ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Medelålders kvinnor är bäst. De verkar ha lättast för att ta en för den man är. Jag upplever 

att män kan ha en tendens att vilja visa vem som bestämmer. Åldern gör inte så stor skillnad 

egentligen, men några år på nacken gör inget. 

 

H. Upplever du att Socialtjänsten tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Ja, på stort allvar. Jag ids inte tjafsa, utan är det något som inte är som det ska så blir jag 

vansinnig. Jag har hotat socialtjänstemän som inte har gjort som jag sagt. Och om jag blir 

tvungen att vänta för länge i receptionen så brukar jag bara gå in. Det har gjort att de inte vill 

att jag ska komma, utan lämnar ut pengarna åt mig direkt i receptionen. Det tycker jag är bra. 

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Socialtjänsten? 

- Ja. 

 

J. Upplever du att Socialtjänstens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under 

åren? 

- Många faller mellan stolarna idag. Socialnätet har spruckit, det märks. Det är till exempel 

betydligt fler uteliggare nu än vad det var tidigare. Man lägger inte ned tillräckligt stor möda 

för att ge bostadslösa en bostad nuförtiden. Och bor man på gatan för länge så är man 

chanslös; man går ned sig otroligt fort. 

 

K. Har du upplevt att socialtjänstemän visat att de varit less på dig, visat förakt eller 

hopplöshet? 

- Ja, ibland kan de ju visa att de är besvikna över att man ska in i fängelse igen, och frågar vad 

man gjort. Men det ligger ju inget negativt i det. Jag har aldrig upplevt att de varit skadeglada. 

Någonstans tycker de nog om en och så måste det vara, annars fungerar det inte. 

 

L. Är det något du tycker att Socialtjänsten skulle kunna bli bättre på eller förändra i 

mötet med missbrukare? 

- Ja, ta hand om uteliggarna så att de får någonstans att bo! 
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Hälso- och sjukvården: 

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Hälso- och sjukvården? 

- Jag har kontakt varje vecka med psykiatrin.  

 

B. Hur upplever du att Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig har varit? 

- Ja, när man väl får komma till läkaren så är fungerar det bra. Men det är ju så mycket 

väntan. Ibland skäller jag ut receptionisten när de säger att det inte finns någon tid den dagen. 

Och då brukar det komma en läkare rätt så omgående. Den metoden brukar fungera för mig. 

 

C. Vad har du upplevt som positivt/negativt i Hälso- och sjukvårdens bemötande mot 

dig? 

- Det som är positivt är att de tar en på allvar. Däremot är många misstänksamma när man vill 

ha ut värktabletter. Det är ju inte så konstigt, men jag har faktiskt en skada på ryggraden som 

gör att jag ibland jag måste äta ganska starka värktabletter. Och då kan det vara lite problem. 

 

D. Upplever du att man kan tala om generella problem i Hälso- och sjukvårdens sätt att 

bemöta missbrukare? 

- Nej, jag upplever att de tar missbrukare på ett bra sätt. 

 

E. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika hälso- och 

sjukvårdsanställdas sätt att handskas med missbrukare? 

- Ja, visst finns det stora skillnader. Det finns läkare som inte alls lyssnar på en bara för att 

man är kriminell, men de flesta är bra. 

 

F. Är det någon speciell grupp av hälso- och sjukvårdsanställda som du upplevt vara 

speciellt bra/dåliga att ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Nej, det är nog ingen större skillnad. 

 

G. Upplever du att Hälso- och sjukvården tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Ja, om de inte tar mig på allvar, så åker jag dit på en gång och tar det mellan fyra ögon. 

 

H. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Hälso- och sjukvården? 

- Ja. 
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I. Upplever du att Hälso- och sjukvårdens sätt att bemöta missbrukare har förändrats 

under åren? 

- Det har skett en stor förändring på så vis att många psyksjuka sitter på fängelser nuförtiden, 

istället för på vårdhem. Där har psykvården gått bort sig helt.  

 

J. Har du upplevt att anställda inom Hälso- och sjukvården visat att de varit less på 

dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Nej, det tycker jag inte.  

 

K. Är det något du tycker att Hälso- och sjukvården skulle kunna bli bättre på eller 

förändra i mötet med missbrukare? 

- Psykvården borde bli bättre mot de psyksjuka som går ned sig i droger på grund av sin 

sjukdom. 
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Intervjuperson 3: Man ca 45 år, drogfri sedan 8 år 

 

 

Bakgrund: 

A.  Hur gammal var du när du började missbruka narkotika? 

- Jag var 11 år när jag började sniffa lim och thinner. 

