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TACKORD 
Det har gått fem år sedan jag fick förmånen att börja ägna mig åt forskar
studier och därmed också åt att skriva denna avhandling. Under dessa år 
har jag haft kontakt med många personer som varit värdefulla för att jag 
med dessa rader kan avsluta avhandlingsarbetet. 

Först vill jag rikta ett stort och varmt tack till mina intervjupersoner, 
som så generöst och tålmodigt ställde upp och berättade om sina liv. 

Stort tack till Stefan Morén som har varit min handledare. Han har med 
kreativ noggrannhet och kritisk blick läst och kommenterat alla mer eller 
mindre färdiga kapitelutkast. Två andra personer på institutionen som 
varit viktiga läsare, inte minst i slutfasen av arbetet, är Lennart Nygren och 
Stig-Arne Berglund. Dessutom har Mona Dufåker, Carl-Gustaf Edström, 
Meta Lindström, Claes Mether, Eva Wikström, Signe Ylvisaker, Torsten 
Åström och Staffan Öberg (tack för IRC) läst och kommit med synpunkter 
eller på andra sätt gett viktigt stöd i avhandlingsarbetet. Jag vill också 
tacka Inger Elfving, Inger Karlsson och Ewa Persson för att de genom sitt 
administrativa kunnande har underlättat min tillvaro som doktorand. 

Utanför institutionen finns det en handfull personer som jag vill tacka 
för att de haft generositeten att granska och med mig diskutera olika ver
sioner och delar av avhandlingen. Bengt Svensson har jag besökt vid tre till
fällen för att diskutera mitt material. Samtalen med Bengt gav mig många 
konstruktiva synpunkter och råd som förde avhandlingsarbetet framåt. 
Anders Bergmark gav viktiga kommentarer till avhandlingens kunskaps
översikt. Jan Blomqvist, som förutom att han i vintras gav synpunkter på 
ett par kapitel, var opponent på mitt slutseminarium i juni. Jans skickliga 
och initierade granskning var till stor hjälp och imponerade på fler än mig. 
Dessutom fanns Jan till hands och gav mig råd och stöd i somras då jag 
gjorde en sista genomarbetning av manuset. Bengt Börjeson, som jag har 
mycket mer än detta att tacka för, har vid ett par tillfällen gett kommen
tarer och råd som varit av stor betydelse. Tack också till Hans Alnemark 
för inspirerande samtal om förändringsprocesser samt till Evelyn Khoo och 
Mike Weyers för hjälp med språkgranskning av avhandlingens summary. 

Jag tillägnar avhandlingen min hustru och mina döttrar. Det är att de tre 
som allra mest gör livet meningsfullt och de är alltid en anledning att känna 
stolthet. Kerstin har med sitt praktiska och teoretiska kunnande om miss-
brukarvård dessutom varit en viktig diskussionspartner som gett många 
klargörande synpunkter på avhandlingen. Jag vill också tacka mina för
äldrar för stöd och uppmuntran samt mina syskon för att de alltid ställer 
upp. Tack också till min svärmor för hennes omtänksamhet. 

Till sist vill jag tacka de som gav ekonomiska förutsättningar för arbetet 
med avhandlingen, nämligen: Samhällsvetenskapliga fakulteten och Institu
tionen för socialt arbete vid Umeå universitet, Riksbankens jubileumsfond 
samt Länsförsäkringar Västerbottens och Sparbanken Sveriges fond för 
ekonomisk och social forskning. 

Röbäck i oktober 1999 

Arne Kristiansen 
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Kapitel 1 
Inledning 

Problem och bakgrund 
Ett allvarligt problem... 

Narkotika är en återkommande fråga i den offentliga diskussionen i 
Sverige1. En vanlig uppfattning är att narkotikan utgör ett allvarligt hot 
mot samhället och att den inte hör hemma i vår kultur. Det i samhället 
dominerande synsättet på de kvinnor och män som använder narkotika är 
dystert och skrämmande. TV och tidningar har ofta illustrerat narkotika
missbruk med bilder av t.ex. sargade unga människor som injicerar narko
tika på offentliga toaletter eller kvinnor som tvingas prostituera sig för att 
få pengar till narkotika. I det dominerande synsättet ingår uppfattningen 
att även om det framförallt är personer som vuxit upp under socialt 
problematiska förhållanden som börjar använda narkotika, så kan narko
tikan drabba vem som helst och att den som använder narkotika kommer 
att bli beroende av narkotikan, vilket kommer att leda in henne eller honom 
i en från det övriga samhället avskärmad värld som präglas av kriminali
tet, prostitution, våld, sjukdomar och död och som är oerhört svår att ta 
sig ur2. Relevansen i detta synsätt har understrukits av socialarbetare, 
poliser, personer som är eller varit narkotikamissbrukare, politiker, journa
lister, föräldrar till narkotikamissbrukare och många andra som deltagit i 
den offentliga diskussionen om narkotikamissbruk. Synsättet har också 
återgetts i vetenskapliga termer. Den framlidne professorn och läkaren Nils 
Bejerot, vars inflytande på den svenska narkotikadiskussionen inte kan 
förringas, skriver^: 

"I pri ncip utvecklar varje människa och varje däggdjur ett beroende av 
denna typ om vissa bestämda ämnen tillförs kroppen i vissa kvantiteter 
under en viss tidsrymd." 

Det finns en bred enighet i synen på narkotikafrågan i Sverige4 och bilden 
av den drogstyrde narkotikamissbrukaren som till varje pris vill till
fredsställa ett aldrig sinande sug efter narkotika har fått ett stort infly
tande på utformningen av den svenska narkotikapolitiken, som sedan 1984 

1/ Olsson (1994:3) anger mitten av 1960-talet som tidpunkt för när narkotika
problemet fick offentlig uppmärksamhet och blev en samhällsangelägenhet. 
2/ Se t.ex. Christie och Bruun (1985:74-106). 
3/ Bejerot (1980, sidan 21). 
4/ Se t.ex. Olsson (1994:172). 
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har ett narkotikafritt samhälle som ett uttalat mål5. Med kontrollpolitik 
och förebyggande åtgärder skall ungdomar och andra förhindras att 
komma i kontakt med narkotika, eftersom risken att de fastnar i ett 
destruktivt beroende anses vara mycket stor. Förutom kontrollpolitik och 
förebyggande åtgärder har behandling, såväl frivillig som tvångsmässig, 
varit en av de strategier som man i Sverige valt för att bekämpa narkotika
missbruket6. Trots att det sedan i slutet av 1960-talet skett en kontinuerlig 
skärpning av narkotikapolitiken - bl.a. har straffen för narkotikabrott 
skärpts väsentligt7, konsumtion av narkotika har kriminaliserats8, tvångs
vården har utökats tidsmässigt9 - har narkotikamissbruket inte minskat, 
snarare har det på senare år skett en ökning10. Narkotikapolitikens svårig
heter att uppnå sina mål har från makthavarnas sida inte lett till att den 
ifrågasatts. I stället har det blivit ytterligare en bekräftelse på att 

5/ Den 4 oktober 1984 beslutade riksdagen att "Målet för samhällets insatser är att 
skapa ett narkotikafritt samhälle..." (Proposition 1984/85:19, sidan 3). Men redan 1978 
beslutade riksdagen i enlighet med en proposition där det stod att narkotika-
politiken "... måste syfta till att e liminera missbruket" (Proposition 1977/78:105). Se 
Kassman (1998:27-34) för e n genomgång av viktiga narkotikapoli tiska beslut i 
Sveriges riksdag 1968-1996. 
6/ Se t.ex. SOU 1969:52 som föreslog att narkotikamissbruket skulle bekämpas 
med förstärkt kontrollpolitik, behandling av narkotikamissbrukare samt före
byggande åtgärder. 
7/ 1969 höjdes maxstraffet för grovt narkotikabrott från fyra till sex år. Sedan 
1972 är straffet för g rovt narkotikabrott minst två och högst tio år, men genom 
brottsbalkens speciella bestämmelser för straffsammanläggning är maxstraffet i 
praktiken högre och domar på mellan 12 och 14 år har förekommit. 
8/ Sedan 1988 är allt bruk av narkotika straffbart i Sverige. 1993 förstärktes la
gen och sedan dess kan användning av narkotika leda till fängelse u pp till sex 
månader. 
9/ Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) som instiftades 
1981 gav till en början utrymme för upp till 3 månaders tvångsvård, men fr.o.m. 
januari 1989 utökades detta till sex månader. 
10/ 1979 f anns det enligt Utredningen om narkotikamissbrukets omfattning 
(UNO) 10000-14000 s.k. tunga narkotikamissbrukare i Sverige (Ds S 1980:4:14). 
Enligt 1992-års UNO-undersökning fanns det 14000-20000 s.k. tunga narkotika
missbrukare (Olsson & Byqvist & Gomér, 1993 :36). N är det gäller narkotika
användning så visar de undersökningar som sedan i början av 1970-talet varje år 
genomförs om drogvanor bland skolungdomar att i början av 1970-talet hade 14% 
någon gång använt narkotika. Men från mitten av 1970-talet skedde en minskning 
och under andra hälften av 1980-talet låg andelen ungdomar som någon gång prö
vat narkotika på 3-4%. Under 1990-talet h ar det skett ett trendbrott och 1998 
hade 9% av pojkarna och 6% av flickorna någon gång prövat narkotika 
(Folkhälsoinstitutet/CAN, 1999:130). 
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narkotikamissbruk är ett synnerligen svårt problem som enligt en del 
politiker endast kan lösas med ytterligare restriktioner11. 

Enigheten till trots, så har det synsätt på narkotikafrågan som domine
rar i den offentliga diskussionen och som legat till grund för den svenska 
narkotikapolitiken blivit kritiserat12. Flera forskare har också visat på att 
många av de föreställningar som tas för "sanningar" av olika aktörer på 
narkotikaområdet vilar mer på "tro" än på "vetande"13. Bergmark och 
Oscarsson14 använder begreppet "doxa" för att understryka att olika före
ställningar om narkotika fått karaktären av odiskutabla förgivettaganden 
som har starkt inflytande på hur man i samhället förhåller sig till narko
tikafrågan. De skriver15: 

"The legitimacy of doxa is absolut in the sense that it is never questioned; 
there exists no competition between discourses which could identify the 
arbitrariness or conventional character of the theses which are taken for 
granted." 

Bergmark och Oscarsson beskriver fyra "doxiska" teman16. Ett är att 
narkotikamissbruk uppfattas som ett stort och allvarligt samhällsproblem. 
Ett annat är att narkotika är farligt. Ett tredje tema är att narkotikamiss
brukare är offer för narkotikan och/eller psykologiska omständigheter. Det 
fjärde temat är att narkotikamissbruk kräver behandling eller andra åtgär
der från samhällets sida. 

Med utgångspunkt i Bergmark och Oscarsson kan man säga att det 
dominerande synsättets doxiska karaktär skapar blindhet för alternativa 
synsätt och forskningsresultat som motsäger det. Givetvis är det så att 
narkotikamissbruk är destruktivt och innebär umbäranden för de som 
involveras i det, liksom för deras anhöriga och andra i deras omgiv
ningar17. Men när det gäller narkotikans "farlighet" är det t.ex. viktigt att 

11/ T.ex. föreslår Moderaterna bl.a. följande lagändringar för att intensifiera 
kampen mot narkotikan: Polisen ska få rätt att genomföra blod- och urinprov 
även på personer under 15 år, polisen ska ges möjlighet att sätta in kräkmedel 
mot misstänkta heroinlangare för att säkra bevis samt att livstids fängelse ska 
kunna utdömas vid grovt narkotikabrott (Motion till riksdagen 1997/98:ml052). 
12/ Debatten om tvång kontra frivillighet i missbrukarvår den var tämligen in
tensiv i slutet av 70-talet och i början av 80-talet. I mitten av 80-talet intensi
fierades debatten om huruvida även konsumtion av narkotika skulle 
kriminaliseras. 
13/ Se t.ex. Andersson, B. (19 91); Bergmark och Oscarsson (1988); Blomqvist 
(1991); Börjeson (1983); Christie och Bruun (1985); Hilte (1990); Lindgren (1993); 
Olsson (1994); Svensson, B. (1996). 
14/ Bergmark och Oscarsson (1988:190-191). 
15/ a.a., sidan 191. 
16/ a.a.:195-199. 
17/ Det motsäger förstås in te heller någon av de här ovan refererade forskarna 
som kritiserar det dominerande synsättet. 
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observera att det finns stora skillnader mellan olika drogers egenskaper18 

samt att en övervägande majoritet av de som använder narkotika inte blir 
missbrukare19. Att narkotikamissbrukare är "offer" som styrs av droger 
motsägs bl.a. av undersökningar som visar att narkotikamissbrukare kan 
moderera och göra uppehåll i narkotikaanvändningen20. När det gäller den 
dominerande synens utgångspunkt i att narkotikamissbrukare måste 
genomgå behandling för att bli drogfria, så visar olika undersökning att 
missbrukare kan sluta utan hjälp av behandlingsinsatser21. Den domine
rande synens utgångspunkt i att narkotikamissbruk är ett stort och allvar
ligt problem bidrar också till att narkotikamissbruk får moraliska kompli
kationer. Användning av narkotika är tabuiserad. Den blir ett samhälleligt 
normöverskridande - ett avvikande beteende. Enligt Olsson22 utgör injek
tionsmissbruk "... idag sinnebilden för en av de mest moraliskt förkastliga 
avvikelser vi kan tänka oss". Det åskådliggör samtidigt en motsägelse i det 
dominerande synsättet, nämligen att man logiskt sett inte borde kunna 
moralisera över en person som gör vissa handlingar för att hon eller han är 
"offer för narkotikan". 

Jag vill understryka att jag inte är motståndare till kontrollpolitik, 
förebyggande arbete och behandling av narkotikamissbrukare. Jag hävdar 
dock att det i samhället dominerande synsättet på narkotikamissbruk 
bygger på förenklingar. Ett huvudproblem är att narkotikamissbruket läggs 
utanför ramen för den mänskliga viljan. Man skulle kunna uttrycka det 
med att den dominerande synen omänskliggör narkotikamissbruket, vilket 
bidragit till att problemet både mystifierats och mytifierats liksom det legi
timerat inhumana inslag i narkotikapolitiken23. 

Min reservation mot den dominerande bilden av narkotikamissbruket 
skall ses mot bakgrund av att jag i olika sammanhang lärt känna personer 
som varit narkotikamissbrukare. En del är kamrater från min uppväxt som 
i tonåren började använda narkotika. Andra fick jag kontakt med under de 
drygt tio år jag var socialarbetare inom missbrukarvården. Även om de 
under långa perioder mer eller mindre använde narkotika kontinuerligt och 
därför hamnade i svårigheter, så har jag haft svårt att foga in dem i de 
allmänt vedertagna uppfattningar som finns om narkotikamissbrukare. 
Sådana uppfattningar är helt enkelt alltför schablonartade för att förstå 
människor man lärt känna som individer. Det faktum att många av dem 
dessutom med tiden lämnade narkotikamissbruket bakom sig och idag är 

18/ Christie och Bruun (1985:66-68); Olsson (1994:182-183). 
19/ Cirka 10% av Sveriges vuxna befolkning har vid något tillfälle använt 
narkotika (Folkhälsoinstitutet/CAN, 1999:148-149). 
20/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:101); Svensson, B. (1996:104-105). 
21/ Se t.ex. Biernacki (1986 ); Blomqvist (1999); Granfield och Cloud (1996); 
Klingemann (1991, 1992); Waldorf (1983). 
22/ Olsson (1994, sidan 198). 
23/ Inhumaniteten mot narkotikamissbrukare manifesteras i uttalanden som "Det 
skall vara jobbigt att vara missbrukare" (Rikspolisstyrelsen, 1989, sidan 26). 
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yrkesverksamma och lever ett liv ungefär som jag själv gör dem snarare till 
motbilder till den dominerande synen på narkotikamissbruk. 

De människor som lyckas bryta sig loss från narkotikamissbruk har 
hitintills fått begränsad uppmärksamhet både i den offentliga diskussionen 
och av forskningen. Ett viktigt motiv för denna undersökning är att kun
skaper om deras liv kan åskådliggöra viktiga aspekter av narkotikamiss
bruk, som annars ofta överskuggas av den dominerande pessimistiska 
bilden av människor som missbrukar narkotika. Undersökningens empiri 
utgörs av en intervjuundersökning av kvinnor och män som varit narkoti
kamissbrukare, men som idag lever meningsfulla och socialt integrerade liv. 
De har lyckats med det som enligt den dominerande synen är mycket 
svårt24. De har inte gått under i narkotikamissbruket, utan de har blivit fria 
från narkotika. 

Om undersökningens förhållande till annan 
socialvetenskaplig forskning om narkotikamissbruk 

Undersökningen omfattar dels intervjupersonernas livshistorier, dels deras 
nuvarande livssituationer. Denna ansats innebär att undersökningen spän
ner över ett brett spektrum av frågor om narkotikamissbruk. Av kapitel 
två, som innehåller en översikt över kunskapsläget, framgår att det finns en 
omfattande socialvetenskaplig forskning om narkotikamissbruk och att det 
i flera avseenden finns goda kunskaper på området. Till exempel ger såväl 
svensk som utländsk forskning goda kunskaper om narkotikamissbrukares 
sociala, ekonomiska och demografiska bakgrundsförhållanden samt om 
bakgrunden till att människor börjar använda narkotika. Det finns också 
tämligen goda kunskaper om missbrukslivet, men framförallt när det gäller 
manliga narkotikamissbrukare. Flera undersökningar har också på ett 
intressant sätt belyst vad som hindrar och möjliggör att narkotikamissbru
kare lämnar missbrukslivet. Missbrukarvården har också varit föremål för 
mycket forskning och det finns en hel del kunskap om resultaten av olika 
behandlingsformer. Även om det är vanligt att undersökningar fokuserar 
olika frågor var för sig, så finns det också en omfattande "karriärforsk
ning", d.v.s. undersökningar som beskriver människors förhållande till nar
kotika som en sekventiell process. 

Med andra ord har denna undersökning sin forskningsmässiga hemvist i 
ett tämligen välbeforskat område. Givetvis finns det viktiga aspekter som 
saknas eller förtjänar mer uppmärksamhet, varav några står i fokus för 
denna undersökning. En är att undersökningen tar sin utgångspunkt i en 
grupp som hitintills väckt begränsat intresse för forskningen, nämligen de 
människor som lyckats bryta sig loss från ett liv som narkotikamissbrukare 
och som därefter skapat en socialt integrerad tillvaro. Faktum är att kun
skaperna om denna grupp, i varje fall när det gäller svenska förhållanden, i 
stort sett begränsas till att olika uppföljningsstudier av behandlingsverk
samheter visar att de existerar. Om innehållet i och hur de upplever sina 
livssituationer är kunskapsnivån däremot låg. Man kan förstås hävda att 
det finns omfattande kunskaper om detta, eftersom deras liv ser ut ungefär 

24/ Se t.ex. SOU 1987:22:191-192. 

13 



som för många andra socialt integrerade medborgare. Med tanke på den 
samhälleliga tabuiseringen av narkotika och narkotikamissbruk2^ är jag 
dock tveksam till om det är så enkelt. En intressant fråga är därför hur 
människor som varit narkotikamissbrukare förhåller sig till sina miss
brukserfarenheter i olika sammanhang, som arbets-, familje- och umgänges
liv. En annan fråga är om det finns andra faktorer med anknytning till 
deras missbruksbakgrunder som gör att deras livssituation skiljer sig från 
andra socialt integrerade grupper i samhället. Kunskapsbristerna om livs
villkoren för de människor jag har intervjuat kan också uttryckas med att 
det finns kunskaper om att det är möjligt för människor som varit narkoti
kamissbrukare att leva s.k. vanliga liv, men att denna undersökning vill ge 
kunskaper om vad det kan innebära. 

Undersökningen belyser också andra frågor som är begränsat utfor
skade. I beskrivningen och analysen av intervjuerna tas genomgående hän
syn till skillnader mellan de kvinnliga och manliga intervjupersonerna. En 
bakgrund till detta är att forskningen hitintills i större utsträckning genere
rat kunskaper om män än om kvinnor26. Detta gäller inte minst villkoren 
under missbrukslivet, som beträffande de kvinnliga narkotikamissbrukar
nas situation i viktiga avseenden är mer schabloniserad än vad som gäller 
för männen. 

Forskningen om narkotikamissbruk har ofta tagit sin utgångspunkt i per
soner som är i eller som genomgått olika typer av behandling. Detta är av 
olika skäl inte oproblematiskt. Ett skäl är att alla narkotikamissbrukare 
inte blir föremål för behandling27. Ett annat är att vid t.ex. studier av vill
koren under missbrukslivet är en risk att personer som frivilligt sökt 
behandling betonar negativa aspekter av missbrukslivet, medan de som 
mer eller mindre mot sin vilja befinner sig i behandling betonar positiva 
aspekter i missbrukslivet. När det gäller kunskaper om bakgrunden till att 
människor slutar använda narkotika kan det också vara problematiskt att 
utgå från behandlingspopulationer, då det ofta innebär att behandlingarna 
bildar tolkningsram för de undersökta individernas förändringsmöjligheter. 
Det är dock vanskligt, och det blir vanskligare ju längre tid som förflutit 
efter en behandling, att hävda att de avgörande skälen för att en individ 
slutat använda narkotika är kopplat till innehållet i ett behandlingspro
gram28. Dessutom finns det en hel del exempel på att narkotikamissbru
kare har slutat missbruka utan att ha genomgått behandling29. 

Denna undersökning tar inte sin utgångspunkt i en behandlingskontext, 
utan snarare i vad som kan benämnas intervjupersonernas livskontext. Det 
som varit avgörande för deras medverkan i undersökningen är att de har 

25/ Se t.ex. Olsson (1994:198). 
26/ SoS-rapport (1992:2:85); Milton (1994:75); Taylor (1993:1); Trulsson (1998:44). 
27/ Svensson, B. (1996:107); Taylor (1993:3). 
28/ Bergmark, Björling, Grönbladh, Oscarsson och Segraeus (1989:56); Bergmark 
och Oscarsson (1991:94); Blomqvist (1991:23). 
29/ Se t.ex. Biernacki (1986 ); Blomqvist (1999); Granfield och Cloud (1996); 
Klingemann (1991,1992); Waldorf (1983). 
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erfarenhet av ett flerårigt narkotikamissbruk och att de idag lever socialt 
integrerat. Deras erfarenheter av behandling är mycket varierande, liksom 
det också finns andra variationer i deras livshistorier både före, under och 
efter deras missbruk. Dessa variationer, som till viss del är av den typ som 
ofta skapar problem vid bedömningar av behandlingseffekter, är viktiga 
tillgångar för denna undersökning. 

Att undersökningen inte tar sin utgångspunkt i en behandlingskontext 
betyder inte att jag på något sätt negligerar den roll behandling kan ha 
spelat för intervjupersonernas liv. Även om det finns goda kunskaper om 
behandlingsutfallet från olika behandlingsformer finns det väsentliga frågor 
om behandling där kunskaperna är begränsade. Några av dessa frågor ger 
intervjumaterialet möjlighet att beröra. Jag kommer därför att uppmärk
samma hur olika behandlingar varit betydelsefulla för intervjupersonerna. 
När jag undersöker behandlingens roll för dem kommer jag inte endast att 
uppehålla mig vid institutionell missbrukarvård, utan även vid deras even
tuella erfarenheter av kontakter med t.ex. socialsekreterare och andra 
myndighetspersoner. 

Undersökningen innehåller en omfattande beskrivning och analys av 
villkoren för de livsprocesser som inneburit att intervjupersonerna utveck
lats från att inte ha använt narkotika till att under flera år missbruka nar
kotika, för att så småningom lämna missbrukslivet och leva socialt integre
rade liv. Denna ansats kan tyckas ha direkta likheter med den omfattande 
forskning som finns om s.k. missbrukskarriärer. Även om jag finner 
Howard S. Beckers karriärteori30 intressant och användbar i analysen av 
intervjuerna har jag valt att inte använda benämningen "karriärer" för mina 
intervjupersoners livshistorier. Anledningen till det är att jag vill markera 
en skillnad mellan min ansats och vad som vanligtvis åsyftas med miss
brukskarriärer. Genomgående fokuserar karriärstudierna individens för
hållande till narkotikan och hur deras karriär som narkotikamissbrukare 
utvecklas. Analysen av intervjuerna i denna undersökning syftar till att 
också belysa andra aspekter av intervjupersonernas livshistorier. 
Visserligen har narkotikan spelat en viktig roll i deras liv, men de har före, 
under och efter missbruket även gjort andra "karriärer". Alla har gjort eller 
gör "skolkarriär" och "yrkeskarriär". Flera har gjort "langarkarriär". Några 
har "idrottskarriärer" bakom sig. Andra har gjort "fängelsekarriärer". De 
flesta är mitt inne i sina "föräldrakarriärer". Listan skulle kunna göras 
längre, men min poäng är att karriärbegreppet, med tanke på den innebörd 
som vanligtvis läggs i det inom missbruksforskningen, inte tillräckligt inbe
griper andra aspekter som är väsentliga för förståelsen av att mina inter
vjupersoner befinner sig där de är idag. 

I inledningen av detta kapitel beskrev jag det dystra och "drogfixerade" 
synsätt som jag menar dominerar synen på narkotikamissbruk i Sverige. Jag 
påpekade också att detta synsätt dock inte varit okritiserat. Till kritiken 
hör Bergmarks och Oscarssons Drug Abuse and Treat ment31, Hiltes Droger 

30/ Becker (1973). 
31/ Bergmark och Oscarsson (1988). 
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och Disciplin32, Anderssons Att förstå drogmissbruk33 samt Svenssons 
Pundare, jonkare och andra34. Dessa fyra doktorsavhandlingar ger initierade 
motbilder till den i samhället dominerande synen på narkotikamissbruk. 
Från olika empiriska utgångspunkter analyserar författarna villkor för 
behandling av narkotikamissbrukare och/eller missbrukslivet. De väjer inte 
för de negativa konsekvenser narkotikamissbruk ofta medför, men de visar 
att de föreställningar som dominerar bilden av narkotikamissbruk i sam
hället är otillräckliga för att förstå handlingarna hos de individer som ingår 
i deras undersökningar. I stället betonar de att individen väljer sina hand
lingar, men att en förståelse av valen måste ta sin utgångspunkt i det 
sociala och kulturella kontext där individen befinner sig. Deras synsätt på 
mänskliga ageranden menar jag själv är fruktbart för att förstå olika aspek
ter av narkotikamissbruk och de här fyra nämnda undersökningarna har i 
detta avseende fördjupat min egen förståelse. De berör till viss del villkor 
för att narkotikamissbrukare ska kunna förändra sina liv, men framförallt 
har de gett viktiga kunskaper om bakgrunden till missbrukarvårdens till
kortakommanden och till att människor väljer att fortsätta missbruka nar
kotika. Detta är givetvis mycket värdefullt både för forskningen och för de 
i samhället som i sin dagliga verksamhet möter narkotikamissbrukare. Men 
som jag har nämnt finns det brist på kunskaper om de narkotikamissbru
kare som bryter sig loss från missbruket och skapar sig meningsfulla 
utrymmen i det "vanliga samhället". Min förhoppning är att denna under
sökning ska bidra med sådana kunskaper. 

Teoretiskt perspektivval 
Det beror på vad man tror på... 

När man ägnar sig åt att beskriva, analysera och diskutera hur människor 
som under lång tid haft ett visst handlingsmönster förändrar detta, såsom 
att en person som under flera år använt narkotika slutar med det, kommer 
beskrivningarna, analyserna och argumenten att oundvikligen påverkas av 
vad man personligen antar är grundläggande för hur mänskligt liv gestaltar 
sig. Med andra ord närmar man sig frågor om människans natur. Svaren på 
denna typ av frågor är vanligtvis mycket svåra eller omöjliga att strikt 
vetenskapligt bevisa och motivera. De är helt enkelt beroende av vad man 
"tror på", vilka ideologiska ståndpunkter man har och/eller vilket teore
tiskt perspektiv man utgår ifrån. Trovärdigheten i svaren kommer därför 
inte endast att vara beroende av hur man svarar utan även av vem som tar 
emot svaren. Samma mänskliga fenomen kan betraktas med olika perspek
tiv och varje betraktelsesätt ger sina specifika svar, vilket är uppenbart 
inom forskningen om narkotikamissbruk. 1980 presenterade Lettieri, Sayers 

32/ Hilte (1990). 
33/ Andersson, B. (1991). 
34/ Svensson, B. (1996). 
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och Wallenstein Pearson en översikt av teorier om drogmissbruk35, som har 
till syfte att "...present a representative selection of contemporaiy theoretical 
orientations and perspectives in the drug abuse research field..."36. Trots att 
det alltså rör sig om ett urval innehåller översikten 43 olika teorier, som 
utifrån bl.a. inlärningspsykologiska, psykoanalytiska, socialpsykologiska, 
sociologiska, biologiska, neurofysiologiska, genetiska och biomedicinska 
perspektiv förklarar drogmissbruk37. 

Även om det snart är tjugo år sedan Lettieri et al. presenterade sin 
översikt är den inte ointressant. Ett skäl är att den åskådliggör förkla
ringsmodeller som varit och fortfarande är inflytelserika på missbruksom
rådet. Ett annat är att översikten följer ett tämligen konventionellt mönster 
när man kategoriserar teorier, som innebär att man förbinder teorier till 
olika förklaringsnivåer från mikronivå till makronivå. Problemet med en 
sådan kategorisering är att den kan ge ett sken av att det finns strikta 
gränser mellan olika förklaringsmodeller. Visserligen finns det avgörande 
skillnader mellan teorier som betonar psykologiska eller sociala aspekter 
och de som har biomedicinska eller biologiska utgångspunkter. Men det 
finns få teorier som förklarar missbruk med faktorer på enbart en för
klaringsnivå. Till exempel anser Dole och Nyswander, som utgår ifrån att 
heroinmissbruk är en metabolisk sjukdom, att det är viktigt att skilja på 
missbrukets orsaker och dess konsekvenser. De menar att orsakerna till att 
man börjar använda heroin ofta är psykologiska eller sociala38. Det är inte 
heller ovanligt att psykodynamiskt orienterade missbruksforskare tillskri
ver drogerna betydelse för dess farmakologiska effekter på individen. Ett 
exempel på detta är psykoanalytikern Wurmser som menar att drogerna 
har en "självmedicinerande" funktion genom att de hämmar psykiska affek
ter hos missbrukarna39. 

Om undersökningens teoretiska perspektivval 
De bevingade orden "människan i samhället och samhället i människan" ger 
en metaforisk och kondenserad förståelse av innebörden i det socialpsyko
logiska perspektiv som är vägledande för undersökningen. En central 

35/ Lettieri et al. (1980). De skriver a tt de använt sig av en praktisk definition 
av begreppet teori. I detta sammanhang avser de med teori en framställning som 
formulerar svar på de flesta av följande frågor: Varför människor börjar använda 
droger, varför de fortsätter att använda droger, hur användning av droger 
utvecklas till missbruk, varför människor slutar använda droger och varför män
niskor åter börjar att använda droger efter att tidigare ha slutat (a.a.:xiii). 
36/ a.a.:xiii. 
37/ Översiktliga beskrivningar av olika missbruksteorier finns också i t.ex. 
Blomqvist (1991); Lowinson, Ruiz, Millman, och Langrod (1992); Peele (1985); 
Ramström (1983). 
38/ Dole och Nyswander (1980:258). 
39/ Wurmser (1987:177). 
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teoretisk inspirationskälla är symbolisk interaktionistisk teori40 och den 
socialvetenskapliga teori- och forskningstradition vuxit fram ur den och 
som inte minst gett stort utrymme åt studier av olika samhälleliga feno
men41. Jag är dock inte renlärig i detta avseenden. Min framställning 
kommer också att söka stöd i studier som brukar kategoriseras som 
hörande till andra skolbildningar, men vars sätt att betrakta människan 
och/eller samhället gör dem relevanta för undersökningen. Jag betraktar 
individen som en socialt orienterad och intentionellt handlande samhälls
varelse. Individens handlingar, identitet och livsstil är invävda i varandra 
och skapas och omskapas i en social process där individens interaktion 
med andra människor och den samhälleliga kontext som hon eller han 
befinner sig i har en avgörande betydelse. Livsstilen blir ett sätt för indivi
den att ge uttryck för den mening hon eller han ger åt sin sociala och sam
hälleliga position. 

Den sociala interaktionens betydelse för identitet och livsstil motiverar 
att intervjupersonernas beskrivningar av sina relationer till andra männi
skor i olika sammanhang är ett återkommande inslag i redogörelsen av 
intervjumaterialet. Men av betydelse är också de materiella förhållanden 
som gällt och gäller i deras liv, t.ex. socioekonomiska uppväxtvillkor, 
position på arbetsmarknaden och bostadssituation. Andra viktiga förut
sättningar är den status intervjupersonernas handlingar och livsstilar haft 
och har i samhället. Jag belyser också skillnader mellan kvinnorna och 
männen. Bakgrunden till detta är inte enbart, som jag nämnde ovan, att 
kvinnor i mindre utsträckning än män blivit uppmärksammade inom miss
bruksforskningen. Det bygger också på ett antagande som är förankrat i 
det teoretiska perspektivvalet, nämligen att skillnader mellan kvinnors och 
mäns handlingar och positioner i samhället inte är naturgivna. De är resul
tat av sociala och samhälleliga processer som lägger grunden för hur 
kvinnor respektive män betraktas i olika avseenden42. Vanligtvis är det 
mannen som bildar norm för vad som är normalt. Detta gäller givetvis 
också inom missbruksforskningen43. Att kunskaperna om manliga narkoti
kamissbrukare är större än om de kvinnliga beror därför inte enbart på att 
det finns fler män än kvinnor som missbrukar narkotika44. Det handlar 
också om att för att "se" kvinnorna måste detta vara en forskningsstrategi, 
annars är risken stor för att man bara "ser" männen. Jag vill dock under
stryka att min ambition inte är att göra en "könsteoretisk" undersökning, 
utan anledningen till att jag uppmärksammar skillnader mellan kvinnor och 
män är att jag vill belysa mitt empiriska material så allsidigt som möjligt. 

40/ Se t.ex. Blumer (1962,1969); Mead (1995). 
41/ Se t.ex. Becker (1973); Berger och Luckmann (1979). 
42/ Se t.ex. Hirdman (1988:50-51). 
43/ Se tex. Järvinen (1987:68). 
44/ Enligt 1992-års UNO-undersökning, som inrapporterade 9103 personer med 
s.k. tungt narkotikamissbruk, var 22% kvinnor (Olsson et al., 1993:26). 
Undersökningar av yngre narkotikamissbrukare visar dock att andelen kvinnor 
ofta är nästan lika stor som andelen män (Andersson, C. 1990:15). 
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Om perspektivvalets konsekvenser 
för synen på narkotikamissbruk 

Att narkotika kan ge njutning och på andra sätt påverka sinnesintrycken är 
ett viktigt skäl för att människor använder dem, men med mitt teoretiska 
perspektivval blir farmakologiska, biokemiska och/eller medicinska 
orsakssammanhang otillräckliga för att förstå varför en del av de som 
använder narkotika blir missbrukare. Men jag bortser alltså inte ifrån att 
narkotiska preparat har farmakologiska, biokemiska och medicinska effek
ter på de som använder dem. Det vore förmätet och skulle betyda en negli
gering av en flertusenårig användning av njutnings- och läkemedel som är 
baserade på opiumvallmo, kokablad och cannabis45, liksom den 
omfattande användningen av amfetamin, LSD, ecstasy och andra synte
tiska preparat som brett ut sig i den västerländska kulturen med kemins 
landvinningar under 1800- och 1900-talet46. 

Narkotika har således farmakologiska, biokemiska och medicinska 
effekter på människan. Förutom att en del preparat kan påverka sinnes
intrycken, så har de flesta även andra effekter47 som är grund till att de 
flesta av de narkotiska preparat som idag används illegalt tidigare haft en 
legal medicinsk användning48. Rera typer av narkotika leder också till tole
ransökning, d.v.s. att det vid ett regelbundet bruk krävs en successiv 

45/ Opium användes som läkemedel redan av egyptierna för 5000 år sedan. 
Morfin och heroin deriverades ur opium på 1800-talet. 1897 började heroin att 
marknadsföras som ett effektivt, men icke-beroendeframkallande, ersättnings
medel för morfin. Koka o dlades i Sydamerika redan för nästan 4000 år sedan. 
Rent kokain framställdes första gången 1860 (Nordegren & Tunving, 1997). 
Cannabis odlades i Kina redan för 12000 år sedan (Olsson, 1994:75). 
46/ 1887 framställdes amfetamin för första gången. Det började att användas me
dicinskt under 1930-talet. LSD framställdes första gången 1938. Ecstasy fram
ställdes första gången 1914 då det lanserades som bantningsmedel. (Nordegren & 
Tunving, 1997). 
47/ T.ex. har heroin och andra opiumderivat bl.a. smärtlindrande effekter samt 
en hämmande effekt på andningsfunktionen, vilket är en bidragande orsak till 
att heroinanvändning kan leda till överdoser med ibland dödlig utgång. Kokain 
ger också smärtlindring, men det har delvis motsatta verkningar i jämförelse med 
heroin. Det ökar hjärtverksamheten och höjer blodtryck och dämpar törst- och 
hungerkänslor. Cannabis, som innehåller flera hundra olika ämnen, kan bl.a. 
leda till ökad puls, flammig ansiktshy, röda ögonvitor och muntorrhet. 
Amfetamin har effekter som liknar kokainets. Det ger en ökning av hjärt- och 
andningsverksamheten och höjer pulsen och blodtrycket. Dessut om dämpar det 
törst- och hungerkänslor och minskar sömnbehovet. Se t.ex. Lowinson et al. 
(1992); Nordegren och Tunving (1997). 
48/ Se Olsson (1994:41-94) för en redogörelse av den omfattande och varierande 
medicinska användning som olika narkotiska preparat haft i Sverige under 1800-
och 1900-talet. 
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dosökning för att den eftersträvade effekten ska uppnås49. En annan 
effekt är att när man gör avbrott i en regelbunden narkotikaanvändningen 
kan det uppstå abstinenssymtom50. 

Ofta är det förekomsten av toleransökningar och abstinenssymtom som 
åsyftas då man säger att en person är beroende av och har tappat 
kontrollen över sin narkotikaanvändning51. Men att påstå att toleransök
ningar och abstinenssymtom är frågan om ett haveri av den intentionella 
kapaciteten att påverka narkotikaanvändningen innebär en grov reducering 
av vad narkotikamissbruk är frågan om. Beroendebegreppet som ofta 
används för att förklara såväl narkotika- som alkoholmissbruk har kritise
rats av en lång rad forskare52. En kärna i kritiken är att beroende inte ger 
någon egentlig förklaring till missbruket, utan det hänvisar endast till ett 
iakttagbart beteende, d.v.s. att en del människor trots uppenbara negativa 
konsekvenser fortsätter att använda droger. Beroende säger oss inte mer än 
vad vi redan vet. Det är inte ett förklarande begrepp, utan ett beskrivande 
begrepp. "Vi dö per om våra enkla iakttagelser till termer som kanske låter 
finare men inte ökar vårt vetande. På så sätt kanske alldagligheten och råd
villigheten i våra funderingar döljs?", skriver Löfgren och Nelson-Löfgren5^. 

Jag vill därmed absolut inte förringa narkotikamissbrukares erfarenheter 
av att "vara beroende" eller att "inte vara sig själva utan drogen", men för 
att förstå "beroendet" räcker det inte med att hänvisa till narkotikan, 
kroppen eller psyket. Det kräver också att man tar hänsyn till de synsätt 
som dominerar i samhället på narkotika och vilken betydelse det får för 
hur individen betraktar sig själv och sin narkotikaanvändning. Jäg har 
redan berört att det dominerande synsättet på narkotika i Sverige präglas 
av "drogfixering", som innebär att de narkotiska preparaten tillskrivs en 
stark och självständig kraft att göra människor beroende av dem och binda 
dem till ett dystert och socialt eländigt liv. Detta är ett avgörande skäl till 
att en majoritet av befolkningen sluter upp bakom en narkotikapolitik som 
till, i alla fall nästan, varje pris vill bekämpa narkotikan och till att narko
tikamissbruk idag betraktas som något av det "mest moraliskt förkastliga" 
man kan ägna sig åt54. Det dominerande synsättet har betydelse för hur 

49/ Toleransökningen varierar mellan olika preparat. T.ex. anses opiater ge 
snabb toleransökning, medan centralstimulantia ger mindre toleransökning. Se 
t.ex. Lowinson et al. (1992); Nordegren och Tunving (1997). 
50/ Exempel på abstinenssymtom är svettningar, darrningar och ökad puls. Olika 
preparat ger varierande fysiska abstinenssymtom, som individen kan uppleva 
mycket obehagligt. Bensodiazepiner kan ge mycket allvarliga abstinenssymtom 
som kräver läkarvård, medan opiater inte ger upphov till lika allvarliga. Se 
t.ex. Lowinson et al. (1992); Nordegren och Tunving (1997). 
51/ Blomqvist (1991:9). 
52/ Se t.ex. Andersson, B. (199 1:17); Bergmark och Oscarsson (1988:14-15); 
Blomqvist (1991:9-12); Bruun (1973:88-90); Börjeson (1979:61); Christie och Bruun 
(1985:69-71); Löfgren och Nelson-Löfgren (1980:27-29); Sunesson (1992). 
53/ Löfgren och Nelson-Löfgren (1980, sidan 28). 
54/ Olsson (1994:198). 
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alla förhåller sig till narkotika. Med andra ord delar även narkotikamiss
brukarna många av de konventionella uppfattningar som finns om narko
tika och inte minst uppfattningen om att narkotikaanvändning för eller 
senare leder till att man blir beroende och tappar kontrollen över narkoti
kan55. Peele uttrycker det med följande56: 

"Thus the cultural stereotype of a drug infiltrates the kinds of relation
ships people believe they have with a substance. Addiction becomes a 
label and an explanation those who behave addictively apply to 
themselves." 

Med denna utgångspunkt blir föreställningen att narkotikaanvändning 
leder till beroende, liksom många andra föreställningar om narkotika, 
sociala konstruktioner som har en giltighet i en viss tid och i en viss kultur. 
Detta innebär visserligen en relativisering, men det betyder inte att man 
bortser ifrån att narkotikamissbruk skapar reella problem, vilket 
Blomqvist57 syftar på när han skriver: "Sociala konstruktioner har en påtag
lig realitet, både som samhälleliga företeelser och i den enskilde individens 
liv". Relevansen för den socialkonstruktivistiska utgångspunkten har 
åskådliggjorts i en rad studier som visar hur användningen och synen på 
olika droger varierar mellan olika samhällen och kulturer58 och över tid i 
samma kulturer59. 