 

B.  Varför började du? 

- Jag var väl nyfiken, dessutom umgicks jag med folk som sniffade. 

 

C. Vilka narkotiska preparat har du missbrukat? 

- Förutom att jag sniffat, så började jag röka hasch och dricka alkohol när jag var 12 år. När 

jag var 15 började jag med amfetamin och när jag var 17 med heroin. 

 

D. Vilken är din bakgrund? 

- Jag kommer från ett alkoholisthem. Är uppvuxen med mamma och pappa. 

 

 

Polisen: 

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Polisen? 

- Jag var i kontakt med Polisen flera gånger per år. 

 

B. Hur upplever du att Polisens bemötande mot dig har varit? 

- Mestadels positivt. En del har varit otroligt bra, de har kallat en vid namn och på det viset 

visat att de känt en. De har visat att man inte bara var en knarkare i deras ögon. 

- En del poliser är bara neutrala i sitt uppträdande. Det gäller nog de flesta, faktiskt. Sedan 

finns det också ett och annat kräk; sådana som ger en stryk när de träffar en, eller klämmer åt 

handbojorna så hårt de bara kan. Jag blev av med känseln i en tumme när jag blev utsatt för 

det vid ett tillfälle.  

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Polisens bemötande mot dig? 

- Att det finns många poliser som försöker skapa en personlig kontakt med en. 
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D. Vad har du upplevt som negativt i Polisens bemötande mot dig? 

- Det som jag tidigare nämnt. Det finns en del riktiga svin inom Polisen. 

 

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i polisers sätt att bemötande 

med missbrukare? 

- Det vet jag inte om man kan säga, precis. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika polisers sätt att handskas med 

missbrukare? 

- Ja, absolut! 

 

G. Är det någon speciell grupp av poliser som du upplevt vara speciellt bra/dåliga att ha 

att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Unga män och en del unga kvinnor upplever jag kan vara svåra att ha att göra med. Man kan 

också märka att vissa kombinationer av poliser inte fungerar som de skall. Man skulle kunna 

tro att vissa poliser hetsar varandra när de arbetar tillsammans. 

 

H. Upplever du att Polisen tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Nej, definitivt inte! Varför skulle de göra det? Allt handlar ju om att ljuga när man 

missbrukar. 

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Polisen? 

- Ja, med kvarterspoliserna som kände mig var jag trygg. Jag kände mig även trygg med 

många äldre poliser och mer otrygg med yngre poliser. De yngre verkar inte veta var de har 

sig själva. 

 

J. Upplever du att Polisens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under åren? 

- Det beror nog på vilken typ av missbrukare Polisen har att göra med, men jag tror att det har 

förändrats till det bättre. Jag tror att polisen blivit bättre under åren. 

 

K. Har du upplevt att poliser visat att de varit less på dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Ja, det har de visat genom sitt ordval. Det har hänt att man blivit kallad för pack och dylikt. 

Men det gäller ett fåtal poliser. I Stockholm fick jag mycket stryk av poliser när de tog mig, 

och så vet jag att det fungerar fortfarande. Man åker på en smäll direkt när de tar en. 



 14 

 

L. Är det något du tycker att Polisen skulle kunna bli bättre på eller förändra i mötet 

med missbrukare? 

- Ja, man kan bli bättre på att skapa relationer med missbrukare, och försöka se människan 

bakom missbruket. Se att det är trasiga människor man har att göra med. Många har så 

mycket smärta inombords, och så var det för mig också, att man inte har något val när det 

gäller missbruket. Man behöver något som stänger av en. 

 

 

 Socialtjänsten: 

A.  I vilken omfattning har du varit i kontakt med Socialtjänsten? 

- Ibland flera gånger i veckan. 

 

B. Hur upplever du att Socialtjänstens bemötande mot dig har varit? 

- Bra. 

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Att de lyssnade på mig de sista åren innan jag slutade med missbruket. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Att jag kunde luras och manipulera väldigt mycket. Då tyckte jag att det var positivt, men 

det tycker jag inte nu när jag ser tillbaka på min tid som missbrukare. 

 

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Socialtjänstens sätt att bemöta 

missbrukare? 

- Ja, att man har för lite kunskap om missbruk. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika socialtjänstemäns sätt att 

handskas med missbrukare? 