Mitt perspektivval innebär också att jag ger bakomliggande psykolo
giska faktorer en underordnad roll för förståelsen. Det betyder inte att jag 
bortser från att det bland narkotikamissbrukare, liksom bland andra 
grupper i samhället, kan finnas individer vars uppväxtförhållanden varit 
så svåra att det ur ett psykodynamiskt perspektiv kan ge underlag för att 
anta att de bär på s.k. tidiga personlighetsstörningar. Men problemet med 
denna typ av förklaringsgrunder är, i likhet med t.ex. farmakologiska och 
biokemiska, att de endast belyser en begränsad del av människan. Risken 
med att i allt för hög grad luta sig mot sådana förklaringar är att man 
underskattar det genuint mänskliga - att människors handlingar hänger 
samman med hur de tänker, känner, väljer och reflekterar över sig själv. 
Detta innebär inte att jag bortser från betydelsen av uppväxtvillkor. 
Uppväxten är dock inte en determinant som bestämmer individens liv. Jag 
ser den i stället som en del i individens livshistoria där den tillsammans 
med andra skeenden och händelser kan bidra till att ge förståelse åt hur 
individen har format sitt liv. Att en individ börjar använda narkotika 
"kommer alltså inte som en blixt från en klar himmel... "60. Lika litet som att 
en individ som varit narkotikamissbrukare börjar leva ett "vanligt liv". 

55/ Se t.ex. Börjeson (1979:110-117); Peele (1985:109). 
56/ Peele (1985, sidan 109). 
57/ Blomqvist (1991, sidan 14). 
58/ Se t.ex. a.a.: 13-15; Peele (1985:106-110). 
59/ Se t.ex. Olsson (1994); Peele (1985:3-12; Winslow (1984:30-84). 
60/ Börjeson (1979, sidan 44). 
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Undersökningens syfte, frågeställningar och empiri 
Syfte 

Undersökningens syfte är att beskriva och analysera dels hur personer som 
varit narkotikamissbrukare har omformat sina liv från livssituationer då de 
inte använde narkotika till att bli narkotikamissbrukare för att sedermera 
lämna missbruket bakom sig, dels vad det kan innebära att med erfarenhe
ter av att ha varit narkotikamissbrukare leva socialt integrerat. 

Frågeställningar 
För att uppfylla syftet har jag under intervjuerna utgått från sex tematiska 
frågeställningar, som sätter intervjupersonernas upplevelser av sina liv i 
centrum. Även om dessa frågeställningar var för sig fokuserar olika skeden 
av intervjupersonernas liv ger de sammantaget möjligheter till att bygga 
upp ett empiriskt underlag för en analys med avsikt att skapa en samman
hängande förståelse av deras liv från uppväxten fram till och med deras 
nuvarande livssituationer61. Varje tematisk frågeställning har brutits ned 
och konkretiserats i delfrågor. 

Den första tematiska frågeställningen är: Hur beskriver intervjupersonerna 
sina liv innan de började använda narkotika? Del frågor till denna frågeställ
ning är: Hur såg intervjupersonernas relationer till föräldrar, andra vuxna, 
syskon och kamrater ut under uppväxten? Hur såg de sociala och ekono
miska förhållandena ut i deras familjer? Hur klarade de sig i skolan? Vad 
gjorde de på sin fritid? 

Den andra tematiska frågeställningen fokuserar den period då intervju
personerna började använda narkotika och den lyder: Hur beskriver inter
vjupersonerna att det gick till när de bö rjade och sedan fortsatte att använda nar
kotika? Den har följande delfrågor: Hur gick det till då de började att 
använda narkotika? Vilka relationer var betydelsefulla för detta och hur 
var de betydelsefulla? Hur upplevde de mötet med narkotikan? Vilken 
betydelse hade narkotikan? Hur påverkades deras liv av att de började 
använda narkotika? Hur såg deras relationer till personer som stod utanför 
de sammanhang där de använde narkotika ut under denna period? Hur 
kom det sig att de fortsatte att använda narkotika? 

Den tredje tematiska frågeställningen är: Hur beskriver intervjupersonerna 
sina liv som narkotikamissbrukare? Till den finns följande delfrågor: Hur för
stod de att deras narkotikaanvändning blivit ett missbruk? Hur påverkade 
missbruket deras liv? Vilka relationer var betydelsefulla och på vilket sätt 
var de betydelsefulla? Vilka typer av narkotika använde de? Vad betydde 
narkotikan? Hur försörjde de sig? Hur bodde de? Hur påverkade missbru
ket deras relationer till personer som stod utanför missbrukslivet och hur 
såg dessa relationer ut? Hade de kontakter med socialtjänst och andra 
myndigheter, i så fall hur upplevde de dessa kontakter? 

61/ Utgångspunkten i att livsprocessen är sammanhängande, men innehåller 
faser eller steg som i olika avseenden skiljer sig åt återkommer i flera studier om 
narkotikamissbruk. Se t.ex. Becker (1973); Biernacki (198 6); Rosenbaum (1981); 
Waldorf (1983). 
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Den fjärde tematiska frågeställningen är: Hur beskriver intervjupersonerna 
att det gick ti ll när de slutade använda narkotika ? Delfrågorna är: Vad var 
bakgrunden till att de beslutade sig för att lämna missbrukslivet? Hur för
ändrades deras förhållande till narkotikan? Vilka relationer var viktiga för 
att de bröt sig loss från missbruket och på vilket sätt var de viktiga? Hur 
påverkades deras relationer till personer som de haft kontakt med under 
missbruket? Hade insatser från socialtjänst och andra myndigheter någon 
betydelse? Vad var viktigt för att de inte återupptog missbruket? 

Den femte tematiska frågeställning är: Hur beskriver intervjupersonerna 
den tid som följde efter at t de slutade använda narkotika och fram tills att de 
uppnått stabila positioner utanför missbrukslivet? Den har följande delfrågor: 
Vilka relationer var viktiga under denna period och på vilket sätt var de 
viktiga? Hur såg deras försörjnings- och bostadssituation ut? Hade de 
kontakter med socialtjänst och andra myndigheter, i så fall vilken bety
delse hade dessa? Vad har varit svårt och hur har de förhållit sig till dessa 
svårigheter? Vad var viktigt för att de lyckades etablera sig utanför miss
brukslivet? När började de känna sig trygga i förhållande till narkotikan 
och hur förstod de det? 

Den sjätte tematiska frågeställningen lyder: Hur beskriver intervjuperso
nerna sina nuvarande livssituationer? Delfrågorna är följande: Vad sysslar de 
med? Hur bor de? Hur ser deras familjesituation ut? Ar de nöjda med sina 
liv? Vad är viktigt för dem? Hur ser deras sociala relationer ut? Påverkas 
deras liv idag av deras missbruksbakgrunder? Känner människor i deras 
omgivningar till deras bakgrunder? Vilket förhållande har de till alkohol 
och andra droger? Hur ser de på sig själva och sina möjligheter i det "van
liga samhället"? 

Intervjupersonernas svar på de sex tematiska frågeställningarna utgör 
undersökningens empiriska bas och i analysen och diskussionen av det har 
frågan om vad som varit viktigt för att de började, fortsatte och sedermera 
slutade använda narkotika varit central. En annan central fråga rör deras 
nuvarande livssituationer med fokus på vad det innebär för dem att med 
erfarenheter av att ha varit narkotikamissbrukare leva socialt integrerat i 
ett samhälle som tar tydligt avstånd från narkotika. 

I min analys och diskussion tar jag också hänsyn till det faktum att 
människor som slutat missbruka narkotika och lever socialt integrerade liv 
hitintills fått begränsad uppmärksamhet på narkotikaområdet, vilket gör 
det viktigt att belysa om det finns omständigheter i deras liv som innebär 
att de skiljer sig från andra undersökningspopulationer på narkotikaområ
det. En annan fråga med anknytning till att intervjupersonerna tillhör en 
föga uppmärksammad grupp är hur deras beskrivningar av sina liv före, 
under och efter missbruket förhåller sig till de föreställningar som domine
rar i samhället om narkotikamissbruk. 

När jag diskuterar vad som varit viktigt för att intervjupersonerna 
slutade använda narkotikamissbruk kommer jag att beröra deras erfaren
heter av behandlingsinsatser p.g.a. deras missbruk och deras livshistorier, 
inte minst det faktum att de lyckats sluta missbruka narkotika, ger också 
möjligheter att formulera implikationer för missbrukarvården. I analysen 
och diskussionen tar jag genomgående hänsyn till både de kvinnliga och 
manliga intervjupersonernas beskrivningar. Avsikten med det är att 
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åskådliggöra skillnader och likheter mellan kvinnorna och männen såväl 
före och under, som efter missbruket. Avslutningsvis för jag en diskussion 
där jag med utgångspunkt i det socialpsykologiska perspektiv som är 
vägledande för undersökningen ger ett förslag till ett svar på frågan: Hur 
kan man förstå intervjupersonernas liv? 

Intervjupersonerna 
Undersökningens empiri bygger på intervjuer med sju kvinnor och sju män 
som har tre saker gemensamt. De har erfarenheter av ett flerårigt narkoti
kamissbruk. De har varit drogfria i minst två år. De lever socialt integre
rade liv. Intervjuerna genomfördes under tiden september 1994 till februari 
1996. Intervjupersonerna är bosatta i olika delar av Sverige - från Skåne i 
söder till Lappland i norr. I den korta presentation av dem som ges här 
presenteras de i den ordning som jag träffade dem62. 

Petra är 28 år. Det har gått fyra år sedan hon slutade använda narko
tika. Hon är studerande och ensamstående mor till en fyraårig dotter. 

Annika är 38 år. Hon slutade missbruka narkotika för två år sedan. 
Hon är ensamstående mor till en son som är sjutton år. Annika är sjukskri
ven, men ska inom kort börja studera. 

Henrik är 32 år. Han lämnade missbrukslivet för fyra år sedan. Han är 
gift och har tre barn. Han arbetar inom missbrukarvården. 

Roger är 37 år. Det är tio år sedan han slutade missbruka narkotika. 
Han är gift och har två barn. Han är socialsekreterare. 

Johan är 33 år. Han slutade med narkotika för två år sedan. Han är gift 
och har två barn. Han är studerande. 

Vera är 39 år och hon lämnade missbrukslivet för tre år sedan. Hon är 
sambo och har en son som är femton år. Hon arbetar på ett ungdomshem. 

Malin är 34 år. Det har gått fem år sedan hon slutade använda narko
tika. Hon är gift och har två barn. Malin arbetar inom sjukvården. 

Nils är 45 år. Det är fjorton år sedan han lämnade missbrukslivet. Han 
arbetar som idrottsinstruktör. Han är sambo och har ett barn. 

Jan-Åke är 43 år. Han slutade med narkotika för sexton år sedan. Han 
är gift och har tre barn. Han är tjänsteman. 

Birgitta är 36 år. Hon slutade använda narkotika för fyra år sedan. Hon 
är gift och har två barn och arbetar inom missbrukarvården. 

Mats är 44 år och han lämnade missbruket för åtta år sedan. Han är gift 
och har fyra barn. Han arbetar i missbrukarvården. 

Elisabeth är 34 år och hon slutade med narkotika för två år sedan. Hon 
är föräldraledig och ensamstående mor till ett barn. 

Erik är 33 år. Det är åtta år sedan han lämnade missbrukslivet bakom 
sig. Han är gift och har två barn. Han arbetar inom missbrukarvården. 

Catrin är 30 år. Hon slutade med narkotika för fyra år sedan. Hon är 
sammanboende med en man och har två barn. Hon är studerande. 

62/ Intervjupersonemas namn är givetvis fingerade. 
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Definitioner, avgränsningar och disposition 
Kan man bruka narkotika? 

"Narkotikamissbruk" och "narkotikamissbrukare" uppfattas ofta som klart 
definierade begrepp, då all användning och annat handhavande av narko-
tikaklassade droger för icke-medicinsk bruk är förbjudet enligt svensk 
lag63. Således kan all illegal användning av narkotika betraktas som miss
bruk, oavsett hur frekvent det är och vilka konsekvenser det får för indivi
den. Men när det gäller andra företeelser pekar begreppet "missbruk" på att 
det är frågan om något som avviker från det normala eller accepterade 
"bruket". Ett givet exempel är att alkoholanvändning i vårt samhälle både 
kan betraktas som bruk och missbruk, vilket även fått en juridisk reglering i 
LVM64. Lagstiftningen är dock diffus i preciseringen av gränsen mellan 
bruk och missbruk av alkohol. För att alkoholanvändning ska kunna 
betraktas som missbruk skall den medföra sociala och medicinska konse
kvenser för individen samt röra sig om "... en inte alltför obetydlig konsum
tion"65. Den juridiska otydligheten exemplifierar att juridiska definitioner 
av drogmissbruk inte säger särskilt mycket om drogers eventuella skadlig
het för användaren, men desto mer om när droganvändning överskrider 
traditionellt och samhälleligt accepterade normer och uppfattningar. Det är 
också tydligt när det gäller narkotika, då begreppet "narkotikabruk" inte 
existerar juridiskt och knappast heller bland folk i allmänhet. 

De till synes solklara begreppen "narkotikamissbruk" och "narkotika
missbrukare" är med andra ord vanskliga. De är negativt laddade och 
impregnerade av den syn på narkotika som dominerar i samhället. Detta är 
ett viktigt skäl till att en del forskare undviker begreppet och i stället 
använder t.ex. "narkotikabrukare"66, "helgkonsumenter" och "vardagskon
sumenter"67. Lindberg skriver68: 

"Jag anser att användning av begreppet missbruk bland annat kan medföra 
felaktiga tolkningar om narkotikaproblemets karaktär och omfattningen 

63/ Enligt svensk lag är narkotika sådana preparat som ingår i de s.k. narkotika
förteckningar och som finns angivna i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteck
ningar över narkotika (LVFS 1997:12). 1999 omfattade narkotikaförteckningarna 
cirka 250 olika preparat. Det finns fem narkotikaförteckningar i Sverige. 
Förteckning I omfattar narkotika som vanligtvis inte används medicinskt, t.ex. 
cannabis, heroin, ecstasy (MDMA), kat och psilocybin. Fört eckningarna II-IV 
omfattar narkotika med medicinsk användning, t.ex. amfetamin, morfin, kokain 
och metadon. Förteckning V omfattar narkotika som inte omfattas av internatio
nella narkotikakonvent ioner, t.ex. en del lugnande medel som tybamat, pyrityl-
dion och kloralodol (LVFS 1997:12). 
64/ Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
65/ Norström och Thunved (1995, sidan 262). 
66/ Hilte (1990); Lindberg (1998). 
67/ Goldberg (1993). 
68/ Lindberg (1998, sidan 11). 
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av individers narkotikaintag. Begreppet bör därför överges, åtminstone i 
forskningssammanhang." 

Jag har dock valt att i denna undersökning använda mig av begreppen 
"narkotikamissbruk" och "narkotikamissbrukare". Detta gör jag inte oreflek
terat, men det kräver en definition av begreppen från min sida. För det 
första menar jag inte att all användning av narkotika kan betraktas som 
"missbruk". Min grund för denna ståndpunkt är att användning av narko
tika inte följer lagbundna mönster, utan den varierar mellan individer, men 
också individuellt över tid69. Det är förstås skillnad på att använda nar
kotika flera gånger dagligen och att använda den sporadiskt. Jag menar 
med andra ord att det existerar ett fenomen som kan benämnas "narkoti
kabruk" och att detta omfattar största delen av den narkotikaanvändning 
som förekommer i samhället70. På grund av dess omfattning och varia
tioner mellan "brukarna", t.ex. beträffande ålder och samhällsklass, är det 
svårt att göra en närmare definition av vad jag avser med "narkotikabruk". 
Definitionen får därför ta sin utgångspunkt i vad det inte är, nämligen i 
vad jag avser med "narkotikamissbruk". 

Narkotikamissbruk som livsstil 
Med "narkotikamissbruk" avser jag en livsstil där narkotikaanvändningen 
upptar en så stor del av individens tillvaro att den ger problem av social, 
psykisk, fysisk och /eller ekonomiskart. För "narkotikamissbrukaren" utgör 
narkotikan, vad Fingarette71 benämner, en central aktivitet. 
Narkotikamissbrukaren ägnar därför mycket tid och tankeverksamhet åt 
att planera för och finansiera narkotikaanvändningen och åt att införskaffa 
narkotika. Narkotikamissbrukaren har anpassat sin tillvaro till narko
tikaanvändningen och, för att uttrycka sig i enlighet med Peele72, upptar 
den en väsentlig del av individens liv och utgör kärnan i hennes eller hans 
självuppfattning. 

Denna definition på narkotikamissbruk tar inte sin utgångspunkt i nar-
kotikatyp, hur narkotikan intas eller vem som använder narkotikan. Även 
om det krävs en viss omfattning på narkotikaanvändningen för att den ska 
få karaktären av missbruk är det inte heller omfattningen som är avgörande 
för om det kan betraktas som ett missbruk. Definitionen tar i stället sin 
utgångspunkt i hur den centrala aktiviteten, narkotikaanvändningen, 
påverkar individens liv. Detta är förstås en väsentlig skillnad mot defini
tioner som tar sin utgångspunkt i vad som är legalt eller illegalt i samhället. 

69/ Se t.ex. Crawford, Washington och Senay (1983:713); Pearson (1987:37); 
Reinarman och Levine (1997:10); Svensson, B. (1996:105); Waldorf (1983:250). 
70/ Enligt Folkhälsoinstitutet/CAN (1999:134-135) har 17% av befolkningen i 
åldersgruppen 30-49 år någon gång använt narkotika. Av hela den vuxna befolk
ningen (15-75 år) har 10% någon gång använt narkotika, varav det i de flesta fall 
rör sig om cannabisrökning. 
71/ Fingarette (1989:100). 
72/ Peele (1985:129). 
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Intervjupersonerna i denna undersökning har alla under långa perioder 
använt narkotika på ett sätt som motsvarar min definition av narkotika
missbruk och som mer än väl uppfyller de kriterier som i den första UNO-
undersökningen73 anges för "tungt narkotikamissbruk"74. De har samtliga 
befunnit sig i svåra livssituationer som till stor del kretsat kring narkotika. 
Flera av dem har varit föremål för missbrukarvård. Flera av dem har blivit 
dömda för brott som varit narkotikarelaterade. Att benämna deras för
hållande till narkotikan för något annat än "missbruk" skulle innebära en 
risk för underskattning av det inflytande narkotikan haft på deras liv. Min 
ståndpunkt i detta avseende sammanfaller i stort med de synpunkter 
Svensson75 har på begreppen "narkotikabrukare"76 och "helg- och vardags
konsumenter"77. Svensson, som använder begreppet "narkoman" om dem 
som ingår i hans undersökning, menar att "narkotikabrukare" kan ge intryck 
av att det rör sig om ett måttlighetsutnyttjande och att beteckningen 
knappast förekommer i vardagsspråket. När det gäller "helg- och vardags
konsumenter" menar Svensson att dessa inte anger vad som konsumeras 
och att de inte är förankrade varken hos andra forskare eller hos de som 
använder narkotika78. 

Om likheter och skillnader mellan 
narkotika- och alkoholmissbruk 

Betraktelsesättet att narkotikamissbruk har sin grund i identitetsskapande 
processer som ligger till grund för att människor väljer livsstilar där narko
tikaanvändning utgör en central aktivitet innebär att jag utgår ifrån att det 
både finns likheter och skillnader mellan narkotika- och alkoholmissbruk. 
Likheterna består i att alkoholmissbruk också kan betraktas som ett livs
stilsval som grundas i individens identitet, men med alkoholanvändning 
som central aktivitet, och som också genererar sociala, psykiska, fysiska 
och/eller ekonomiska problem för individen. Faktum är att den skrift av 
Fingarette79 från vilken begreppet "central aktivitet" är hämtat handlar om 
alkoholmissbruk. 

Både narkotikamissbrukaren och alkoholmissbrukaren kommer att 
erfara problem i förhållande till omgivningen och båda kommer att kunna 
identifieras som awikare. Men i detta avseende finns en väsentlig skillnad. 

73/ Ds S (1980:5). 
74/ D.v.s. allt injektionsmissbruk oavsett frekvens samt dagligt eller nästan dag
ligt narkotikamissbruk oavsett intagningssätt (a.a.:13). 
75/ Svensson, B. (1996:17, fotnot 2). 
76/ Se t.ex. H ilte (1990) respektive Lindberg (1998) som använder begreppet 
"narkotikabrukare". 
77/ Goldberg (1993) använder begreppet "helg- och vardagskonsumenter". 
78/ Den enda motsvarighet till Goldbergs begrepp som jag funnit är Alksne, 
Lieberman och Brill (1967:223) som använder begreppet "week-ender", vilket 
kan sägas motsvarar "helgkonsument". 
79/ Fingarette (1989). 

27 



Alkoholmissbrukaren avviker med sin alkoholanvändning från vad som 
överskrider samhällets normer om vad som är ett normalt alkoholbruk. 
Narkotikamissbrukaren är avvikare därför att hon eller han ägnar sig åt en 
verksamhet med vilken all beröring betyder ett normöverskridande och som 
dessutom är kriminaliserad. Narkotikamissbrukaren är inte bara en avvi
kare, utan hon eller han är en kriminell avvikare. Detta får konsekvenser för 
de villkor som gäller för narkotikamissbrukare och som innebär en väsentlig 
skillnad gentemot alkoholmissbrukare. Till exempel riskerar narkotikamiss
brukare att p.g.a. sin narkotikaanvändning utsättas för olika repressiva 
åtgärder från samhällets sida i större omfattning än vad som gäller för 
alkoholmissbrukare80. Överhuvudtaget får de dominerande uppfattningar 
som finns om narkotikan i samhället konsekvenser för hur narkotikamiss
brukare betraktas och betraktar sig själva, som skiljer sig från hur alko
holmissbrukare betraktas och betraktar sig själva. Det innebär att denna 
undersöknings relevans för alkoholmissbruk är begränsad81. 

Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer i kapitel två en översiktlig genomgång 
av socialvetenskapliga studier som bidragit med kunskaper om livet före, 
under och efter narkotikamissbruk. Genom att forskningen om narkotika
missbruk är mycket omfattande är det svårt att ge en heltäckande bild av 
den samlade kunskapsmassan. Men jag har försökt att återge vad jag 
bedömer vara de centrala kunskapsdragen i den socialvetenskapliga 
forskningen på området. Tredje kapitlet innehåller en redogörelse av det 
socialpsykologiska perspektiv som är vägledande i analysen av intervju
materialet. I kapitel fyra redovisas bakgrunden till undersökningens 
metodval samt hur jag gått tillväga under intervjuerna och hur jag analyse
rat intervjumaterialet. 

Kapitlen fem till tio innehåller en redovisning av de intervjuer som utgör 
undersökningens empiri. Kapitel fem innehåller en redogörelse av intervju
personernas liv innan de började använda narkotika. I sjätte kapitlet 
redovisar jag deras beskrivningar av hur det gick till då de började 
använda narkotika. Sjunde kapitlet omfattar intervjupersonernas liv som 
narkotikamissbrukare. Det åttonde kapitlet fokuserar bakgrunden till att 
de slutade använda narkotika samt vad de anser var betydelsefullt för att 
de inte återupptog missbruket. I nionde kapitlet ges en redogörelse för 
intervjupersonernas liv efter att de beslutat sig för att sluta använda 
narkotika och fram till att de uppnått stabilitet i det drogfria livet. Det 
tionde kapitlet, som avslutar empiriredovisningen, handlar om deras livs
situationer under tiden för intervjuerna och syftar till att belysa vad det 
kan innebära att med erfarenheter av att ha varit narkotikamissbrukare 
leva ett "vanligt liv" i ett "vanligt samhälle". 

80/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:10). 
81 / Det samma gäller undersökningens relevans för andra problematiska livssti
lar. För en distinktion mellan t.ex. narkotikamissbruk och prostitution se Hedin 
och Månsson (1998:49-50). 
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I kapitel elva för jag en diskussion som strävar efter att fördjupa 
förståelsen av empirin samt att tydliggöra slutsatser som man kan dra av 
det empiriska materialet. Det tolfte och sista kapitlet innehåller en diskus
sion där jag presenterar vad som kan betraktas som en teoretisk skiss till 
hur man med socialpsykologiska utgångspunkter kan förstå intervjuper
sonernas liv. Det avslutas med en diskussion om vilka implikationer 
undersökningen ger till socialt arbete med narkotikamissbrukare. 
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Kapitel 2 
En översikt av kunskapsläget 

Kapitlet innehåller en översiktlig genomgång av stadier som bidragit med 
kunskaper om villkor för livet före, under och efter narkotikamissbruk. 
Forskningen om narkotikamissbruk är mycket omfattande. Det är därför 
svårt, och kanske omöjligt, att ge en rättvis bild av den. I alla fall har jag 
strävat efter att återge vad jag bedömer vara de centrala kunskapsdragen i 
den socialvetenskapliga forskningen på området. Tyngdpunkten i genom
gången ligger på svenska studier, men en del anglosaxiska studier har också 
fått ganska stort utrymme. Första delen av kapitlet fokuserar den bild 
forskningen ger av narkotikamissbrukares sociala och ekonomiska bak
grundsförhållanden. Därefter följer ett avsnitt om vad olika undersök
ningar säger om bakgrunden till att människor börjar använda narkotika. 
Kapitlets tredje del ger en bild av kunskapsläget om livet som narkotika
missbrukare. Fjärde delen handlar dels om vad som ligger till grund för att 
människor beslutar sig för att lämna missbruket, dels om villkor för att de 
ska lyckas med detta. Femte delen koncentreras på vilken betydelse miss-
brukarvården kan ha för att narkotikamissbrukare förändrar sina liv. 
Kapitlets sjätte del ägnas åt kunskapsläget om livet som f.d. narkotika
missbrukare. Den sjunde och avslutande delen behandlar karriärbegreppets 
betydelse för narkotikaforskningen. 

Om narkotikamissbrukares uppväxtvillkor 
En samstämmig bild 

Narkotikamissbrukare förknippas ofta med ogynnsamma uppväxtvillkor. I 
The Road to H, som är en klassisk studie av Chein, Gerard, Lee och 
Rosenfeld om heroinmissbrukare i New York kan man t.ex. läsa följande: 

"... we had hoped to do some special studies of deviant cases - that is, of 
addicts coming from psychologically adequate homes and of nondelinquent 
nonusers coming from psychologically deficient homes - we were frustrated 
because we did not find such cases..."®2 

Även om de resultat som Chein et al. kom fram till i detta avseende kan 
betraktas som extrema och har ifrågasatts83, så utgör deras undersökning 
ett bidrag till den samstämmiga bild som finns inom missbruksforskningen 
om att narkotikamissbrukare i större omfattning än individer som inte 

82/ Chein, Gerard, Lee och Rosenfeld (1964, sidan 14). 
83/ Se t.ex. Peele (1985:16). 
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missbrukar kommer från ekonomiskt underpriviligerade grupper och har 
vuxit upp under socialt problematiska förhållanden84. 

Solarz85, vars undersökning baseras på statistiska uppgifter om drygt 
50000 män som värnpliktsmönstrade i Sverige 1969-70, skriver att vid 
avancerat narkotikamissbruk "... är ungdom från de sämsta hemmen 31 gånger 
mer representerade än ungdom från de bästa hemförhållandena...". Även om 
det inte finns någon motsvarande undersökning för kvinnliga narkotika
missbrukare i Sverige visar andra undersökningar att kvinnorna i minst lika 
stor omfattning som männen vuxit upp under socialt problematiska för
hållanden86. 

Klienterna i SWEDATE-projektet87 jämfördes med två olika normal-
populationer när det gäller ekonomiska och sociala villkor under upp
växten. 56% av klienterna kom från arbetarhem och 20% från familjer där 
fadern var högre tjänsteman eller hade en annan ledande befattning. I nor-
malpopulationerna var motsvarande andelar 35% respektive 30%. 31% 
uppgav att deras familj hade det ekonomiskt svårt under uppväxten, 
vilket är två och en halv respektive tre gånger vanligare än i normalpopula-
tionerna. 61% hade vuxit upp i "ett splittrat hem", d.v.s. att de inte hade 
bott med båda sina biologiska föräldrar fram till 16 års ålder. 
Familjesplittring var mer än dubbelt så vanligt bland SWEDATE-projektets 
klienter än som i normalpopulationerna. 55% av klienterna uppgav att det 
hade förekommit allvarliga slitningar inom familjen under uppväxten, 
vilket också var vanligare än i normalpopulationerna. 20% av fäderna och 
5% av mödrarna till klienterna i SWEDATE-projektet var alkoholmissbru
kare. 7% av fäderna och 15% av mödrarna missbrukade läkemedel. I jäm
förelse med en av normalpopulationerna var alkoholmissbruk bland 
fäderna åtta gånger vanligare bland SWEDATE-projektets klienter. I 
samma normalpopulation fanns inga uppgifter om alkoholmissbruk bland 
mödrarna. 

Av tablå 1 framgår att resultaten från SWEDATE-projektet visar ett 
mönster när det gäller uppväxtvillkor som återkommer i andra undersök
ningar av människor som är i eller har varit i behandling p.g.a. narkotika
missbruk88 som genomförts i Sverige sedan 1970-talet. Alla narkotikamiss
brukare blir dock inte föremål för behandling. En möjlighet är därför att de 
narkotikamissbrukare som hamnar i en behandlingssituation skulle repre
sentera individer med ogynnsammare uppväxtvillkor än andra vars miss-

84/ För forskningsöversikter se t.ex. Andersson, C. (1990:23-33); Hawkins, Lishner 
och Catalano (1985:78-85); Ramström (1983:66-77); Stenbacka (1992:16-17); 
Stephens (1991:67-71). 
85/ Solarz (1990, sidan 45). 
86/ Se t.ex. Andersson, C. (1995:96-102). 
87/ Bergmark et al. (1989:34-36). SWEDATE är en förkortning av Swedish Drug 
Addict Treatment Evaluation. Ibland benämns det BAK-projektet alternativt 
BAK/SWEDATE-projektet med anledning av att det till en början hette BAK-
projektet (Beskrivning Av Klienter). 
88/ Nedan kallar jag denna typ av undersökningar "klientundersökningar". 
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bruk inte blir lika problematiskt p.g.a. starkare sociala nätverk och bättre 
ekonomiska förhållanden. Men bilden av uppväxtvillkoren från andra 
typer av undersökningar ser ut ungefär som i klientundersökningarna. Ett 
exempel på detta är den här ovan refererade undersökning av värnplikts-
mönstrande män av Solarz89. Ett annat exempel är Goldbergs fältunder
sökningar av narkotikamissbrukare i Stockholm. Goldberg skriver att hans 
informanter har ungefär samma bakgrundsförhållanden och personlighets
drag som de Chein et al. redovisar90. Även informanterna i Svenssons fält
undersökning av narkotikamissbrukare i Malmö verkar till största del haft 
ogynnsamma uppväxtvillkor91. Mönstret återkommer i olika anglosaxiska 
fältundersökningar92. 

Om samband mellan uppväxtförhållanden 
och narkotikamissbruk 

Med stöd i missbruksforskningen kan man alltså dra slutsatsen att det 
bland narkotikamissbrukare finns en överrepresentation av personer som 
varit ekonomiskt och socialt missgynnade under uppväxten. Men man kan 
faktiskt också tolka resultaten från undersökningarna som refereras i tablå 
1 som att en stor andel av de undersökta individerna inte har vuxit upp i 
splittrade hem, inte har föräldrar som missbrukar, inte har haft problem i 
skolan etc. Sambandet mellan uppväxtvillkor och missbruk är således inte 
entydigt. En rad undersökningar visar också att barn som växer upp under 
socialt problematiska förhållande kan frigöra sig från dessa förhållan
den93. Vinnerljung skriver94: 

"En mängd undersökningar har demonstrerat att utsatta barndomsför
hållanden leder till starkt ökad risk på gruppnivå för en ogynnsam 
utveckling hos barn men att majoriteten undgår ett ovillkorligt öde att bli 
patologiska som vuxna..." 

Andersson95 beskriver med utgångspunkt i forskning om missbrukares 
familjeförhållande under uppväxten "idealfamiljen", d.v.s. vad som bör 
karakterisera en familj där riskerna för att barnen ska kunna bli narkoti
kamissbrukare är minimerade: 

"Familjen skall inte ha splittrats av skilsmässa, uppbrott eller dödsfall. 
Den skall bygga på stark känslomässig sammanhållning, stödjande sam
spel, enighet, sakna konflikter och dessutom stå självständig i 

89/ Solarz (1990). 
90/ Goldberg (1993:119). Angående Chein et al. (1964) se här ovan sid. 30. 
91/ Svensson, B. (1996, se t.ex. sid. 40-44,365-367). 
92/ Se t.ex. Grapendaal, Leuw och Nelen (1995); Rosenbaum (1981); Taylor 
(1993). 
93/ Se t.ex. Claezon (1996); Wolin och Wolin, 1993. För forskningsöversikter se 
t.ex. Andersson, G. (1995:45-48); Claezon (1996:25-42); Vinnerljung (1998:33-34). 
94/ Vinnerljung (1998, sidan 33). 
95/ Andersson, C. (1990:23; 1995:21) med referens till Graven och Schaef (1982). 
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förhållande till omgivningen. Barnen skall vara positiva till och 
uppskatta sina föräldrar."™ 

"Idealfamiljen" är givetvis en abstraktion och abstraktioner existerar knap
past i verkligheten. Med andra ord skulle man i de flesta familjer kunna 
identifiera faktorer som utifrån olika undersökningar innebär risker för att 
barnen blir narkotikamissbrukare. 

Jag vill dock inte negligera den betydelse sociala och ekonomiska bak
grundsförhållanden kan ha för att människor utvecklar narkotikamissbruk. 
Överrepresentationen av individer med socialt problematiska uppväxtvill
kor i olika undersökningar talar ett alltför tydligt språk för att man skulle 
kunna göra det. Det är tydligt att den samhälleliga utslagning som ett nar
kotikamissbruk vanligtvis innebär ofta inletts redan innan individerna 
kommit i kontakt med narkotikan97. Av tablå 1 framgår t.ex. att en stor 
andel av de som ingår i undersökningarna haft skolproblem, vilket man kan 
tolka som ett tecken på tidig utslagning98. Ett annat exempel är att den 
faktor som på samhällsnivå har störst samband med en ökning av narkoti
kamissbruk bland ungdomar är ökning av ungdomsarbetslösheten99. Jag 
menar också att utifrån vad Hessle1"" visat, så kan man anta att man 
bland en del narkotikamissbrukare kan finna transgenerativa samband 
mellan deras och deras föräldrars livshistorier. 

Av forskningen framgår det alltså att negativa sociala och/eller ekono
miska uppväxtvillkor innebär en ökad risk för narkotikamissbruk, men av 
forskningen framgår också att sådana förhållanden varken är nödvändiga 
eller tillräckliga för att människor blir narkotikamissbrukare. Av stor bety
delse för förekomsten av narkotikamissbruk är också faktorer som t.ex. 
tillgång på narkotika, attityder till narkotika i olika grupper och samhället i 
stort samt människors möjligheter i utbildningssammanhang och på 
arbetsmarknaden101. 

96/ Andersson, C. (1995, sidan 21). 
97/ Ett exempel på de tta åskådliggörs i Tops och Silows undersökning av unga 
heroinmissbrukare i Malmö (Tops & Silow, 1997:43-60). 
98/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:109-110) för en diskussion om skolans betydelse 
för elevernas identitetsutveckling. 
99/ Se t.ex. Lenke och Olsson (1996:107-109); Pearson (1987:3-4). 
100/ Hessle (1987,1992). 
101/ För diskussioner om samband mellan uppväxtvillkor och missbruk se t.ex. 
Andersson, B. (19 91:18-19); Andersson, C. (1995:21-78); Bjerrum Nielsen och 
Rudberg (1990:13-25); Blomqvist (1991:5-6). 

35 



Från debut till missbruk 
Om att börja använda narkotika 

De flesta narkotikamissbrukare har börjat använda narkotika under 
tonåren102, vilket gäller både kvinnor och män103. Initieringen i narko
tikaanvändningen sker således ofta under den period i livet som brukar 
benämnas adolescensen, vilken är en period då individen ofta ägnar 
mycket tankar, känslor och energi åt att bli någon i sina egna och omgiv
ningens ögon. Vem man ska bli kan vara nog så svårt att precisera och 
adolescensen beskrivs ofta som en period av sökande efter identitet104. 
Adolescensen medför vanligtvis frigörelse från föräldrar, men ett närmande 
till jämnåriga av både samma och motsatt kön105. Vissa forskare betonar 
de problem som kan uppstå under adolescensen och att många tonåringar 
drabbas av psykisk stress och kriser och att det är orsak till att en del ton
åringar börjar använda droger106. De skäl narkotikamissbrukare anger för 
att de började använda narkotika handlar dock i betydligt högre grad om 
att de var nyfikna och ansåg att det verkade spännande samt att de hade 
kamrater med samma inställning eller som redan använde narkotika, än att 
det var frågan om att lindra ångest, depressioner eller flykt från andra 
problem10'! Sutter108 skriver att initiering i narkotikaanvändning "... is an 
expression of trust, friendship and acceptance...". Forskningen ger inte heller 
empiriskt stöd åt föreställningen att det är utomstående personer som för 
att utnyttja individen får henne eller honom att börja använda 
narkotika109. Inte heller föreställningen om att påtryckningar från kam

102/ Såväl svenska som utländska undersökningar visar på detta, se t.ex. 
Andersson, Fridell, Nilsson och Tunving (1986:45); Andersson, B. (1991:97); 
Bergmark et al. (1989:27); Byqvist (1996:295-298); Coombs (1981:376); Crawford 
et al. (1983:708); Faupel (1991:49); Grapendaal et al. (1995:49); Lauritzen, Waal, 
Amundsen och Amer (1997:52); Prins (1995:33); Smith-Solbakken och Tungland 
(1997:17); Stenbacka (1990:460); Svensson, Svensson och Tops (1998:40); Tops och 
Silow (1997:48). 
103/ En del undersökningar visar att kvinnor börjar något senare än män, medan 
andra visar motsatsen (se t.ex. B yqvist, 1996:295). 
104/ Se t.ex. Erikson (1981:110-116). 
105/ Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991:240). 
106/ Se t.ex. Elkind (1991:14-19,178-179). 
107/ Andersson, B. (1991:97); Andersson, C. (1995:61-62); Brown, Gauvey, Meyers 
och Stark (1971:638); Coombs (1981:376); Crawford et al. (1983:708); Elliot, 
Huizinga och Ageton (1985:149); Faupel (1991:52); Huntington Fulmer och 
Blumberg Lapidus (1980:641); Marsh och Shevell (1983:83); Parker, Aldrigde och 
Measham (1998:128-129); Pearson (1987:9); Stenbacka (1992:461); Stephens 
(1991:71); Svensson et al. (1998:40-41); Taylor (1993:31-37); Tops och Silow 
(1997:49); Waldorf, Reinarman och Murphy (1991:17). 
108/ Sutter (1969, sidan 807) citerad i Faupel (1991:52). 
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rater110 får ungdomar att mot sin vilja börja använda narkotika får stöd i 
forskningen111. Andersson skriver112: 

"Introduktion till droger och i droganvändning verkar därför bäst kunna 
förstås som en del av samspelet mellan kamrater i stället för ett resultat 
av kamrattryck. Det vill säga ungdomar påverkar varandra på mer 
subtila sätt än gängse stereotyper hävdar." 

Många narkotikamissbrukare har inlett narkotikaanvändningen med 
cannabisrökning113 och det är inte ovanligt att cannabisen har föregåtts av 
alkoholanvändning och sniffning av lösningsmedel114. Detta har inneburit 
att alkohol och sniffning, men i synnerhet cannabis, ibland kallas 
"inkörsportar" till narkotikamissbruk115. Inkörsportsföreställningen har 
dock en bräcklig vetenskaplig grund och har kritiserats bl.a. för att alla som 
röker cannabis, dricker alkohol och/eller sniffar blir inte narkotikamissbru
kare116 och för att alla narkotikamissbrukare inte börjar sin missbruksbana 
med cannabis, alkohol och/eller sniffning117. När det gäller debutpreparat 
i t.ex. SWEDATE-projektet så började 71% av kvinnorna och 78% av 
männen med cannabis. Centralstimulantia var debutpreparat för 25% av 

109/ Faupel (1991:51); Goldberg (1993:196-197); Pearson (1987:9); Stephens 
(1991:73). 
110/ Se t.ex. Elkind (1991:179); Goldinger (1985:137). 
111/ Se t.ex. Andersson, C. (1995:55-56); Parker et al. (1998:129-130). 
112/ Andersson, C. (1995, sidan 56). 
113/ Se t.ex. Andersson et al. (1986:45); Andersson, B. (1991:98); Byqvist 
(1996:295); Grapendaal et al. (1995:49); Smith-Solbakken och Tungland 
(1997:37); Tops och Silow (1997:48). 
114/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:98); Byqvist (1996:295); Tops och Silow 
(1997:48). 
115/ Att alkohol, sniffning och, eller, cannabis är inkörsportar till narkotika
missbruk nämns ofta i bl.a. informationsmaterial från olika myndigheter. Ibland 
görs också kopplingar mellan tobaksrökning och haschrökning (se t.ex. 
Riksförbundet Hem och Skola, Folkhälsoinstitutet och Systembola get (1995:48); 
Folkhälsoinstitutet (1994:70); Kriminalvården (1993:12). I anglosaxiska studier 
benämns droger som betraktas som "inkörsportar" för "gateway drugs". Se t.ex. 
Ellickson, Hays och Bell (1992:446-448) som menar att tobak, alkohol och 
cannabis är "gateway drugs" till tyngre droger. 
116/ Enligt 1992-års UNO-undersökning fanns det mellan 14000 och 20000 s.k. tun
ga narkotikamissbrukare i Sverige (Olsson et al. 1993:36), vilket kan jämföras 
med att ca 10% av Sveriges vuxna befolkning har vid något tillfälle använt 
narkotika (Folkhälsoinstitutet/CAN, 1999:148-149). 
117/ För en kritisk diskussion om cannabis etc. som inkörs port se t.ex. Byqvist 
(1997:66); Goldberg (1993:198). 
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kvinnorna och 20% av männen. Några procent av kvinnorna respektive 
männen debuterade med opiater eller hallucinogener118. 

Man kan också säga att föreställningen om cannabis etc. som inkörsport 
reducerar förståelsen av vad som sker under perioden som omfattar tiden 
mellan att en individ börjar använda narkotika och senare etablerar ett 
narkotikamissbruk119. Denna period har i olika studier beskrivits som en 
process eller karriär där individen i interaktion med sin sociala och sam
hälleliga omgivning successivt utvecklar en identitet som narkotikamissbru
kare1^. Gemensamt för de här refererade studierna är att de visar att 
individens aktiva engagemang och motivation krävs för att hon eller han 
ska få de kunskaper som är nödvändiga för att upprätthålla narkotika
användningen. För att tydliggöra detta använder Andersson begreppet 
"kvalifikation" när hon diskuterar perioden mellan narkotikadebuten och 
det etablerade missbruket121. Faupel benämner den för en "träningsperiod" 
som preparerar individen för missbrukslivet122. 