- Nej, jag tycker att de är ganska lika.  
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G. Är det någon speciell grupp av socialtjänstemän som du upplevt vara speciellt 

bra/dåliga att ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Unga kvinnor var enklast att lura så de var bäst att ha att göra med, medan äldre män var 

svårast att lura, så de var sämre. Nu upplever jag tvärtom att äldre män är bäst, just därför att 

de är svåra att lura. 

 

H. Upplever du att Socialtjänsten tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Ja, de har tagit mycket av det jag sagt på allvar, det vill säga, jag har kunnat lura dem. 

 

I. Känner du dig trygg när du varit i kontakt med Socialtjänsten? 

- Det var ju jag som höll i taktpinnen! 

 

J. Upplever du att Socialtjänstens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under 

åren? 

- Ja, de har fått mer och mer kunskap om missbruk. 

 

K. Har du upplevt att socialtjänstemän visat att de varit less på dig, visat förakt eller 

hopplöshet? 

- Ja, de har visat hopplöshet. Jag betraktades som ett hopplöst fall. 

 

L. Är det något du tycker att Socialtjänsten skulle kunna bli bättre på eller förändra i 

mötet med missbrukare? 

- De kan bli bättre på att förstå vad missbruk handlar om. De har för lite kunskap. De förstår 

inte varför man knarkar. 

 

 

Hälso- och sjukvården: 

A.  I vilken omfattning har du varit i kontakt med Hälso- och sjukvården? 

- Jag har varit mycket på infektionsavdelningen. 

 

B. Hur upplever du att Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig har varit? 

- Sköterskorna behandlar en väl. Däremot är det att fåtal av läkarna som tar en på allvar. Jag 

upplever att de sitter på en piedestal och tittar ned. 
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C. Vad har du upplevt som positivt i Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig? 

- Sköterskorna gör det bra. De behandlar en väl. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig? 

- Ja, att läkarna har så svårt med patientkontakten. 

 

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Hälso- och sjukvårdens sätt att 

bemöta missbrukare? 

- Det är som jag har sagt. Det är få läkare som tar en på allvar, och som uppträder väl. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika hälso- och 

sjukvårdsanställdas sätt att handskas med missbrukare? 

- Ja, skillnaderna är mycket stora. 

 

G. Är det någon speciell grupp av hälso- och sjukvårdsanställda som du upplevt vara 

speciellt bra/dåliga att ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Unga kvinnor är bäst. Det handlar väl kanske också om att man blir lite flörtig mot dem! 

 

H. Upplever du att Hälso- och sjukvården tagit dig och det du sagt på allvar? 

- När jag missbrukade handlade det mycket om att lura till sig mediciner, och det gick de 

sällan på.  

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Hälso- och sjukvården? 

- Halvtrygg, kanske. Det beror på vem man träffar. Läkare är man aldrig trygg med. 

 

J. Upplever du att Hälso- och sjukvårdens sätt att bemöta missbrukare har förändrats 

under åren? 

- Det har blivit bättre, men det kan fortfarande bli ännu mycket bättre. 

 

K. Har du upplevt att anställda inom Hälso- och sjukvården visat att de varit less på 

dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Ja, de har visat att de varit less på en. ”Är du här nu igen.” 
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L. Är det något du tycker att Hälso- och sjukvården skulle kunna bli bättre på eller 

förändra i mötet med missbrukare? 

- De kan bli bättre när det gäller kunskap om missbruk. Det behövs även större resurser till 

sjukvården. Nu har till exempel avgiftningspersonalen hand om både psykpatienter och 

missbrukare, och det är inte bra. 
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Intervjuperson 4: Man ca 30 år. 

 

Bakgrund: 

A. Hur gammal var du när du började missbruka narkotika? 

- Jag var i 13-14-års åldern. 

 

B. Varför började du? 

- Det beror nog på att mina föräldrar är missbrukare. De missbrukade alkohol, och jag ville 

vara värre. 

 

C. Vilka narkotiska preparat har du missbrukat? 

- Allt som jag kommer över. Jag har prövat allt! 

 

D. Vilken är din bakgrund? 

- Jag är uppvuxen med mamma och pappa, har en bror och tre halvsyskon. Inget av mina 

syskon missbrukar. 

 

 

Polisen: 

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Polisen? 

- Under hela tiden som missbrukare har de hållit koll på mig. Jag har ju begått många brott. 