Att ta sig in i missbruket 
Engagemanget i narkotikakretsarna får sociala konsekvenser som är starkt 
bidragande till att individen tar sig vidare mot ett liv som narkotikamiss
brukare. Umgänget fokuseras vanligtvis alltmer på andra som använder 
narkotika. De flesta involveras i kriminalitet och många får svårigheter att 
sköta studier eller arbete123. Andersson skriver124: 

"I takt med att knarkandet blir den förhärskande vardagliga verksam
heten försvinner alltså möjligheterna till alternativa sysselsättningar och 
relationer..." 

När det gäller narkotikaanvändningen så blir den för de flesta med tiden 
mer avancerad. Många går från att ha sniffat eller tagit drogerna oralt till 
att injicera125. 

Även om det finns gemensamma drag i denna process visar de flesta av 
de här refererade undersökningar att det finns stora individuella skillnader 

118/ Lindberg (1989:16). Se också t.ex. Bergnehr, Bergnehr och Kristiansen 
(1992:51); Käll (1995:Q:5); Stenbacka (1990:460) för likna nde resultat. 
119/ Goldberg (1993:198) men ar att det är ett exempel på "enkel kausalitet", 
d.v.s. att en faktor i huvudsak blir förklaring till ett eller flera fenomen. 
120/ Se t.ex. Andersson, B. (19 91:161); Coombs (1981:376-380); Faupel (19 91:49-
65); Grapendaal et al. (1995:60-68); Hendler och Stephens (1977:30-40); 
Rosenbaum (1981:19-47); Stephens (1991:67-80); Taylor (1993:31-45); Crawford et 
al. (1983:706-710). 
121/ Andersson, B. (1991:104). 
122/ Faupel (1991:65). 
123/ Se t.ex. Andersson, B. (1 991:161); Grapendaal et al. (1995:53); Hendler och 
Stephens (1977:35-36);Tops och Silow (1997:56-57). 
124/ Andersson, B. (1991, sidan 161). 
125/ Se t.ex. Rosenbaum (1981:37-38); Stephens (1991:78). 
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i hur olika individer etablerar sig i missbruket. Crawford, Washington och 
Senay, vars undersökning omfattar heroinmissbrukare i Chicago, under
stryker att det inte finns ett mönster som karakteriserar missbruksför
loppet hos alla missbrukare126, utan det varierar bl.a. beroende på hur 
missbrukarens sociala nätverk ser ut127. De skriver128: "Our findings indi
cate that no single career line or pattern characterizes all heroin users...". De 
individuella skillnaderna visar sig bl.a. i de variationer som finns i tid från 
narkotikadebuten tills att missbruket är etablerat. Till exempel visar såväl 
Faupel129 som Grapendaal, Leuw och Nelen130 på variationer mellan 
några veckor och upp till flera år, vilket de menar har samband med nivån 
på individens sociala förankring i narkotikakretsarna respektive omgiv
ningen utanför narkotikakretsarna. 

En rad undersökningar har också uppmärksammat skillnader mellan 
kvinnor och män när det gäller perioden mellan narkotikadebuten och 
etablerat missbruk131. Flera undersökningar visar att tiden mellan narko
tikadebuten och det etablerade missbruket är kortare för kvinnorna än för 
männen132. En annan skillnad är att olika undersökningar visar att kvinnor 
i stor omfattning introduceras i injektionsmissbruk av en person av motsatt 
kön, medan män introduceras av en person av samma kön133. 

Skillnaderna i missbruksutvecklingen mellan kvinnor och män kan tolkas 
som ett uttryck för att kvinnors narkotikamissbruk är relaterat till män och 
för att traditionella maktförhållanden mellan män och kvinnor återspeglas i 
missbrukslivet134. Till exempel visar Andersson135 att kvinnorna i hennes 
undersökning saknade vanligtvis den självständiga status som männen 
hade i gängen och var ofta med som "bihang" till män de hade förhållande 
med. De kom ofta in i narkotikakretsarna genom förhållanden med män 
som var äldre och som redan var narkotikamissbrukare. Kvinnorna kunde 
känna sig uppskattade och omhändertagna av männen, men inte sällan till 

126/ Crawford et al. (1983:713). 
127/ a.a.:703. 
128/ a.a., sidan 701. 
129/ Faupel (1991:64). 
130/ Grapendaal et al. (1995:60). 
131/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:112-114); Andersson, C. (1995:143-144); Anglin, 
Hser och McGlothlin (1987); Bjerrum Nielsen och Rudberg (1990); Eldred och 
Washington (1975, 1976); Marsh och Shevell (198 3); Nelson-Zlupko, Kauffman 
och Dore Morrison (1995:47); Rosenbaum (1981); Stenbacka (1990:460-461); Taylor 
(1993); Tunving och Nilsson (1985). 
132/ Anglin et al. (1987:69); Bergmark et al (1989); Nelson-Zlupko et al. 
(1995:45); Söderholm Carpelan (1992:67); Tunving och Nilsson (1985:379). 
133/ Andersson, C. (1990:22); Anglin et al. (1987:68); Eldred och Washington 
(1975:77, 1976:128); Stenbacka, (1990:461). 
134/ Andersson, B. (1991:114); Anglin et al. (1987:68); Bjerrum Nielsen och 
Rudberg (1990:73); Eldred och Washington (1976:128). 
135/ Andersson, B. (1991:112-113). 
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priset av sexuell uppställning. De tog ofta ansvar för "de husliga bekym
ren", gav socialt och emotionellt stöd, medan männen i högre grad tog 
ansvar för narkotikaaffärerna. Kvinnorna blev beroende av männen för att 
få tag på narkotika, vilket begränsade kvinnornas kompetens och själv
bestämmande i narkotikakretsarna. "Beroendet av mannen och drogerna 
sammanfaller", skriver Andersson136. 

En delvis annorlunda bild av kvinnors initiering i missbruket ger 
Rosenbaum137. En stor del av de 100 kvinnliga heroinmissbrukare i San 
Francisco som hon intervjuade hade inte blivit introducerade i missbruket 
av män som de hade parförhållande med. Rosenbaum, som betonar 
kvinnornas aktiva förhållningssätt när de började använda narkotika, skri
ver: "... it was she who instigated the introduction"13®. Även Taylor13^, vars 
undersökning bygger på fältstudier bland ett femtiotal kvinnliga narko
tikamissbrukare i Glasgow, betonar kvinnornas självständighet när de 
började använda narkotika. Anledningen till att de hade börjat använda 
narkotika var inte att de hade förhållanden med män som var narkotika
missbrukare och som de var underkastade. En del av Taylors informanter 
hade börjat med narkotika, trots att de hade män som protesterade mot 
det140. Män spelade dock i flera fall en viktig roll när kvinnornas narko
tikaanvändning började utvecklas mot ett regelbundet missbruk av tyngre 
droger, framförallt genom att manliga missbrukare visade kvinnorna hur 
man anskaffade och intog droger samt lärde känna dess effekter141. Taylor 
understryker dock att även om män varit viktiga för att kvinnornas miss
bruk intensifierades så fanns det inga fall där: "... the women fit the model of 
passive victim, the women themselves firmly rejecting such a status..."14^. 

Även om det finns skillnader mellan hur kvinnor och män initieras i 
narkotikamissbruk är det tydligt att det för båda könen krävs initiativför
måga och engagemang för att de ska kunna etablera sig i narkotika
kretsarna. Såväl kvinnor som män med erfarenheter av narkotikamissbruk 
beskriver ofta den period då de började använda narkotika i positiva 
ordalag och ibland kallas den "smekmånad"143. Gemenskapen runt narko
tikan ter sig attraktiv och full av möjligheter. "The novice drug user discovers a 
new world of opp ortunities, challenges, and pleasurable excitement...", skriver 
Grapendaal et al.144. 

136/ a.a., sidan 113. 
137/ Rosenbaum (1981). 
138/ a.a., sidan 31. 
139/ Taylor (1993). 
140/ a.a.:149. 
141/ a.a.:33-34. 
142/ a.a., sidan 36. 
143/ Se t.ex. Coombs (1981:379); Rosenbaum (1981:47); Stephens (1991:78). 
144/ Grapendaal et al.(1995, sidan 58). 
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Om att missbruka narkotika 
Det samlade intrycket 

Det finns vanligtvis en väsentlig skillnad mellan de skäl som narkotika
missbrukare anger för att de började använda narkotika och de som de 
anger för att de fortsatte in i ett missbruk. Skälen till att de började hand
lar ofta om nyfikenhet, spänning, njutning och samvaro med kamrater145, 
medan de skäl som anges för att narkotikaanvändningen utvecklades till 
ett missbruk ofta inbegriper att de blev beroende av narkotikan146. Oavsett 
beroendebegreppets begränsningar147, så upplever de flesta narkotika
missbrukare beroendet av narkotikan som en realitet148 som i hög grad 
påverkar deras liv, vilket Andersson ger uttryck för när hon skriver1'®: 

"Liksom mat och dryck blir drogen något man måste ha för att 'må bra', Att 
komma igång på morgonen, utan den första sprutan inom räckhåll är för 
många dagens mest prövande stund." 

Många forskare har från olika utgångspunkter beskrivit livet som narko
tikamissbrukare150. Det samlade intrycket från denna forskning är att en 
regelbunden användning av narkotika vanligtvis innebär att livet med tiden 
kommer att koncentreras mot sammanhang där narkotika utgör den bas 
kring vilket vardagslivet organiseras med avsevärda negativa sociala, 
psykiska, fysiska och/eller ekonomiska konsekvenser som följd. 

En förutsättning som är mycket väsentlig för narkotikamissbrukets 
karaktär är det faktum att det är förbjudet och straffbart att använda eller 
på andra sätt handskas med narkotika151. Narkotikamissbrukets illegala 
status medför inte minst att priset på narkotika ofta är mycket högt152. En 
sporadisk användning av narkotika kan finansieras med pengar man får 

145/ Se här ovan sid. 36-37. 
146/ Se t.ex. Huntington Fulmer och Blumberg Lapidus (1980:641); Johnson och 
Friedman (1993:39); Stephens (1991:80); Svensson, B. (1996:134). 
147/ Se här ovan sid. 19-21. 
148/ Se t.ex. Bergmark och Oscarsson (1988), Börjeson (1979); Svensson, B. (1996). 
149/ Andersson, B. (1991, sidan 123). 
150/ Detta gäller såväl undersökningar av aktiva narkotikamissbrukare som 
klientundersökningar och undersökningar av f.d. narkotikamissbrukare. Se t.ex. 
Andersson, B. (1991 ); Bergmark och Oscarsson (198 8); Bergmark et al. (1989); 
Bergström (1998); Christophs och Keiseraas (1 996); Faupel (1991); Finne (1995); 
Goldberg (1993); Grapendaal et al. (1995); Lauritzen et al. (1997); L indberg 
(1998); Pearson (1987); Prins (1995); Rosenbaum (1981); Smith-Solbakken och 
Tungland (1997); Stephens (1991); Svensson, B. (1996); Taylor (1993); Waldorf et 
al. (1991). 
151 / Detta gäller förstås inte i alla länder, men även i t.ex. Holland, vars narko
tikalagstiftning brukar betecknas som liberal, är det förbjudet och straffbart att 
sälja och inneha större mängder narkotika (se t.ex. Johansson, 1998:5). 
152/ Svensson, B. (1996:16). 
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eller förtjänar legalt, men en daglig användning kräver vanligtvis att en stor 
del av missbrukarens inkomster läggs på droger och att finansieringen 
kompletteras med eller övertas av kriminalitet153. Narkotikamissbruk och 
kriminalitet är tätt sammanlänkade och dess samband har fått mycket 
uppmärksamhet av forskningen154. Sambandet innebär inte alltid att nar
kotikamissbruk föregår kriminalitet. Många som börjar använda narkotika 
har med sig erfarenheter av kriminalitet och utifrån sammanlänkningen 
mellan narkotikamissbruk och kriminalitet kan man i sådana fall se ett 
omvänt samband. Men oavsett om en person börjat med kriminalitet före 
eller efter narkotikadebuten, så innebär vanligtvis en ökning av narko
tikaanvändningen att kriminaliteten ökar155. 

Enligt Bergmark och Oscarsson omöjliggör involveringen i kriminalitet 
ofta för narkotikamissbrukare "... to maintain any form of normal social 
life"156. Det är med andra ord svårt att få tiden och orken att räcka till att 
både sköta en anställning eller studier och samtidigt upprätthålla ett 
narkotikamissbruk157. Att en stor del av inkomsterna läggs på narkotika 
innebär för de flesta narkotikamissbrukare att de måste prioritera bort 
andra utgifter, vilket kan ses som en del i förklaringen till att de ofta är 
dåligt förankrade på bostadsmarknaden158. De kontakter narkotikamiss
brukare har med det omgivande samhället är ofta konfliktfyllda159 och 
många blir föremål för olika samhällsåtgärder160. Bland de som har barn är 
det inte ovanligt att barnen blir omhändertagna av de sociala myndig

153/ Se t.ex. Andersson, B. (199 1:111); Bergmark och Oscarsson (1988:144); 
Grapendaal et al. (1995:61); Svensson, B. (1996:287-297); Taylor (1993:64-66). 
154/ För översikter se t.ex. Faupel, (1991:6-11); Faupel och Klockars (1987:54-55); 
Grapendaal et al. (1995:15-39); Hser, Anglin och Chou (1992:200-201). 
155/ Faupel (1991:7). 
156/ Bergmark och Oscarsson (1988, sidan 144). 
157/ I en kartläggning av vuxna missbrukare med socialtjänstkontakter som 
genomfördes i Stockholm 1994 hade 6% av heroinmissbrukarna och 12% av 
amfetaminmissbrukarna sin försörjning genom arbete. Övriga hade sin 
huvudsakliga försörjning genom bidrag och, eller, kriminalitet (Finne, 1995:16). 
Se också t.ex. Andersson, B. (1991:162); Blomqvist (1996b:22-30); Lauritzen et al. 
(1997:55); Svensson, B. (1996:287). 
158/ I Finnes kartläggning hade 57% av heroinmissbrukarna och 49% av amfeta
minmissbrukarna egen bostad. En stor andel av de övriga bodde t.ex. på institu
tioner och inackorderingshem, men 15% av amfetaminmissbrukarna och 9% av 
heroinmissbrukarna var bostadslösa (Finne, 1995:8-9). Se också tex. Andersson, 
B. (1991:102-103); Blom qvist (19 96b:22-30); Christophs och Keiseraas (1996:43); 
Lauritzen et al. (1997:55). 
159/ Andersson, B. (1991:103). 
160/ 1997 blev 393 personer med narkotikamissbruk utskrivna från LVM-vård i 
Sverige (Folkhälsoinstitutet/CAN, 1999:239). Av de 3680 personer som 1998 var 
intagna på de svenska fängelserna beräknas 50% vara narkotikamissbrukare 
(a.a.:292). 
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heterna161. Narkotikamissbrukarnas relationer till anhöriga och vänner som 
står utanför missbruket påverkas också ofta negativt och i många fall bryts 
de av162. 

När det gäller narkotikamissbrukarnas kontakter med andra missbru
kare är de ofta intensiva, men organiserade kring narkotikan och den bild 
olika undersökningar ger är att de sällan präglas av kamratskap och 
omtanke, utan snarare av vaksamhet och misstro*®3. Svensson skriver164: 

"När narkotikaanvändarna beskriver de sociala relationerna i gruppen är 
det en mörk bild som framträder. Sveket, blåsningarna, egoismen är det 
utmärkande för de narkomana världarna - inte kamratskap och 
solidaritet." 

Att missbruka narkotika medför också hälsorisker. Inte minst injektions
missbruk innebär risker för överdoser165 och olika typer av infektioner. 
Risken för hiv är välkänd, men betydligt vanligare är olika typer av hepa-
titer166. Olika psykiska komplikationer är också vanliga bland narkotika
missbrukare16'. Överdödligheten är hög bland narkotikamissbrukare. 1996 
dog 250 personer i Sverige där komplikationer av narkotikamissbruk upp
gavs som dödsorsak168. 

161/ Andersson, B. (1991:103); Andersson, G. (1995:38-39); Trulsson (1998:51-53). 
Sedan 1970-talet är föräldrars missbruk den vanligaste orsaken till tvångsom
händertaganden av barn i Sverige (Lundström, 1993:199). 
162/ Se t.ex. Andersson, B. (199 1:103); Biernacki (1986:69); Stephens (1991:82); 
Svensson, B. (1996:366); Trulsson (1998:157). 
163/ Andersson, B. (1991:133); Grapendaal et al. (1995:89-92); Taylor (1993:79); 
Svensson, B. (1996:324-325). 
164/ Svensson, B. (1996, sidan 324-325). 
165/ Av SWEDATE-projektets klienter uppgav 48% at t de vid något tillfälle 
fått överdoser (Bergmark et al., 1989:38). 
166/ Fram t.o.m. mars 1998 hade 756 svenskar (225 kvinnor och 531 män) svenskar 
smittats av hiv genom intravenöst narkotikamissbruk (Hiv-aktuellt 3/ 98). När 
det gäller hepatit uppgav 45% av SWEDATE-projektets klienter att de någon 
gång drabbats av hepatit (Bergmark et al., 1989:38). Många narkotikamiss
brukare i Sverige har drabbats av Hepatit C som är särskilt allvarlig då den är 
svårbehandlad och för många leder till kroniska leverinflammationer 
(Nordegren & Tunving, 1997:204). 
167/ Oro, ängslan, ångest och depressioner var vanliga bland SWEDATE-projek
tets klienter och 35% uppg av att de vid minst ett tillfälle ha de försökt begå 
självmord (Bergmark et al., 1989:39-40). Se också t.ex. Lauritzen et al. (1997:53); 
Nordegren och Tunving (1997). 
168/ Folkhälsoinstitutet/CAN (1999:160). För amfetaminmi ssbrukare beräknas 
den årliga dödligheten vara ca 1,5-2, 0% och för heroinmissbrukare ca 3-4% 
(a.a.:159). 
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Olika livsstilar under missbruket 
Det är minst sagt en dyster bild som forskningen ger av hur livet som nar
kotikamissbrukare vanligtvis ter sig. Det finns dock undantag från den 
dominerande bilden169 och givetvis finns det inte en livsstil eller ett sätt att 
leva för människor som missbrukar narkotika, utan deras tillvaro tar sig 
olika uttryck av bl.a. ekonomiska, sociala och könsmässiga skäl170. 

Med utgångspunkt i Stimson171 gör Bergmark et al.17* en gruppering av 
SWEDATE-populationen i fyra livsstilar som utgår ifrån nivån på klienter
nas kontakter med "Subkulturen" respektive "normalsamhället". Resultatet 
av indelningen visar bl.a. könsskillnader som kan antas ha sin grund i 
kvinnors och mäns olika villkor i missbrukslivet. Den största gruppen som 
omfattar 48% av kvinnorna och 55% av männen benämns "Junkies". Deras 
livsstil under missbruket karakteriserades av att de var kriminellt aktiva 
och att deras sociala liv till stor del var koncentrerat till andra missbru
kare. I gruppen "Stables" ingick 20% av kvinnorna och 14% av männen. De 
skiljer sig i allt väsentligt från "Junkies". "Stables" hade fast arbete, bostad 
och ett socialt liv med icke-missbrukare. Deras missbruk var i princip dolt 
för omgivningen och omfattningen på deras kontakter med andra missbru
kare var mycket liten. Till gruppen "Loners" räknades 17% av kvinnorna 
och 11% av männen. De hade vissa likheter med "Junkies", såtillvida att de 
var arbetslösa och att deras sociala kontakter bestod till stor del av andra 
missbrukare, men nivån på deras kriminalitet var dock låg och de försörjde 
sig till stor del på bidrag. Den fjärde gruppen "Twoworlders" omfattade 
15% av kvinnorna och 19% av männen. De hade, som namnet antyder, 
förankring i såväl det "vanliga samhället" som i narkotikakretsarna. De 
hade fast arbete och bostad samtidigt som de var kriminellt aktiva. 

Bergmark et al.173 menar att de livsstilar som de beskriver inte är defi
nitiva, utan att en person kan röra sig mellan olika livsstilar beroende på 
olika omständigheter eller förändringar i deras livssituation174. Detta är 

169/ T.ex. ger Biernacki (1986), vars undersökning omfattar f.d. heroin
missbrukare i USA som slutade missbruka utan behandling, flera beskrivningar 
som visar att det är möjligt att under en följd av år upprätthålla ett avancerat 
narkotikamissbruk samtidigt som man sköter arbete och har ett socialt liv med 
människor som inte missbrukar. 
170/ När det gäller skillnader mellan kvinnliga och manliga narkotikamiss
brukares livsvillkor se t.ex. Andersson, B . (1991); Björling (1989); Erdmanis och 
Torsdotter (1983); Finnegan (1979); Hser et al. (1992); Nelson-Zlupko et al. 
(1995); Pohl och Boyd (1991); Ravndal och Vaglum (1995); Rosenbaum (1981); 
Taylor (1993). 
171/ Stimson (1973). 
172/ Bergmark et al. (1989:141-149). 
173/ a.a.:149. 
174/ Man kan t.ex. tänka sig att en person vars livsstil enligt Bergmark et al. 
(1989) kan betecknas som "Twoworlder" snabbt kan förändras till en "Junkie" om 
hon eller han mister sitt arbete efter att missbruket och kriminaliteten blivit 
känd av hennes eller hans arbetsgivare. 
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också en utgångspunkt för Faupel175, som har undersökt heroinmissbru
kare i Delaware, USA. Faupel menar att drogtillgång och livsstruktur är de 
faktorer som i hög grad formar missbrukets karaktär. Drogtillgången be
stäms av om missbrukarna har kontakt med personer som kan förse dem 
med droger, men också av om de har råd att köpa droger176. Med livs
struktur avser Faupel vilken stabilitet och regelbundenhet missbrukarna har 
i sin vardag. En missbrukare som har en förankring i verksamheter utanför 
narkotikakretsarna, t.ex. via arbete, studier eller ett förhållande med en 
drogfri partner, kan inte ha ett lika intensivt missbruk som de missbrukare 
som saknar detta. Men, som Faupel påpekar, även om missbrukare ägnar 
sig åt illegala verksamheter har de ofta rutiner som skapar stabilitet och re
gelbundenhet i livsstrukturen. De som ägnar sig åt inbrott måste planera för 
sina brott, snattare har ofta rutiner för vilka affärer de stjäl i etc. Om sta
biliteten i livsstrukturen rubbas, t.ex. genom arbetslöshet, skilsmässa eller 
att en illegal verksamhet av olika skäl försvåras, kan detta förändra inten
siteten i missbruket177. 

Faupel gör en indelning i fyra faser som missbrukaren kan röra sig 
mellan beroende på drogtillgång respektive stabilitet i livsstrukturen178. 

hög 
DROG-
TILLGÄNG 

låg 

TABLÅ 2. Faser i missb rukskarriären enligt Faupel (1991) 

"The occasional user" karakteriseras av låg drogtillgång och hög stabilitet i 
livsstrukturen. I denna fas befinner sig två typer av missbrukare. Dels är 
det personer som försöker sluta missbruka och som försöker skapa stabili
tet i livsstrukturen. Dels är det personer som precis har börjat använda 
droger och som håller på att etablera en mer avancerad användning179. 
"The stable addict" karakteriseras av ett avancerat missbruk och att miss
brukaren har såväl hög drogtillgång som hög stabilitet i livsstrukturen. 
Missbrukaren har goda inkomster, via arbete och/eller kriminalitet, som ga
ranterar en daglig droganvändning180. "The freewheeling addict" har hög 

175/ Faupel (1991). 
176/ a.a.:38. 
177/ a.a.:43-44. 
178/ Han understryker att verkligheten är mer nyanserad än hans modell och att 
vad som t.ex. är låg eller hög drogtillgång för en individ kan variera över tid och 
mellan olika individer (a.a.:48). 
179/ a.a.:49. 
180/ a.a.:66. 
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drogtillgång, men låg stabilitet i livsstrukturen. Missbrukaren har en hög och 
ökande konsumtion av narkotika som innebär att hon eller han så små
ningom kommer att få svårt att upprätthålla arbete och/eller att vara 
framgångsrik i kriminella aktiviteter™1. "The street junkie" har likheter med 
den stereotypiska bild som finns om narkotikamissbrukare. Missbrukaren 
har både låg drogtillgång och en låg stabilitet i livsstrukturen. Deras situa
tion präglas av att stabiliteten i deras livsstruktur är raserad och att deras 
behov av narkotika är större än vad de har tillgång till182. 

Oavsett hur man karakteriserar narkotikamissbrukares livsstilar är 
dessa var för sig inte heller ensidiga, vilket Svensson understryker när han 
skriver183: 

"Det är ett liv med många dramatiska inslag, ett liv med annorlunda re
gler, normer och traditioner, men det är också ett liv i det vanliga sam
hället. Det innebär att narkomaner ibland u nder det intensiva missbruket 
ligger nära den stereotypa bilden, men att de emellanåt dessutom är 
mycket vanliga, äter varm korv med bröd, pratar om fotboll, drömmer om 
ett eget hus, låter sig underhållas av TV:n, läser tidningen, precis som vi. 
Det narkomana livets kalejdoskopiska karaktär öppnar upp för olika 
typer av beskrivningar, ger betraktaren möjlighet att förmedla just sin bild 
och hävda att den är den riktiga." 

Om narkotikaanvändning 
När det gäller narkotikaanvändningen delar man ofta in narkotikamissbru
kare efter vilken drog som dominerar deras missbruk, t.ex. amfetaminmiss
brukare och heroinmissbrukare, men narkotikamissbrukare använder van
ligtvis olika typer av droger184. Av de drygt 9000 s.k. tunga narkotikamiss
brukare som ingår i 1992-års UNO-undersökning185 uppgavs 50% ha am
fetamin som dominerande drog, 17% hade heroin, 17% cannabis, 5% 
kokain, och 5% bensodiazepiner. Av dessa uppgavs att 23% hade använt 
endast en typ av narkotiskt preparat, 35% två typer, 22% tre typer och 
20% fyra eller fler typer. Den drog som var vanligast var amfetamin som 
81% uppgavs ha använt. 66% hade använt cannabis, 47% alkohol, 32% 
heroin, 5% rökheroin, 5% metadon, 35% bensodiazepiner och 2% LSD. 

Andersson använder beteckningen "underhållsdroger" då hon diskuterar 
den centrala roll hasch, bensodiazepiner och alkohol har för många amfe
tamin- och heroinmissbrukare. Hon skriver att användning av underhålls
droger "... är en så självklar del av vardagslivet att det sällan nämns..."186. 

181/ a.a.:96-98. 
182/ a.a.:lll-112. 
183/ Svensson, B. (1996, sidan 338). 
184/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:124); Bergmark et al. (1989:36-38); Grapendaal 
et al. (1995:140-143, 150); Olsson et al. (1993:23-24); Svensson, B. (199 6:19-20); 
Tunving (1986:19). 
185/ Olsson et al. (1993:23-24). 
186/ Andersson, B. (1991, sidan 124). 
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Underhållsdroger kan användas parallellt med de dominerande drogerna, 
men också under perioder då missbrukaren gör avbrott i användningen av 
t.ex. amfetamin eller heroin. 

Avbrott i droganvändningen är ett återkommande inslag i missbruksli
vet187. Skäl till avbrott i narkotikamissbruket kan vara att missbrukaren av 
ekonomiska eller andra skäl inte kommer åt narkotika. Men det kan också 
vara frågan om försök att lämna missbrukslivet p.g.a. av de risker och kon
sekvenser som missbruket ofta medför188. Beträffande amfetaminmissbruk 
så orkar vanligtvis ingen att injicera amfetamin regelbundet under längre 
perioder än en eller högst några veckor då detta vanligtvis karakteriseras 
av en mycket hög aktivitetsnivå då missbrukaren kan vara vaken dygnet 
runt samtidigt som hon eller han knappast äter. Hur länge en person kan ta 
amfetamin varierar dock från individ till individ och påverkas av en rad 
faktorer såsom drogtillgång, fysisk kondition och social situation. Enligt 
Ramström kan en del personer som har lång erfarenhet av amfetaminmiss
bruk använda det på ett sätt som är mindre fysiskt krävande och därmed 
kan de använda det kontinuerligt under längre perioder189. 

Försörjningssätt 
Livet som narkotikamissbrukare kan för utomstående verka kaotiskt och 
oförutsägbart och visserligen inträffar i de flesta narkotikamissbrukares 
tillvaro fler dramatiska händelser än vad som är normalt om man lever 
utanför narkotikakretsarna190, men för att få tillgång till illegala droger 
krävs, förutom initiativförmåga och handlingskraft, förmåga till planering 
och rationella överväganden1^1. Taylor skriver192: "One striking point about 
their lives was the structure imposed by providing for a drug habit". När nar
kotikamissbrukaren i olika skeenden inte kan mobilisera dessa förmågor 
blir det svårt för henne eller honom att upprätthålla missbruket193. 

187/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:101); Svensson, B. (1996:105). 
188/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:101); Svensson, B. (1996:365). 
189/ Ramström (1983:249). 
190/ En del av bakgrunden till detta kan vara att när utomstående kommer i kon
takt med narkotikamissbruk är det ofta när narkotikamissbrukare befinner sig i 
kritiska situationer, t.ex. efter överdoser eller när de söker hjälp för att komma 
bort från missbruket. Detta berör problemet med att den bild av narkotikamiss
bruket som undersökningar av kliniska populationer ger bygger till stor del på 
uppgifter från personer som erfarit en rad negativa konsekvenser av missbruket 
och som vill lämna det, vilket bl.a. Svensson, B . (1996:107) och Taylor (1993:3) 
diskuterar. 
191/ Detta är en central aspekt i narkotikamissbrukarnas liv som bl.a. Preble och 
Casey (1969) åskådliggjorde genom sin numera klassiska studie, men som också 
framgår av t.ex. Faupel (1991); Gra pendaal et al. (1995); Kalderstam (1979); 
Pearson (1987); Svensson, B. (1996); Taylor (1993); Ungmark (1992). 
192/ Taylor (1993, sidan 150). 
193/ Se t.ex. Svensson, B. (1996:300-301). 
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Sätten att finansiera narkotikamissbruk varierar, men ofta kombineras 
legala och illegala försörjningssätt. Exempel på försörjningssätt är: arbete, 
bidrag, snatteri, narkotikaförsäljning, stölder, häleri, bedrägeri och prosti
tution194. Svensson195 beskriver sina informanter som: "...'småföretagare', 
entreprenörer som köper, säljer, byter och stjäl varor och tjänster, som lurar perso
ner och låter sig luras". Men i vilken omfattning narkotikamissbrukare an
vänder legala respektive illegala försörjningssätt varierar. Om man t.ex. ser 
till Bergmarks et al.196 indelning av SWEDATE-populationen i olika 
livsstilar (Junkies, Stables, Loners och Twoworlders)19' så framgår det att 
63% av kvinnorna och 74% av männen var kriminellt aktiva (Junkies och 
Twoworlders), medan 37% av kvinnorna och 25% av männen (Stables och 
Loners) hade ingen eller låg kriminalitet. 

Narkotikakretsarna beskrivs ofta som världar där männen är driftiga 
och självständiga, medan kvinnorna är passiva, osjälvständiga, beroende 
av män och i stor utsträckning måste ställa upp sexuellt för att kunna till
godose sin narkotikaanvändning198. Till stöd för detta kan man ta att 
olika undersökningar visar att kvinnliga narkotikamissbrukare i större ut
sträckning än män har en partner som också är narkotikamissbrukare199 

och att de vanligtvis är mindre kriminella än manliga narkotikamissbru
kare200 $amt att många kvinnliga narkotikamissbrukare blir sexuellt utnytt
jade201, liksom att många blir misshandlade av män202. Det är otvetydigt 
så att kvinnliga narkotikamissbrukare ofta befinner sig i mycket utsatta 
livssituationer. Men hitintills är det framförallt manliga narkotikamissbru
kare som fått forskningens uppmärksamhet203, så bilden av de kvinnliga 
narkotikamissbrukarna som "passiva och osjälvständiga" bygger på sva
gare empirisk grund än bilden av de manliga som "driftiga och 
självständiga". 

194/ Angående försörjningssätt se t.ex. Faupel (1991:77-86); Grapendaal et al. 
(1995:99-133); Svensson, B. (1 996:288-289); Taylor (1993:63-76); Tops och Silow 
(1997:62-63). 
195/ Svensson, B. (1996, sidan 297). 
196/ Bergmark et al. (1989:141-149). 
197/ Se här ovan sid. 44. 
198/ Rosenbaum (1981:30); Taylor (1993:3-5). 
199/ Se t.ex. Anglin et al. (1987:68); Trulsson (1998:43); Tunving och Nilsson 
(1985:376). 
200/ Se t.ex. Anglin et al. (1987:67); Andersson et al. (1986:51-52); Byqvist 
(1997:77). 
201/ Andersson, B. (1991:112); Erdmanis och Torsdotter (198 3:79-82); Lindberg 
(1998:170). 
202/ Se t.ex. Lindberg (1998:164-165); Taylor (1993:89); Trulsson (1998:146-148); 
Svensson, B. (1996:202-203). 
203/ SoS-rapport (1992:2:85); Milton (1994:75); Taylor (1993:1); Trulsson (1998:44) 
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Det finns dock en del undersökningar som specifikt undersökt kvinnliga 
narkotikamissbrukare och som nyanserar bilden av dem. Ett exempel på 
detta är Taylors undersökning20'*, vars resultat skiljer sig i flera avseende 
från den gängse bilden av kvinnliga narkotikamissbrukare. De femtio 
heroinmissbrukande kvinnor hon följde under femton månader i Glasgow 
var snarare utelämnade till sig själva än till män, för att få tillgång till nar
kotika. De agerade i hög grad självständigt och använde en rad olika sätt 
för att finansiera sitt missbruk, t.ex. snatteri, stölder, bedrägerier och drog
handel205. Endast sex av kvinnorna prostituerade sig och endast om de 
inte kunde få tag i pengar på något annat sätt206. Men trots kvinnornas 
driftighet och självständighet var de underkastade traditionella köns-
mässiga föreställningar207 och även i övrigt delade de många av de 
problem som brukar förknippas med kvinnliga narkotikamissbrukare. 
Taylor visar t.ex. att rollen som mor och narkotikamissbrukare var mycket 
konfliktfylld och att det oftast var kvinnorna som ensamma fick ta ansvar 
för hem och barn. En del miste vårdnaden om sina barn. Flera av kvinnorna 
blev också misshandlade av sina män208. En del drabbades av hiv, hepatit 
och/eller andra infektioner209. Taylor negligerar alltså inte att kvinnornas 
missbruk medförde en rad negativa konsekvenser, men hon betonar att 
kvinnor, liksom män, måste ha ett aktivt förhållningssätt om de ska kunna 
upprätthålla ett missbruk av narkotika. 

Rosenbaum210, som intervjuat 100 heroinmissbrukande kvinnor i San 
Francisco, beskriver hur kvinnornas livssituationer gradvis försämrades 
under missbruket. Hon skriver bl.a. att kvinnornas "... life options are gra
dually reduced until she is functionally incarcerated in an invisible prison"^11. 
Men vad som är tydligt är att det krävdes såväl initiativförmåga, riskta
gande och driftighet för att kvinnorna skulle kunna upprätthålla sina miss
bruk. Rosenbaum använder uttrycket "... productive expenditure of energy in 
the pursuit of monetary gain..."212 när hon beskriver hur kvinnorna försörjde 
sig. Även om 60% av kvinnorna hade prostituerat sig, så använde de även 
andra sätt att försörja sig på. Förutom att en del hade eller hade haft 
legala arbeten, så ägnade de sig åt t.ex. droghandel, bedrägerier, stölder 
och snatteri213. 

En stor del av kvinnorna i Rosenbaums undersökning var mödrar och i 
likhet med kvinnorna i Taylors undersökning var kombinationen narkoti

204/ Taylor (1993). 
205/ a.a.:64-71. 
206/ a.a.:71. 
207/ a.a.:155. 
208/ a.a.:89. 
209/ a.a.:128-129. 
210/ Rosenbaum (1981). 
211/ a.a., sidan 11. 
212/ a.a., sidan 63. 
213/ a.a.:71. 
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kamissbrukare och mor en tydlig konfliktkälla214. Missbruk och moderskap 
står i fokus i en svensk undersökning av Trulsson215, varav flera av de in
tervjuade kvinnorna använde narkotika. Med referens till Rosenbaum be
skriver Trulsson sina informanters missbruksliv som en "omvänd karriär" 
med alltmer begränsade livsmöjligheter216. Flera av de kvinnor som 
Trulsson intervjuat hade blivit misshandlade och även på andra sätt farit 
illa i relationer till män217. Men kvinnorna i Trulssons undersökning be
skrivs inte heller som "passiva och osjälvständiga". De hade framförallt 
försörjt sig genom arbete, bidrag och/eller kriminalitet. Endast ett fåtal 
uppgav att de hade prostituerat sig218. Deras initiativkraft och aktiva för
hållningssätt visade sig inte minst i deras ansträngningar för att utestänga 
sociala myndigheter från insyn i deras liv med rädslan för att mista barnen 
som grund219. 

En annan svensk undersökning som bidrar till en nyansering av livsvill
koren för narkotikamissbrukande kvinnor är Ungmarks220 undersökning av 
kvinnor som är aktuella inom frivården p.g.a. att de är dömda för krimina
litet. De flesta av Ungmarks informanter var narkotikamissbrukare och de 
hade genomgående en hög grad av självständighet i sina ageranden i nar
kotikakretsarna221. De flesta av dem hade försörjt missbruket genom nar
kotikaförsäljning och stölder222 och de tog avstånd från att försörja miss
bruket via prostitution eller att "lägga sig på rygg"223. Rera av Ungmarks 
informanter uppgav att en viktig orsak till att de hade valt att försörja sitt 
missbruk med kriminalitet var att de hade negativa erfarenheter av att vara 
beroende av män224. 

Även i en del undersökningar som omfattar både kvinnor och män som 
är narkotikamissbrukare avtecknar sig kvinnor som agerar självständigt i 
narkotikakretsarna225. Kalderstam, vars undersökning omfattar livet i 
några subkulturella grupper i Malmö, skriver226: 

214/ a.a.:92-93. 
215/ Trulsson (1998). 
216/ a.a.:234-237. 
217/ a.a.:146-148. 
218/ a.a.:75. 
219/ a.a.:150-154. 
220/ Ungmark (1992). 
221/ a.a.:81. 
222/ a.a.:143. 
223/ a.a.:151. 
224/ a.a.:143. 
225/ Se t.ex. Kalderstam (1979:103); Lindberg (1998:168-169); Svensson, B. 
(1996:191-194). 
226/ Kalderstam (1979, sidan 103). 
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"Inom Subkulturen finns inga 'yrken' eller positioner som är stängda för 
kvinnorna. Av tradition har dessa eme llertid mest ägnat sig åt affärsstöl
der och olika slags bedrägerier. Med narkotikans introduktion har 
emellertid ett antal kvinnor i Subkulturen nått de högsta positionerna inom 
subkulturens narkotikahandel." 

Av kvinnorna i Taylors, Trulssons och Ungmarks undersökningar227 var 
det endast få som prostituerade sig för att finansiera missbruket. Detta 
kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att kvinnor och narkotikamiss
bruk ofta förknippas med prostitution. Till exempel kan man i fyra tämli
gen nyutgivna verk, vars karaktär innebär att de ska ge översiktlig infor
mation om den samlade kunskapen på området, läsa följande: 

"Omkring 70 procent av de kvinnliga narkomanerna, särskilt de heroin
beroende, är dock 'självförsörjande' genom att vara prostituerade."22® 
"A su bstantial number of women addicts become prostitutes to raise the 
substantial amounts of money needed to buy heroin regularly."22^ 
"De kvinnliga narkomanerna, som ofta prostituerar sig för att få pengar 
till narkotika..."23® 
"Illicit-drug-using women frequently support their drug habits by 
prostitution..."23* 

De här fyra citerade verken ger intryck av att en övervägande majoritet av 
de kvinnor som missbrukar narkotika prostituerar sig, vilket man dock inte 
kan påstå utifrån missbruksforskningens resultat. Det finns helt enkelt 
ingen samstämmighet om vilken betydelse prostitution har som försörjning 
för kvinnor som missbrukar narkotika232. Av tablå 3 framgår det att det 
finns undersökningar som visar att en majoritet av de undersökta kvin
norna prostituerar sig eller har prostituerat sig, men i de flesta omfattar 
prostitution mindre än 30% av de undersökta kvinnorna233. Gemensamt 
för de flesta av undersökningarna är däremot att kvinnorna har mer än ett 
försörjningssätt234. 

227/ Taylor (1993); Ungmark (1992:151). 
228/ Nordegren och Tunving i Droger A-Ö (1997, sidan 256). 
229/ Winick i Substance Abus e. A Comprehensive Textbook, (1992, sidan 723). 
230/ Nationalencyklopedin (band 14, sidan 30). 
231 / Encyclopedia of Drugs and Alc ohol (Ja ffe, 1995, sidan 527). 
232/ Taylor (1993:71). 
233/ Se också Käll (1 995:40-41) för en översikt av till stor del andra studier om 
förekomsten av prostitution hos narkotikamissbrukare som ger ungefär samma 
bild som tablå 3. 
234/ Se också Hser et al. (1992) och Taylor (1993) för översikter om kvinnliga 
narkotikamissbrukares försörjningssätt. 
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När det gäller svenska förhållanden kan en jämförelse mellan antalet 
kända kvinnliga narkotikamissbrukare och antalet kända prostituerade ge 
en antydan om att prostitution hos kvinnliga narkotikamissbrukare för
modligen är mindre omfattande än vad som ofta tas för givet. 1991 fanns 
det 192 kända prostituerade kring Malmskillnadsgatan i Stockholm235, 
varav cirka hälften bedömdes vara missbrukare236. Enligt 1992-års UNO-
undersökning237 fanns det samtidigt 1012 kvinnliga s.k. tunga narkotika
missbrukare i Stockholms län. Visserligen är inte all prostitution gatuprosti-
tution, men det är knappast troligt att andra former av prostitution är så 
omfattande och inbegriper så många kvinnliga narkotikamissbrukare att 
det motsvarar den bild som t.ex. de här ovan citerade verken målar upp. 
När man utifrån olika undersökningar drar slutsatser om förekomsten av 
prostitution bland kvinnliga narkotikamissbrukare är det väsentligt att be
döma hur representativa de undersökta kvinnorna är. Jag antar att 
påståenden om att "många" eller "en stor del av" de kvinnliga narkotika
missbrukarna prostituerar sig ofta grundar sig på undersökningar av 
"extrempopulationer"238. Om man t.ex. undersöker försörjningssätten hos 
kvinnliga narkotikamissbrukare som brukar hålla till omkring Istedgade i 
Köpenhamn eller centralstationen i Amsterdam, som är kända platser för 
narkotikahandel och gatuprostitution, så är det självklart att man får en 
stor andel som prostituerar sig. Men att utifrån sådana populationer dra 
slutsatser om hur alla narkotikamissbrukande kvinnor försörjer sig är inte 
att rekommendera. 