  

B. Hur upplever du att Polisens bemötande mot dig har varit? 

- När jag var i 18-20-års åldern upplevde jag att det var svårt att ha med de äldre poliserna att 

göra, det gick inte att diskutera med dem.  

- Idag får jag ett väldigt bra bemötande. Många poliser stannar till och snackar med en.  

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Polisens bemötande mot dig? 

- De bryr sig, och frågar hur det är och hur det går. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Polisens bemötande mot dig? 

- Vid ett tillfälle kom de in med dragna vapen i en lägenhet där jag satt. Jag blev skitskraj, 

men vi hade inte gjort något. Det var ett misstag från polisens sida. 



 19 

  

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i polisers sätt att bemötande 

med missbrukare? 

- Nej, det är olika från polis till polis. Vissa går inte att prata med. Jag kan förstå att de inte 

vill prata med en när man är riktigt full och skrikig, men ibland får man samma bemötande 

trots att man inte är så berusad. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika polisers sätt att handskas med 

missbrukare? 

- Ja, det gör det! Ibland när man förhörs skriver polisen ned det som de själva vill i förhöret. 

Sådant som man aldrig har sagt. De säger bara ”nu blir det så här”. Det tycker jag är fel. 

- Vid ett tillfälle var jag efterlyst för att jag rymt från ett LVM-boende. Jag hade knarkat 

riktigt hårt och var nästan rädd att jag skulle dö, så jag ringde till polisen och sa var jag fanns, 

och bad att de skulle hjälpa mig tillbaka till boendet. Men de sket i mig, trots att jag var 

efterlyst. Det kunde ha kostat mig livet, för jag hade missbrukat hårt den tiden. 

- De som är bra visar att de bryr sig, de frågar hur man mår. En polis bjöd till och med ut mig 

på fika. Jag tycker att polisen överlag är bra. de flesta poliser är öppna, förstående och ärliga. 

Så upplever jag de flesta. 

 

G. Är det någon speciell grupp av poliser som du upplevt vara speciellt bra/dåliga att ha 

att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Jag tycker att nyutexaminerade poliser ofta uppträder överspänt, och äldre poliser kan vara 

svåra att prata med. Tycker inte att det är någon större skillnad mellan män och kvinnor, 

frutom att kvinnor kan vara bättre än män på att lugna ned stämningen. 

 

H. Upplever du att Polisen tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Jag vet att de tar en på allvar. Däremot har det hänt att de brutit löften, genom att lova att de 

inte ska göra någon anmälan om man bara berättar något de vill veta, men så när man berättat, 

så skriver de en anmälan i alla fall. 

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Polisen? 

- Inte alltid.  
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J. Upplever du att Polisens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under åren? 

- Ja, de förstår vår situation bättre nu än tidigare, de har blivit öppnare. 

 

K. Har du upplevt att poliser visat att de varit less på dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Nej, inte på det viset. Poliser kan säga till en att de inte vill se en igen, för att vara juste. 

Men visst händer det att man bemöts illa. 

 

L. Är det något du tycker att Polisen skulle kunna bli bättre på eller förändra i mötet 

med missbrukare? 

- Ja, de kan bli bättre på att visa förståelse. Visa att de förstår att det inte är så kul att inte ha 

någon bostad. Det händer att man vaknar vid fyra – fem –tiden på morgonen på Vasaplan, och 

då är det inte så kul att inte ha något hem att gå till. Det händer även att de avvisiterar en mitt 

på Vasaplan helt utan anledning när folk tittar på. Då skäms man.  

 

 

Socialtjänsten: 

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Socialtjänsten? 

- Jag har haft kontakt med Socialtjänsten hela livet flera gånger per år. 

 

B. Hur upplever du att Socialtjänstens bemötande mot dig har varit? 

- När jag är inne i en missbruksperiod får jag inte ett öre från soc, så då måste jag stjäla för att 

få pengar, det är dåligt, men jag tycker ändå att kontakten med dem har fungerat bra . Jag har 

fått den hjälp som jag behövt. 

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Det positiva är att de ställer upp så mycket när man kommit till något behandlingshem. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Det är att jag varken får några pengar eller någonstans att bo när jag missbrukar. De har 

dessutom varit dåliga på att hjälpa mig att hålla kontakten med mina barn. Jag har två barn 

som båda är fosterhemsplacerade. De är åtta och tolv år gamla. 
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E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Socialtjänstens sätt att bemöta 

missbrukare? 

- Ja, typ att när man missbrukar får man ingen hjälp alls. När man varit på LVM-hem så åker 

man direkt ut på gatan. Då har de lagt ut kanske 700000 kronor på en, men man får inte ett öre 

för att slippa stjäla när man kommer ut. Kanske är det bättre att slippa LVM och istället få en 

bostad och få gå och lämna prover regelbundet. Nu blir det ju att man ställer upp på LVM-

behandling för att få något i utbyte; viljan att sluta missbruka kommer inte inifrån. Att tvingas 

in på LVM-behandling när man inte själv vill väcker bara hat. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika socialtjänstemäns sätt att 

handskas med missbrukare? 

- Ja, vissa gör stor skillnad på oss missbrukare så att en del får lägenhet andra får det inte. 

 

G. Är det någon speciell grupp av socialtjänstemän som du upplevt vara speciellt 

bra/dåliga att ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Nej, inte direkt. Jag har bara haft en dålig socialsekreterare. 

 

H. Upplever du att Socialtjänsten tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Nja, de ska ju vara lyhörda, men det är de inte. Det är som att det mer handlar om det de vill. 

Men de pengar man får går ju till alkohol och droger, så det är väl en bedömningsfråga. 

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Socialtjänsten? 

- Nej. Jag var fosterhemsplacerad som liten. Vid ett tillfälle fick jag löfte om att få flytta hem 

till mamma och pappa igen, men så fick pappa ett återfall, så att jag inte kunde komma hem 

just då. Jag fick istället löfte om att få flytta hem några veckor senare, men det dröjde ett par 

år innan det löftet infriades. Sedan dess vågar jag inte lita på soc. 

 

J. Upplever du att Socialtjänstens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under 

åren? 

- Ja, på det viset att de drar in pengarna och vägrar en bostad när man återfallit. Det har hänt 

att man blivit tvungen att söka efter mat i sopkorgar. Förr hade man åtminstone tak över 

huvudet. 
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K. Har du upplevt att Socialtjänstemän visat att de varit less på dig, visat förakt eller 

hopplöshet? 

- Nej, den dagen då de visar det är man nog ganska körd. Då har de gett upp hoppet. 

 

L. Är det något du tycker att Socialtjänsten skulle kunna bli bättre på eller förändra i 

mötet med missbrukare? 

- De måste bli tydligare när det gäller att pengar och bostad dras in om man återfaller. 

Dessutom måste de bli bättre på att fånga upp en tidigare i återfallet, så att man inte hamnar 

på botten.  

- Jag tycker att de kan bli öppnare och fortare ta kontakt med en efter ett återfall. De borde 

kunna göra de insatser som behövs för att man ska kunna komma igen snabbare. 

 

 

Hälso- och sjukvården: 

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Hälso- och sjukvården? 

- Har haft väldigt sporadiska kontakter med Hälso- och sjukvården. Det har mest varit i 

samband med alkoholkramper och behandling för hepatit. 

 

B. Hur upplever du att Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig har varit? 

-  Jag har inte haft så mycket kontakt med Sjukvården att jag kan kommentera den. 
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Intervjuperson 5: Kvinna, ca 45 år. 

 

Bakgrund: 

A. Hur gammal var du när du började missbruka narkotika? 

- Jag var 13 när jag började dricka alkohol och 14 när jag började röka hasch. Från det att jag 

var 15-16 år började av och till ta amfetamin. Det blev mer konstant när jag var 17. Provade 

även på heroin när jag var omkring 20, men det höll jag inte på med så mycket. Amfetamin 

och hasch har varit mina huvuddroger.  

 

B. Varför började du? 

- Jag vet inte, men jag upplevde att jag hittat hem när jag började med droger. Det var mitt 

sätt att fly omvärlden. 

 

C. Vilka narkotiska preparat har du missbrukat? 

( Se svar på fråga A. ) 

 

D. Vilken är din bakgrund? 

- Min pappa var periodare, han slog mig mycket och förgrep sig även sexuellt på mig när han 

drack. Mamma har alltid varit skötsam, hon dricker inte. 

 

 

Polisen: 

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Polisen? 

- Det är lite olika, sett över tid, men jag har försökt hålla mig borta. På 80-talet var jag mycket 

i kontakt med polisen, men sedan dess har det varit ganska lugnt. 