Att sluta med narkotika 
Skäl till att ta steget bort från missbruket 

Klientundersökningar utgör, som jag redan påpekat, de vanligaste empi
riska baserna i forskning om narkotikamissbruk. Detta betyder förstås inte 
att kunskaperna om de människor som lyckats bryta sig loss från miss
brukslivet enbart baseras på klientundersökningar. Tvärtom har en rad 
forskare239 undersökt det som brukar benämnas "spontaneous remission" 
eller "natural recovery" och denna forskning har fått betydelse för för
ståelsen av hur människor kan sluta missbruka narkotika. "Spontaneous 
remission" och "natural recovery" syftar alltså på drogfrihet som uppstår 
utan behandlingsinsatser från vare sig professionella eller andra, t.ex. 
självhjälpsgrupper240. Detta betyder inte att denna typ av förändringar 

235/ SOU 1995:15:86 
236/ a.a.:108 
237/ Byqvist, Gomér och Olsson (1993:13). 
238/ Se också Käll (1995:41) för ett exempel på en "extrempopulation". 
239/ Se t.ex. Biernacki (198 6); Blom qvist (199 6a); Granfield och Cloud (1996); 
Klingemann (1991); Waldorf (1983). 
240/ Stall och Biernacki (1986:3). 
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"sker av sig själv"241, utan de är liksom andra mänskliga förändringar 
beroende av sociala sammanhang242. Waldorf, som jämför en grupp f.d. 
heroinmissbrukare som genomgått behandling med en grupp som slutat 
missbruka heroin utan behandling, konstaterar också att det endast finns 
mindre skillnader mellan dessa grupper när det gäller bakgrunden till att de 
lämnade missbrukslivet243. Den genomgång av kunskapsläget om villkor 
för att människor bryter sig loss från narkotikamissbruk som följer här 
utgår både från undersökningar av behandlade f.d. narkotikamissbrukare 
och icke-behandlade och har givetvis relevans för båda grupperna. 

Ett narkotikamissbruk medför, som jag redogjorde för i förra avsnittet, 
vanligtvis med tiden negativa sociala, ekonomiska, psykiska och/eller 
fysiska konsekvenser för individen. Olika typer av negativa konsekvenser 
anges också ofta som avgörande skäl för att narkotikamissbrukare beslutar 
sig för att försöka lämna missbruket bakom sig. I en del fall kan det handla 
om att individen upplever sig vara psykiskt och/eller fysiskt slutkörd och 
därför inte orkar upprätthålla missbruket244.1 andra fall kan det handla 
om att missbruket skapar problem i relationerna till familjemedlemmar eller 
andra närstående245. Andra exempel är problem med myndigheter246, 
ekonomisk oförmåga att finansiera missbruket247, förnedrande händelser i 

241/ Fridell är kritisk till benämningen "spontanläkning" bl.a. för att den kan 
misstolkas som att drogfrihet kan uppnås "av sig själv" (Fridell, 1996:127-132). 
242/ Se t.ex. Biern acki (1986:141-142); Blomqvist (1999:14-16); Granfield och 
Cloud (1996:55); Klingemann (1992:1381-1385); Waldorf (1983:276). 
243/ Waldorf (1983:270). 
244/ Andersson och Hüte (1993:31); Andersson, Nilsson och Tunving (1983:251); 
Biernacki (1986:53); Brill, Nash och Langrod (1972:297); Byqvi st (19 87:31-32); 
Faupel (1991:36); Grapendaal et al. (1995:73); Klingemann (1991:739); Lindberg 
(1998:158); Pearson (1987:148); Robins (1979:332); Rosenbaum (1981:17); Shaffer 
och Jones (1989:123); Taylor (1993:126); Tops och Silow (1997:110); Waldorf 
(1983:254). 
245/ Biernacki (1986:55); Fridell, Cesaree, Johnsson Fridell och Kindberg 
(1996:17); Johnso n och Friedman (1993:40); Klingemann (1991:739); Lindberg 
(1998:158); Pearson (1987:148); Robins (1979:332); Rune, Boberg-Lundholm och 
Lundholm (1983:103); Taylor (1993:127); Tops och Silow (19 97:110); Waldorf 
(1983:254); Waldorf et al. (1991:194). 
246/ Biernacki (1986:53); Brill et al. (1972:297); Fridell et al. (1996:17); 
Grapendaal et al. (1995:70); Klingemann (1991:739); Lindberg (1998:158); Pearson 
(1987:148); Rosenbaum (1981:17); Shaffer och Jones (1989:123); Taylor (1993:126); 
Tops och Silow (1997:110); Waldorf (1983:254); Waldorf et al. (1991:194). 
247/ Robins (1979:332); Rune et al. (1983:103); Shaffer och Jones (1989:123); 
Waldorf et al. (1991:194). 
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samband med missbruket248, besvikelse över bristande solidaritet i narko
tikakretsarna249 och oro för hälsan250. 

Ett centralt begrepp med anknytning till negativa konsekvenser som skäl 
för att lämna missbrukslivet är "the rock bottom"251. Brill et al. beskriver 
det på följande sätt i en studie av amerikanska f.d. heroinmissbrukare252: 

"The case history respondents also indicated that the y had grown tired of 
the drug life, but one further dimension emerged. Many of them actually 
felt that they had hit an especially low point in their lives. We feel tha t 
this low point, which we shall term 'ro ck bottom', was a very important 
push to impel many of our respondents to seek help." 

"The rock bottom" kan beskrivas som en existentiell kris då individen upp
lever att hon eller han p.g.a. missbruket befinner sig i ett personligt botten
läge och inser att hon eller han måste förändra sitt liv. Brill et al. menar att 
det inte finns en given punkt för vad som är "the rock bottom", utan att det 
är frågan om en subjektiv upplevelse, men som för många är mycket 
obehaglig253. Beskrivningar av "the rock bottom" förekommer i en lång rad 
studier254. 

Andra typer av händelser som beskrivs som betydelsefulla för att 
narkotikamissbrukare väljer att försöka lämna missbrukslivet är t.ex. att 
missbrukaren får nya drogfria vänner255, inleder ett parförhållande med en 
person som inte använder narkotika256, får arbete eller blir antagen till en 
utbildning257, religiösa eller andra spirituella omorienteringar258 samt 
personliga upplevelser av att t.ex. bli bemött på ett sätt man inte förväntat 
sig eller att man kan handskas med situationer på ett sätt man inte klarat 

248/ Waldorf (1983:253-254). 
249/ Svensson, B. (1996:373); Waldorf (1983:264). 
250/ Fridell et al. (1996:17); Taylor (1993:127-128); Shaffer och Jones (1989:123); 
Waldorf (1983:254); Waldorf et al. (1991:194). 
251 / "The rock bottom", bottenläget, är ett centralt begrepp inom A A och NA. 
Det beskrivs t.e x. i AA:s stora bok som gavs ut första gången 19 39 (Anonyma 
Alkoholister, 1993). 
252/ Brill et al. (1972, sidan 298). 
253/ a.a.:298-299. Se också Biernacki (1986:57). 
254/ T.ex. skriver Goldberg att många narkotikamissbrukaren når "bottennivån" 
där hon eller han bara har två val: självmord eller att sluta missbruka 
(Goldberg, 1993:151). Rune et al. beskriver "vägen slut-upplevelser", som innebär 
att missbrukaren har fått det allt svårare att upprätthålla missbruket samtidig t 
som hennes sociala nätverk är på väg eller har raserats (Rune et al., 1983:103). Se 
också t.ex. Biernacki (1986:56); Prins (1995:92); Shaffer och Jones (1989:127). 
255/ Andersson et al. (1983:252); Pearson (1987:148); Waldorf (1983:256). 
256/Pearson (1987:148). 
257/ Andersson et al. (1983:252); Byqvist (1987:31-32). 
258/ Fridell et al. (1996:17); Waldorf (1983:274-275). 
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tidigare259. Av flera undersökningar framgår det att för många kvinnor blir 
graviditeter av stor betydelse för att de väljer att lämna missbrukslivet260. 

Många f.d. narkotikamissbrukare kan dock inte identifiera specifika 
händelser eller liknande som låg till grund för att de lämnade missbruks
livet. En del beskriver att de inte upplevde några extrema problem med 
missbruket, men att de ändå successivt lämnade det bakom sig261. Denna 
typ av förändringar benämner Waldorf "drifting out"262. Andra uppger att 
de slutade använda narkotika då deras sociala situation förändrades263, 
vilket Waldorf kallar "situational change"264. Ytterligare exempel är per
soner som uppger att bakgrunden till att de lämnade missbruket var att de 
mognade eller kom till insikt att missbrukslivet var ohållbart265. Den sist
nämnda typen av förändringar benämns ibland "maturing out"266. 

Begreppet "maturing out" har varit föremål för en hel del diskussioner 
inom missbruksforskningen267. Ursprungligen lanserades begreppet 1962 
av Winick268. Han hade gjort en registerstudie och funnit att 65% av de 
16725 personer som var registrerade som opiatmissbrukare vid The Federal 
Bureau of Narcotics i USA 1955 inte fanns med i registret 1960. Utifrån 
detta utvecklade Winick en hypotes om att det sker en naturlig mognad ut 
ur missbruket genom att drogfriheten ökar med missbrukarnas ålder. 
Winicks hypotes utgick från antagandet att många missbrukare började 
använda narkotika i slutet av tonåren eller i tjugoårsåldern för att 
handskas med problem som uppstår när de börjar bli vuxna och när dessa 
problem med åldern blir mindre framträdande så slutar många att 
använda narkotika269. Winick skriver270: 

"Maturing out of addiction is the name we can give to the process by which 
the addict stops taking drugs, as the problems for which he originally 

259/ Waldorf (1983:269). 
260/ Bergström (19 98:150); Blomqvist (1999); Granfield och Cloud (1996:55); 
Klingemann (1991:735); Löfgren och Hårsman (1995:51); Rosenbaum (1981:101); 
Taylor (1993:127); Trulsson (1998:81); Waldorf (1983:266); Waldorf et al. 
(1991:196). 
261/ Biernacki (1986:44); Klingemann (1991:735); Waldorf (1983:265). 
262/ Waldorf (1983:272). 
263/ Biernacki (1986:46); Waldorf (1983:272). 
264/ Waldorf (1983:272). 
265/ Andersson et al. (1983:252); Byqvist (1987:33); Prins (1995:94-98); Waldorf 
(1983:271). 
266/ Se t.ex. Prins (1995:99). 
267/ Se t.ex. Andersson och Hilte (1993:4-6); Faupel (1991:36); Ravndal (1993:23); 
Stephens (1991:97-101); Waldorf (1983:240-241). 
268/ Winick (1962). 
269/ a.a.:4-5. 
270/ a.a., sidan 5. 
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began taking drugs become less salient and less urgent, if our hypothesis is 
correct." 

Det finns en del studier som ger stöd åt Winicks hypotes271, medan andra 
motsäger den. En del av kritiken har handlat om vanskligheten att dra slut
satser om människors drogfrihet utifrån den typ av register som Winick 
utgick ifrån272. Ännu mer har kritiken riktat in sig på den innebörd Winick 
lägger i "maturing out". Waldorf273 är tveksam till begreppet av i huvudsak 
två skäl. För det första att även om en del f.d. missbrukare anger personlig 
mognad som skäl till att de lämnade missbrukslivet finns det flera andra 
orsaker, som dessutom är vanligare, till att människor blir drogfria. För det 
andra att fysisk och psykologisk utveckling inte alltid sker parallellt och 
att människan inte är färdigutvecklad i trettioårsåldern, utan utveckling, 
mognad, kan ske under hela livet. Waldorf föreslår istället begreppet 
"developmental change" för den typ av förändringar som innebär att 
människor anger personlig mognad som bakgrund till att de lämnade miss
bruket. Han skriver274: "The idea of this term is tha t people may endeavor to 
assess and change their lives not at one b ut several periods...". Waldorf27^ 
understryker också att bakgrunden till att människor bestämmer sig för att 
lämna missbruket är i de allra flesta fall en följd av förhållanden i deras 
omgivningar och sätt att leva som missbrukare. Andra forskare har också 
kritiserat Winicks hypotes om maturing out för att den inte tillräckligt tar 
hänsyn till de sociala villkor missbrukare lever under276. Av detta kan 
man, som Andersson och Hilte gör, dra slutsatsen: 

"... att relationen mellan ålder och missbruk är av mindre intresse, medan 
däremot relationen mellan missbruk och social situation är viktigare."277 

271/ Waldorf (1983:240) som refer erar till Bal i och Snarr (19 69); Snow (1973); 
Vaillant (1966). Exempel på andra studier som ger ett visst stöd åt Winicks 
hypotes är Stephens och Cottrell (1972) och Prins (1995), som båda grundar detta 
på att drogfriheten ökar med åldern hos missbrukarna i deras undersökningar. 
272/ T.ex. refererar Stephens (1991:98) till O'Donnel (1969) som följde upp tolv 
personer som var rapporterade som ej längre aktiva missbrukare av The Federal 
Bureau of Narco tics. O'Donnel fann att av dessa tolv p ersoner var fem döda, en 
satt i fängelse, tre använde fortfarande narkotika, två missbrukade alkohol, me
dan en var drogfri. Waldorf (1983:240) ref ererar till Vaillant (1973) som visade 
att hälften av de som ingick i hans undersökning hade varit aktiva missbrukare i 
fem år eller längre innan de registrerades hos The Federal Bureau of Narcotics. 
273/ Waldorf (1983:271). 
274/ a.a., sidan 271. 
275/ a.a.:276. 
276/ Se tex. Andersson och Hilte (1993:6); Anglin, Brecht, Woodward och Bonett 
(1986:244); Faupel (1991:36-37); Stephens (1991:97-101). 
277/ Andersson och Hilte (1993, sidan 6). 
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Inte ett enkelt projekt 
Problem med myndigheter eller i förhållande till anhöriga liksom upp
levelser av att befinna sig i ett personligt bottenläge eller insikter om att 
missbrukslivet är ohållbart är alltså exempel på vad många f.d. narko
tikamissbrukare anger som skäl till att de beslutade sig för att lämna miss
bruket. Detta är förstås, som flera forskare betonar27®, otillräckligt för att 
förklara att de lyckades förändra sina liv. Att det vanligtvis inte är ett 
enkelt projekt att bryta ett narkotikamissbruk finns det gott om exempel 
på inom missbruksforskningen279. Oftast krävs stora ansträngningar och 
medvetna strategier för att kunna bygga upp en tillvaro utanför narkotika
kretsarna280. 

Waldorf281 menar att ge upp en gammal livsstil och bygga upp en ny 
skapar lika många problem som det löser. I en undersökning av heroin
missbrukare i England skriver Pearson282 att de personer han intervjuat 
säger att: "... 'coming off is one thing, but that 'staying off is the real pro blem". 
Pearson syftar på att för hans informanter var inte fysiska och psykiska 
abstinensbesvär det främsta hindret för att de skulle sluta använda narko
tika, utan snarare de problem de ställdes inför i det drogfria livet. Till 
exempel har de flesta att handskas med en rad sociala och ekonomiska 
problem som uppstått under missbrukslivet283 och för många skapar 
brytningen med narkotikakretsarna ensamhet284. Det är inte heller ovanligt 
att människor som försöker lämna missbrukslivet hindras av skam- och 
mindervärdeskänslor, vilket inte minst gäller många kvinnliga narkotika
missbrukare285. Ambitioner att leva utan narkotika kan också minska 
genom att det kan hända att de bemöts av skepticism och misstro från 
personer som utgår ifrån att det mer eller mindre är omöjligt att bli fri från 
narkotikamissbruk286. Till en början är det vanligt med återfall287 

278/ Se t.ex. Blomqvist (1996a:1819); Klingemann (1991:742); Taylor (1993:129); 
Waldorf (1983:276). 
279/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:186-189); Biernacki (1986:161); Brill et al. 
(1972:293); Grapendaal et al. (1995:71); Klingemann (1991, 1992); Pearson 
(1987:149); Rosenbaum (1981:125-127); Smith-Solbakken och Tungland (1997:136-
139); Svensson, B. (1996:354-64): Waldorf (1983:257). 
280/ Se t.ex. Klingemann (1992, sidan 1 363) som skriv er: "... most rem itters are 
consious strategists...". Se också t.ex. Granfield och Cloud (1996:55). 
281/ Waldorf (1983:257). 
282/ Pearson (1987, sidan 150). 
283/ Andersson, B. (1991:187); Waldorf (1983:257). 
284/ Klingemann (1992:1370); Roman (1992:246); Svensson, B. (1996:316); Taylor 
(1993:154). 
285/ Andersson, B. (1991:178-179); Biernacki (1986:141); Erdmanis och Torsdotter 
(1983:16-17). 
286/ Se t.ex. Biernacki (1986:161); Klingemann (1992:1377-1378). 
287/ Brill et al. (1972:293); Wille (1983:339). 
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och/eller att man under en övergångsperiod använder "lättare" droger som 
alkohol och hasch288. En del undersökningar visar att det ofta tar ett eller 
ett par år mellan att en person beslutar sig för att sluta missbruk tills att 
hon eller han har uppnått stabilitet i sin nya livssituation289. 

Blomgren290 använder begreppet marginalkonflikt för att åskådliggöra 
den osäkerhet många kan uppleva inför om de ska klara av att förändra 
sina liv och börja leva utan narkotika291. Enligt Blomgren är en central 
karakteristik hos en person i marginalkonflikt att hon eller han har "mot
stridiga identitetselement"292. Blomgren, som intervjuat två kvinnor och 
tolv män som genomgått frivillig behandling p.g.a. narkotikamissbruk, 
beskriver sju olika marginalsymtom: dubbel identitet, ambivalens gentemot 
det gamla och nya livet, överdriven självmedvetenhet, översocialt beteende, 
ökad sårbarhet, isolering och tendens att söka sig till andra som befinner 
sig i en liknande situation293. 

Om en person ska kunna bli fri från ett narkotikamissbruk så kräver 
detta vanligtvis för det första att hon eller han förändrar sin uppfattning 
om drogerna och missbrukslivet och för det andra att hon eller han 
förändrar sitt handlingssätt till drogerna294. För det tredje att hon eller han 
bryter sig loss från missbrukslivet295. För det fjärde att hon eller han har 
sociala kontakter som ger stöd åt hennes eller hans strävan att 

288/ Andersson et al. (1983:251); Biernacki (1986:138); Shaffer och Jones 
(1989:141); Waldorf (1983:261); Wille (1983:339). 
289/ Andersson et al. (1983:252); Wille (1983:339). 
290/ Blomgren (1974), som tar sin utgångspunkt i Stonequist (1961) och Feldman 
(1966). 
291 / Begreppet "marginalkonflikt" återkommer i flera sve nska studier som dis
kuterar människors ansträngn ingar att bli fria från narkotikamissbruk. Se t.ex . 
Andersson et al. (1983:77); Bergström (199 8:158-163); Blomqvist (1991:123); 
Ramström (1983:101-103); Thelander (1975:63-66). 
292/ Blomgren (1974:49). 
293/ a.a.:90-174. 
294/ Se t.ex. Blomqvist (1996a:1819); Eriksson (1987:134); Klingemann 
(1992:1383); Stensmo (1983:115). 
295/ Se t.ex . Andersson och Hilte ( 1993:76-78); Blomqvist (1996a:1819); Byqvist 
(1987:39); Biern acki (1986:161-162); Eriksso n (1987:134); Granfield och Cloud 
(1996:55); Stensmo (1983:117); Stephens och Cottrell (1972:51); Waldorf 
(1983:276); Wille (1983:339). 
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förändras296. För det femte krävs att hon eller han etablerar sig i det drog
fria livet297. 