 

B. Hur upplever du att Polisens bemötande mot dig har varit? 

- Det är olika beroende på hur uppkäftig man själv har varit. Rätt ok på i det stora hela. De har 

visat att de har en omsorg om en. Innan lagen om drograttfylleri fanns kunde de vara ganska 

griniga när de stoppade mig när jag körde bil. Jag var ju ofta påverkad. 
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C. Vad har du upplevt som positivt i Polisens bemötande mot dig? 

- Inte så mycket. Men jag har fått bra bemötande från polisen när jag varit sjuk, då pratade de 

verkligen med en. De har visat omsorg. Men det är ju klart att man helst inte vill att de ska 

störa en. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Polisens bemötande mot dig? 

- Att de kan upplevas hotfulla. Jag upplever ofta att de är hotfulla. De har ett aggressivt sätt, 

man är bara en knarkare… 

 

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i polisers sätt att bemötande 

med missbrukare? 

- Nej, jag tycker inte att det har varit så stora problem. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika polisers sätt att handskas med 

missbrukare? 

- Ja, det är stor skillnad på unga och äldre poliser. Unga är mer aggressiva och hotfulla. De 

verkar osäkra. De äldre poliserna går det att prata med, de ser en som människa och inte bara 

som missbrukare. Men det finns några unga poliser som är bra också.  

Men jag vet inte. En polis är en polis. De har en speciell stil. Faktiskt ganska lika 

missbrukare. Det är samma humor. Jag ser många likheter i humor, lite hårdare så där… 

 

G. Är det någon speciell grupp av Poliser som du upplevt vara speciellt bra/dåliga att 

ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Äldre poliser är bättre, de visar omsorg. Gamla krimare är bra! 

 

H. Upplever du att Polisen tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Jo, fast det är olika. Det pendlar. Jag erkänner ju inte allt för Polisen. 

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Polisen? 

- Nej. Kontakten med Polisen är en fara för mig och mitt missbruk. Men det är sällan att 

någon är taskig, däremot upplever jag att det en missbrukare gör kan gå ut över alla. 
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J. Upplever du att Polisens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under åren? 

- Det beror nog på missbrukaren själv. Jag upplever att det var hårdare när jag var ny i 

missbruket. Man blir mer accepterad för den man är, med tiden. 

 

K. Har du upplevt att Poliser visat att de varit less på dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Nog har de visat att de varit less, och jag har känt av förakt, men de kanske mer accepterar 

att man missbrukar än att de visar hopplöshet. Någon gång har de varit förnedrande mot en 

för att man varit tjej. 

 

L. Är det något du tycker att Polisen skulle kunna bli bättre på eller förändra i mötet 

med missbrukare? 

- Att se missbrukaren som människa. Se att vi har problem. Det är viktigt att se dem vi är – vi 

är inte genomonda och dumma bara för att vi missbrukar. Det vore bra om de som läser till 

polis kom ut till något behandlingshem och såg människorna där. 

 

 

Socialtjänsten: 

A.  I vilken omfattning har du varit i kontakt med Socialtjänsten? 

- Rätt stor omfattning. Jag har fått en del övervakningsdomar under åren. Har haft kontakt 

med soc. sedan –79. 

 

B. Hur upplever du att Socialtjänstens bemötande mot dig har varit? 

- Jag har fått jättebra hjälp från Socialtjänsten. De har sett att jag behövt hjälp innan jag har 

sett det själv. 

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Att de stöttat och försökt hjälpa en med vård. De har hjälp mig att få drogfria perioder. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Det är inte mycket. De har inte låtit mig vara i fred och de har heller inte hjälpt mig att bli 

skriven i Umeå på grund av att jag har skulder. Men jag har mina barn och min mamma här i 

Umeå, så jag vill gärna flytta hit, inte minst för att komma bort från mina kompisar. 
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E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Socialtjänstens sätt att bemöta 

missbrukare? 

- Nej, jag tycker att de är mycket duktiga på att hjälpa folk. Och skulle inte personkemin 

fungera med en assistent så får man byta. Jag behöver inte försvara mig när jag är hos soc, det 

är skönt. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika Socialtjänstemäns sätt att 

handskas med missbrukare? 

- De har sina riktlinjer, men är olika som människor. Vissa har större hjärta än andra.  

- Jag har haft tur i kontakten med myndigheterna. Har fått bra hjälp. 

 

G. Är det någon speciell grupp av socialtjänstemän som du upplevt vara speciellt 

bra/dåliga att ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Soc är soc. De har särskild stil. De är alltid stressade och har svårt att få tiden och ekonomin 

att gå ihop, men de försöker göra sitt bästa hela tiden. Det är som ett löpande band. 

- De yngre på soc. är mer paragrafenliga, de äldre mer flexibla. Jag tycker inte att det är någon 

större skillnad på män och kvinnor. 

 

H. Upplever du att Socialtjänsten tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Ja!  

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Socialtjänsten? 

- Ja, verkligen. 

 

J. Upplever du att Socialtjänstens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under 

åren? 

- Ja, de ser människan bakom missbruket, men de skulle behöva mer kunskap om missbruk. 

 

K. Har du upplevt att socialtjänstemän visat att de varit less på dig, visat förakt eller 

hopplöshet? 

- Nja, kanske någon gång men då får man bita ifrån. 
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L. Är det något du tycker att Socialtjänsten skulle kunna bli bättre på eller förändra i 

mötet med missbrukare? 

- De behöver mer tid. De ska inte behöva vara så belastade som de är. De borde ha färre 

klienter per anställd. 

 

 

Hälso- och sjukvården: 

A.  I vilken omfattning har du varit i kontakt med Hälso- och sjukvården? 

- Jag har haft mycket kontakt med dem på sista tiden. Har haft hjälp med avgiftning sedan –90 

och har också haft kontakt med beroendepsyk sedan dess. De sista 8-9 åren har jag missbrukat 

intensivt, och har flera gånger varit på avgiftningar under den tiden.  

 

B. Hur upplever du att Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig har varit? 

- Olika. Ofta har det varit rätt bra, fast oftast har det bara varit skit, egentligen. Jag tycker att 

läkarna har dålig inställning. De tror att man kommer bara för att få i sig någonting. Läkarna 

har för dålig patientkontakt, i deras ögon är en missbrukare bara en missbrukare. Men de som 

tar hand om en när man är dålig är bra, plus en och annan läkare också som tar sig tid för en. 

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig? 

- Vården. De på avgiftningen och beroendepsyk som verkligen tar sig an en när man är dålig. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Hälso- och sjukvårdens bemötande mot dig? 

- Det är svårt att få komma till exempelvis avgiftningen, det är stor platsbrist där. Dessutom är 

de dåliga på att motivera en till fortsatt drogfrihet. 

 

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Hälso- och sjukvårdens sätt att 

bemöta missbrukare? 

( Se svar på fråga D) 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika Hälso- och 

sjukvårdsanställdas sätt att handskas med missbrukare? 

- Nej, jag tror att man blir bemött efter hur man själv uppträder.  
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G. Är det någon speciell grupp av Hälso- och sjukvårdsanställda som du upplevt vara 

speciellt bra/dåliga att ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Nej. Det är personligheten som avgör. Många har det omvårdande i sig. 

 

H. Upplever du att Hälso- och sjukvården tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Det är nog både och. 

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Hälso- och sjukvården? 

- Jag tror att man måste vara ganska frisk och trygg i sig själv för att vara trygg när man är i 

kontakt med Hälso- och sjukvården, annars kan man bli behandlad lite hur som helst. 

 

J. Upplever du att Hälso- och sjukvårdens sätt att bemöta missbrukare har förändrats 

under åren? 

- Ja, jag känner mig mer accepterad nu än tidigare. De har väl vant sig vid en. 

 

K. Har du upplevt att anställda inom Hälso- och sjukvården visat att de varit less på 

dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Ja! Vid ett tillfälle var jag i så dåligt skick att jag var tvungen att stanna på toxen i två dygn, 

då var det vissa som var väldigt spydiga. Då var man bara en missbrukare. 

  

L. Är det något du tycker att Hälso- och sjukvården skulle kunna bli bättre på eller 

förändra i mötet med missbrukare? 

- Ja, det måste bli fler platser på avgiftningen och beroendepsyk. Det är A och O. 
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Intervjuperson 6: Man drygt 25 år. 

 

Bakgrund: 

A. Hur gammal var du när du började missbruka narkotika? 

- När jag var 20-21 började jag med anabola steroider, men jag har använt narkotika när jag 

festat sedan jag var 15-16 år. 

 

B. Varför började du? 

- Vet inte. Det var väl roligt. 

 

C. Vilka narkotiska preparat har du missbrukat? 

- När det gäller anabola steroider så har jag använt allt möjligt. Har nästan provat allt. De 

narkotiska preparat jag använt är extacy, koks och amfetamin. 

 

D. Vilken är din bakgrund? 

- Jag är uppvuxen med mamma och pappa. Ingen av dem missbrukar. 

 

 

Polisen:  

A. I vilken omfattning har du varit i kontakt med Polisen? 

- Inte mycket, jag har skött mig. 

 

B. Hur upplever du att Polisens bemötande mot dig har varit? 

- Jag upplever att det ungefär hälften av poliserna är bra och hälften har taskig människosyn. 

De flesta krimarna är bra. Dessutom borde det finnas fler kvinnor inom polisen. De har en 

lugnande inverkan eftersom man mindre gärna är otrevlig mot kvinnor.  

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Polisens bemötande mot dig? 

- Som kriminell tycker jag inte att det är mycket. 
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D. Vad har du upplevt som negativt i Polisens bemötande mot dig? 

- Den leda attityden, översittarstilen. Det finns för mycket attityd inom polisen. Att vara polis 

är inte bara ett yrke det är en attityd också. Möter man en läkare eller sjuksköterska så märks 

inte deras yrke på dem, men det gör det på poliser genom deras attityd. 

- Jag tycker att det är dåligt att det finns så mycket pedofiler inom polisen. Sådana poliser 

borde få ett högre straff än andra.  

 

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Polisers sätt att bemötande 

med missbrukare? 

- Ja, det finns för mycket attityd. Polisen borde tänka på att behandla andra som de själva vill 

behandlas, man blir ju polis för att arbeta med människor som har problem. 

 

F. Upplever du att det finns stora skillnader mellan olika Polisers sätt att handskas med 

missbrukare? 

- Ja. Vissa är bra, andra har för mycket attityd. Det är väl ungefär 50-50. 

 

G. Är det någon speciell grupp av Poliser som du upplevt vara speciellt bra/dåliga att 

ha att göra med? Män, kvinnor, unga, äldre? 

- Äldre poliser är oftast bättre än yngre. Ofta visar kvinnor upp ett bra bemötande. 

 

H. Upplever du att Polisen tagit dig och det du sagt på allvar? 

- Jag vet ju inte vad de tänker, men jag upplever att man blir dömd på förhand, till dess att 

motsatsen är bevisad. Det är klart att man bygger upp ett hat mot polisen på grund av den 

attityden. 

 

I. Känner du dig trygg när du är i kontakt med Polisen? 

- Nej, de vill ju sätta dit mig. Det blir ju dem mot mig. Jag önskar att utredningarna var mer 

objektiva. Jag upplever att polisen hjälper åklagaren mer än försvararen.  

 

J. Upplever du att Polisens sätt att bemöta missbrukare har förändrats under åren? 

- Jag är för ung för att svara på det. 
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K. Har du upplevt att poliser visat att de varit less på dig, visat förakt eller hopplöshet? 

- Ja, det har jag märkt, ibland mot mig personligen. Det borde vara mer 

psykologiundervisning på polisutbildningen, så att polisen lärde sig att inte visa sådant. 

 

L. Är det något du tycker att Polisen skulle kunna bli bättre på eller förändra i mötet 

med missbrukare? 

- Ja, de kan bli bättre på att respektera människor. Ofta har de ju att göra med människor med 

svår bakgrund. En frisk och normal människa blir inte kriminell. Om polisen visade mer 

kärlek, så kunde de förändra människor. 

 

 

Socialtjänsten: 

A.  I vilken omfattning har du varit i kontakt med Socialtjänsten? 

- Jag har inte haft mycket kontakt med soc. 

 

B. Hur upplever du att Socialtjänstens bemötande mot dig har varit? 

- Jag kan inte säga något negativt om dem. 

 

C. Vad har du upplevt som positivt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- De visar större empati än polisen. Det tror jag beror på utbildningens längd, för man blir ju 

mer intelligent om man läser längre tid. 

 

D. Vad har du upplevt som negativt i Socialtjänstens bemötande mot dig? 

- Att de inte har hittat något jobb åt mig. De borde bli bättre på att slussa ut människor i 

samhället. 

 

E. Upplever du att man kan tala om generella problem i Socialtjänstens sätt att bemöta 

missbrukare? 

- Nej. 

 

( Intervjuperson 6 menade  sig inte kunna svara på de resterande frågorna på grund av att han 

inte ansåg sig ha haft tillräcklig kontakt med vare sig Socialtjänsten eller Hälso- och 

sjukvården.) 
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