När det gäller betydelsen av att förändra uppfattningen om drogerna och 
missbrukslivet har detta ofta sin grund i olika typer av negativa konse
kvenser av missbruket som medför att missbrukaren inser att hon eller han 
måste förändra sitt liv298. Att förändra handlingssättet till drogerna syftar 
på vikten av att sluta med eller att minska på droganvändningen299, men 
också om, som Klingemann300 beskriver, att utveckla olika strategier för att 
stå emot "drogsug". Beträffande att bryta sig loss från missbrukslivet visar 
t.ex. Biernacki301 på de svårigheter det kan innebära för en person som vill 
sluta använda narkotika att ha kontakter med personer som fortsätter med 
missbruket. Ett annat exempel som antyder något om detta är att i 
Will es302 undersökning hade en stor andel av de som blivit drogfria bytt 
bostadsort. Betydelsen av sociala kontakter som ger stöd för förändringen är 
förmodligen det som lyfts fram i flest undersökningar303. När det gäller 
betydelsen av sociala kontakter kan det t.ex. vara frågan om att individen 
förbättrar och tar emot stöd från anhöriga och andra närstående och/eller 
att hon eller han byter umgängeskrets. I detta avseende finns det några 
intressanta nyanseringar. Brill et al.304 understryker betydelsen av socialt 
stöd, men ingen av deras informanter ansåg att relationer till föräldrar och 
andra anhöriga hade varit betydelsefulla för att de kunde förändra sina liv, 
utan de hänvisade till personer de hade mött efter att de beslutade sig för 

296/ Se t.ex. Andersson et al. (1983:252); Bier nacki (19 86:162-169); Blom qvist 
(1996a: 1820); Brill et al. (1972:300); Byqvist (1987:39); Eriksson (1987:134); 
Fridell et al. (1996:17); Granfield och Cloud (1996:55); Klingemann (1992:1383); 
Rune et al. (1983:111); Shaffer och Jones (1989:134); Waldorf (1983:276); Wille 
(1983:337-339). 
297/ Se t.ex. Andersson et al. (1983:252); Blomqvist (1996a:1819); Byqvist 
(1987:37); Eriksson (1987:134); Stephens och Cottrell (1972:49); Waldorf 
(1983:276); Waldorf e t al. (1991:231-234); Wille (1983:337). 
298/ Blomqvist (1996a:1819). 
299/ a.a.:1820. 
300/ Klingemann (1992:1383). 
301/ Biernacki (1986:161-162). En rad andra undersökningar understryker bety
delsen av att människo r som vil l sluta med narko tika bryter sig loss från miss 
brukskretsarna. Se t.ex. Biernacki (1986:161-162); Klingemann (1992:1364); 
Waldorf (1983:276); Wille (1983:337-339); Stensmo (1983:117). 
302/ Wille (1983:339). Se också Bergström (1998:170); Biernacki (1986:85); 
Granfield och Cloud (1996:55); Svensson och Giertz (1989:34); Söderholm 
Carpelan (19 92:131). 
303/ Se t.ex. Andersson e t al. (1983:252); Bi ernacki (1986:162-169); Blomq vist 
(1996a:1820); Brill et al. (1972:300); Byqvist (1987:39); Eriksson (1987:134); 
Fridell et al. (1996:17); Klingemann (1992:1383); Rune et al. (1983:111); Shaffer 
och Jones (1989:134); Waldorf (1983:276); Wille (1983:337-339). 
304/ Brill et al. (1972:300). 
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att lämna missbruket. En stor del av Klingemanns informanter ansåg inte 
att socialt stöd var viktigt under den allra första tiden av att de började 
förändra sina liv. I stället var det vanligt att de isolerade sig under den tid 
som följde närmast efter att de beslutat sig för att sluta med droger, men 
däremot var socialt stöd betydelsefullt senare även för Klingemanns infor
manter305. Beträffande betydelsen av att etablera en position i det drogfria 
livet syftar detta på att flera undersökningar betonar vikten av att skaffa 
nya intressen, börja studera eller arbeta för att upprätthålla drog
friheten306. I t.ex. Willes undersökning hade 42% av de som var drogfria 
arbete under det första året i drogfrihet och 70% under det andra året307. 

Flera forskare understryker att för de individer som t.ex. börjat miss
bruka i början av tonåren och som haft en stor del av sin sociala förankring 
i missbrukslivet krävs en identitetsförändring för att de ska kunna etablera 
sig i det drogfria livet308. Till exempel skriver Andersson309: 

"Missbruket skapas genom en lång och komplic erad socia l process. Att 
sluta innebär en lika komplicerad motprocess, ett företag som inte bara 
kräver personlig mognad och vilja, utan en mängd svåra omställningar av 
vardagslivet och en lång, kanske livslång, daglig kamp mot drogerna och 
mot det livsläge missbruket skapat." 

Om olika sätt att sluta med narkotika och om 
den sociala och ekonomiska bakgrundens betydelse 

Av ovan framgår det att bakgrunden till att narkotikamissbrukare väljer 
att lämna missbrukslivet varierar mellan olika individer. Olika under
sökningar beskriver också skillnader mellan olika individer när det gäller 
hur de tar sig ur missbruket när det t.ex. hur lång tid det tar och vilka 
problem de möter310. Ett exempel är Waldorf311 som i sin undersökning 
ger en beskrivning av sex olika mönster för hur hans informanter slutade 
med narkotikan. Förutom "Drifting out", "Situational change" och 
"Developmental change", som jag redogjorde för här ovan312, beskriver han 
"Conversion", "Retirement" samt "Becoming alcoholic or mentally ill". Med 

305/ Klingemann (1992:1383). 
306/Se fotnot 297. 
307/ Wille (1983:337). Se också t.ex . Svensson och Giertz (1989:33) när det gäller 
samband mellan arbete och drogfrihet hos människor som varit narkotika
missbrukare. 
308/ Se t.ex. Ande rsson, B. (1991:187-189); Biernacki (19 86:141); Bergmark och 
Oscarsson (1988:300); Blomqvist (1996a:1820); Börjeson (1979); Ramström 
(1983:102); Svensson, B. (1996:365); Waldorf (1983:276-277). 
309/ Andersson, B. (1991, sidan 188-189). 
310/ Se t.ex . Bergström (1998); Biernacki (1986); Blomqvist (1999); Granfield och 
Cloud (1996); Klingemann (1992); Lindberg (1998). 
311/ Waldorf (1983:270-277). 
312/ Se här ovan sid. 57-58. 
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"conversion" syftar Waldorf på de som bröt sig loss från missbrukslivet 
genom att de anslöt sig till olika religiösa eller ideologiska grupper313. När 
det gäller "Retirement" samt "Becoming alcoholic or mentally ill" så omfat
tar dessa de av Waldorfs klienter som mötte flest svårigheter efter att de 
lämnade missbruket. De slutade visserligen använda heroin, men deras liv 
var även fortsättningsvis socialt problematiska med t.ex. alkohol
missbruk314. 

Waldorf som delar in sina informanter i tre grupper med utgångspunkt i 
hur de beskrev sina livssituationer före och under missbruket31^ visar på 
skillnader mellan dessa grupper i hur de slutade med narkotikamissbruket. 
Han preciserar dock inte hur många från respektive grupp som slutade 
genom "Drifting out", "Situational change", "Developmental change", 
"Conversion", "Retirement" respektive "Becoming alcoholic or mentally ill". I 
alia fall skriver han att "Street addict" är den mest representerade livsstilen 
och motsvarar den konventionella bilden av narkotikamissbrukare. Det rör 
sig om personer från arbetarklassen som började missbruka i tonåren. De 
är de som mötte flest svårigheter när de lämnade missbruket. "Middle-class 
addict" har vuxit upp under goda förhållanden och är ofta välutbildade. 
De motiverade ofta sitt missbruk med sofistikerade argument och marke
rade avståndstagande mot andra missbrukare. Bland dem kunde man se 
flera olika sätt i hur de lämnade missbruket och ofta underlättades deras 
strävanden av att de hade goda sociala och ekonomiska resurser. 
"Situational addict" är den ovanligaste livsstilen. Det rör sig personer som 
inte utvecklade en livsstil som missbrukare, utan missbrukade när narko
tika var tillgängliga i särskilda situationer och som oftast slutade när de 
inte längre befann sig i dessa situationer. De lämnade vanligtvis missbruket 
genom "situational change"316. 

Waldorf beskriver alltså samband mellan sina informanters liv före och 
under missbruket och hur de formar sina liv efter missbruket. När det gäller 
bakgrundsfaktorers betydelse så visar flera undersökningar också på sam
band mellan olika typer av bakgrundsfaktorer och möjligheterna att lämna 
missbrukslivet317. Ett exempel är Lindberg318 som delar in sina informan-

313/ Waldorf (1983:274-275). 
314/ a.a.:273-274. 
315/ a.a.:250. 
316/ I denna grupp ingick några kvinnor som böljat missbruka genom att de haft 
förhållande med män som missbruk ade heroin och som hade slutat när förhål
landena med männen upphörde. Dessutom ingick sju män som gjort militärtjänst i 
bl.a. Vietnam och där börjat missbruka heroin, men som slutat när de återvände 
till USA. Att amerikanska soldater som missbrukade heroin i Vietn am i stor ut
sträckning slutade med detta när de återvände till U SA ha r uppmärksammats 
av bl.a. Robins (se t.ex. Robins, 1979). 
317/ Se t.ex. Bergne hr e t al. (1984:43-48); Bie rnacki (1986:144-160); Blomqvist 
(1980:161-163); Chylicki (1992:85); Granfield och Cloud (1996:54); Lindberg 
(1998:240-243); Stensmo (1983:114-116). 
318/ Lindberg (1998:240-243). 
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ter i två grupper; "de marginaliserade" och "de integrerade". De marginalise-
rade karakteriseras av socialt ogynnsamma uppväxtvillkor och att de 
antagit en identitet som narkotikamissbrukare och av att de har stora 
problem att lämna missbrukslivet. För de integrerade ser det i princip 
tvärtom ut. De har haft gynnsamma uppväxtvillkor och även om de använt 
narkotika regelbundet har de aldrig antagit en identitet som narkotikamiss
brukare och de är framgångsrika i att förändra sina liv. I andra undersök
ningar319 framkommer liknande resultat, d.v.s. de som vuxit upp under 
socialt ogynnsamma villkor har svårare än de som vuxit upp under gynn
samma villkor att förändra sina liv i positiv riktning. 

Att narkotikamissbrukare med en socialt och ekonomiskt gynnsam bak
grund har större möjligheter att bryta sig loss från missbrukslivet än de 
med en ogynnsam bakgrund verkar i hög grad rimligt. Det går utifrån 
forskningen dock inte att påstå att detta är ett generellt faktum. T. ex. visar 
undersökningar av olika behandlingsverksamheter ingen enhetlig bild i 
detta avseende, utan det finns studier som visar bättre behandlingsresultat 
för klienter med ogynnsamma uppväxtvillkor än de med gynnsamma och 
vice versa320. 

Vilken betydelse har behandling? 
Definition och om vad behandling åstadkommer 

Av förra avsnittet framgår att många narkotikamissbrukare med tiden 
hamnar i mycket svåra livssituationer som blir avgörande för att de beslu
tar sig för att sluta använda narkotika. Detta är givetvis också situationer 
då många söker hjälp hos missbrukarvården. I detta avsnitt ska jag belysa 
några centrala aspekter i vad forskningen säger om hur behandling kan bi
dra till att människor bryter sig loss från ett liv som narkotikamissbrukare. 

Vad som bör räknas som "behandling" av narkotikamissbrukare kan 
diskuteras321, men när jag h är använder begreppet syftar jag på olika 
typer av missbrukarvård vars ändamål är att ge narkotikamissbrukare 
stöd så att de slutar använda narkotika. Med denna utgångspunkt finns 
det inom missbrukarvården en mängd olika behandlingsformer som skiljer 
sig åt i olika avseenden322. Förutom att det finns metodmässiga och 
behandlingsideologiska skillnader gäller skillnaderna bl.a. om behandlingen 

319/ Se t.ex. Be rgnehr et al. (1984:43-48); Chylicki (1992:85); Stensmo (1983:114-
116). 
320/ Se t.ex. Bergm ark et al (1989:137); Stenström och Söderholm Carpelan 
(1996:373). 
321/ För diskussioner om behandlingsbegreppet se t.ex. Bergmark och Oscarsson 
(1994); Blomqvist (1991:26-27); Johnsen (1995:33-35); Lewin (1998:79-96). 
322/ För översiktliga beskrivningar av olika behandl ingsformer se t.ex. Fridell 
(1996); Johnsen (1995:58-74); Lowinson et al. (1992:446-595); Roman (1992:224-
238). 
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sker frivilligt eller med tvång, vilken tidsmässig ram den har, vilken mål
grupp den har och om den sker i öppenvård eller på institution. 

Uppföljningsstudier av människor som varit föremål för missbrukarvård 
visar stora sldllnader i behandlingsresultat323. Jämförelser mellan olika 
uppföljningsstudier blir dock riskabla p.g.a. av skillnader i uppföljnings
tider, utfallskriterier samt beträffande vilken hänsyn som tagits till de 
klienter som avbrutit behandlingen i förtid (drop-out frekvensen)324. 
Bergmark et al.325 ger i redovisningen av SWEDATE-projektets ettårsupp-
följning ett tydligt exempel på hur behandlingsutfallet i en och samma 
undersökningspopulation kan variera beroende på vilka utfallskriterier som 
används. I denna uppföljning som omfattade 436 klienter (varav 29% 
kvinnor och 71% män) framgår att 58% av kvinnorna och 48% av männen 
var narkotikafria ett år efter behandlingen, men ju flera utfallskriterier som 
det togs hänsyn till desto lägre blev det positiva behandlingsutfallet. 
Endast 13% av kvinnorna och 9% av männen uppfyllde alla elva kri
terier326 som gällde för att de skulle kunna betecknas som helt socialt inte
grerade. Samma tendens kan man se i andra uppföljningsstudier av 
behandlade narkotikamissbrukare327. En slutsats som därför kan dras 
utifrån behandlingsforskningen är att om ambitionen är att klienterna efter 
avslutad behandling varaktigt ska vara missbruksfria och även i övrigt leva 
socialt integrerat har en stor del av missbrukarvården ofta problem att 
uppnå sina syften. 

Ett annat problem för missbrukarvården, som också är ett problem och 
en utmaning för forskningen, är att när det gäller de klienter som efter 
behandling blir varaktig drogfria är det vanskligt att avgöra om detta är 
effekter av behandling eller av andra omständigheter328. Man kan säga att 
ju kortare uppföljningstiden är desto säkrare kan man hävda att en 
persons drogfrihet är en effekt av behandling, men man kan knappast säga 

323/ För forskningsöversikter se Bergmark och Oscarsson (1993); Fridell (1996); 
Hubbard (1992); Johnsen (1995); Kinnunen (1994); Ravndal (1993); Roman 
(1992:238-247); Stenström och Söderholm Carpelan (1996). 
324/ Bergmark och O scarsson (1993:103-104); Roman (1992:238); Stenström och 
Söderholm Carpelan (1996:360). 
325/ Bergmark et al. (1989:55-60). 
326/ Dessa kriterie r var följande: 1. Narkotikafri under det senaste halvåret. 2. 
Ej alkoholmissbruk. 3. Ej annat missbruk. 4. Mindre än 61 dagars institutionsvård 
under det senaste året. 5. Ej kriminalitet. 6. Inko mst av arbete eller studier. 7. 
Ordnat boende. 8. Ordnad sysselsättning det senaste halvåret. 9. Ej 
tvångsmässiga samhällsingripanden . 10. Ej psykis k ohälsa. 11. Mindre än 52 
samhälleliga stödkontakter senaste året (B ergmark et al. 1989:58). 
327/ Se t.ex. Hubbard, Rachel, Craddock och Cavanaugh (1984:60-61); Simpson 
(1984:31-32). 
328/ Blomqvist (1991:23); Bergmark och Oscarsson (1991:94). Detta problem gäl
ler även på alkoh olområdet och t.ex. skriver Lindström (1994, sidan 83): "Resul
tat som ti llskrivs beh andling ka n i själva ver ket ha s in gru nd i and ra hä ndelser som 
sammanfallit i tiden". 
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något om stabiliteten i drogfriheten. Och tvärtom; ju längre uppföljningstid, 
desto bättre kan man uttala sig om stabiliteten i drogfriheten, men mindre 
om behandlingens betydelse för drogfriheten329. 

Vad betyder behandlingsmetoden? 
Beträffande olika behandlingsmetoders betydelse för behandlingsresultatet 
kan man med stöd i forskningen påstå att det inte finns någon metod som 
är överlägsen andra för alla klienter330. Bergmark och Oscarsson konstate
rar att det saknas "... generellt accepterade och kliniskt fungerande behand
lingsmetoder"331. De betonar att det innebär stora svårigheter att identifiera 
och beskriva vilket eller vilka inslag i en behandling som har avgörande 
terapeutisk betydelse. Dessa svårigheter kan till stor del hänföras till att 
verksamheter som ägnar sig åt behandling av missbrukare vanligtvis är 
mycket komplexa system som påverkas av en mängd faktorer vilka kan 
antas ha betydelse för behandlingsresultaten. Bergmark och Oscarsson 
pekar på frågor som i detta sammanhang fortfarande innebär stora 
utmaningar för forskningen och som är viktiga för en utveckling av miss-
brukarvården. Vad betyder behandlingsmetoden (som dessutom ofta inne
håller såväl sociala som psykologiska och pedagogiska inslag)? Vad 
betyder behandlarnas personlighet, ideologiska övertygelse och konkreta 
ageranden? Vad betyder samspelet mellan klienter som samtidigt är före
mål för samma behandling? Är behandlarnas beskrivningar av vad de gör 
relevanta för vad de faktiskt gör? Och dessutom: Hur påverkar dessa 
faktorer varandra sinsemellan och hur påverkas de av andra faktorer?332 

Det finns forskning som belyser en del av de frågor som Bergmark och 
Oscarsson ställer. När det gäller den metodmässiga inriktningens betydelse 
för behandlingsresultatet tycks denna vara underordnad en rad andra 
faktorer. Till exempel visar olika behandlingsenheter som arbetar med 
samma metod olika resultat333. Ett annat exempel är att forskningen ger 
ett brett stöd för att inom den institutionella missbrukarvården ökar 
sannolikheten för ett positivt behandlingsresultat med behandlingstidens 

329/ Se t.ex. Bergmark et al. (1989:56). 
330/ Bergmark och Oscarsson (1991:88-90); Ravndal (1993:40). Men däremot kan 
vissa metoder ha mer negativa effekter än andra i behandling av vissa klie nter. 
T.ex. visar Segraeus (1993:31-32) och Stenström och Söderholm Carpelan 
(1996:393) att metoder med konfron tativa inslag är olämpliga för kliente r med 
psykisk problematik. 
331/ Bergmark och Oscarsson (1991, sidan 88). 
332/ a.a.:88-98. 
333/ Av SWEDATE-projektet framgår det t.ex. att det finns signifikanta skill
nader i behandlingsresultaten mellan de behandlingsenheter som arbetade med 
unga narkotikamissbrukare enligt s.k. hasselapedagogik (Bergmark et al., 
1989:69). Se också Fridell et al. (1996:3). 
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längd oavsett behandlingsmetod334. Kön är en annan faktor som verkar 
vara överordnad behandlingsmetoder, då flera undersökningar visar bättre 
behandlingsresultat för kvinnor än för män335. Ytterligare ett exempel är 
att en del svenska studier tyder på att oavsett metod ger behandling bättre 
resultat med amfetaminmissbrukare än med heroinmissbrukare336. 

En rad forskare lyfter också fram betydelsen av faktorer som rör karak
tären på interaktionen mellan klienter och behandlare337. Till exempel visar 
Jenner338 att klientens motivation att förändra sitt liv inte kan ses isolerat 
från personalens och behandlingsorganisationens förväntningar och 
engagemang. Han menar att även om inte behandlarens förhållningssätt är 
helt avgörande, så kan positiva förväntningar och engagemang vara det 
som ytterst bestämmer om en behandling blir framgångsrik. Ett annat 
exempel är Segraeus' undersökning av ett behandlingshem för unga miss
brukare, där hon bl.a. belyser hur en personalgrupp och klientgrupp kan 
påverka varandra genom parallella processer33^. Blomqvist som också 
betonar att behandling av missbrukare handlar om ett "samspel" mellan 
klienter och behandlare skriver340: 

"Det finns inom missbruksområdet inga identifierade professionella meto
der eller tekniker, som leder till effe ktiv 'bot', och vars tillämpning är i 
princip oberoende både av klientens eller patientens vilja och aktiva med
verkan, och av behandlarens pers onlighet eller relation till patienten. " 

Med andra ord; oavsett metod så påverkas behandlingsresultatet av om 
personalen är engagerad i klienten och tror på hennes eller hans möjligheter 
att förändra sitt liv och att klienten är motiverad, upplever stöd från per
sonalen, delaktighet i behandlingssituationen och att behandlingen är 
meningsfull. 

Frank och Frank341, vars analys bygger på en genomgång av ett stort 
antal olika metoder att behandla psykiska och sociala problem, menar att 
alla framgångsrika behandlingar har fyra kännetecken; en känslomässig och 
förtroendefull relation mellan klient och behandlare, de bedrivs i en miljö 

334/ Se t.ex. Bergmark e t al. (1989:85); Hubbard et al. (1984:57); Hubbard 
(1992:600); Ramström (1983:119); Ravndal (1993:40); Roman (1992:242); Simpson 
(1984:33); Segraeus (19 93:31); Stenström och Söderholm Carpelan (1996:373); 
Söderholm Carpelan (1992:130). 
335/ Andersson e t al. (1983:256); Bergmark et al. (1989:85); Fridell et al. (1996:9); 
Ravndal (1993:39); Stenström och Söderholm Carpelan (1996:373). 
336/ Bergmark et al. (1989:85); Bergmark och Oscarsson (1993:108,110); Lindberg 
och Ramström (1977:89); Söderholm Carpelan (1992:128). 
337/ Se t.ex. Bergmark och Oscarsson (1988,1991); Blomqvist (1991); Hilte (1990); 
Jenner (1987; 1992); Segraeus (1984,1987,1993). 
338/Jenner (1992). 
339/ Segraeus (1984:207-208). 
340/ Blomqvist (1991, sidan III). 
341/ Frank och Frank (1991) som är en revidera d version av Jerome D. Franks 
klassiska studie Persuasion and He aling som först publicerades 1961. 
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där klienten känner trygghet och kan utvecklas, de utgår från en myt eller 
förklaringsmodell som ger en för klienten trovärdig förklaring på hennes 
eller hans problem och hur de ska lösas, samt innehåller ritualer eller för
faringssätt som både klienten och behandlaren deltar i och som de anser 
meningsfulla för klientens utveckling342. Frank och Frank betonar att den 
känslomässiga och förtroendefulla relationen är den viktigaste enskilda 
faktorn och en nödvändighet för att de andra faktorerna ska få inflytande i 
behandlingen343. 

Franks och Franks studie fokuserar också betydelsen av övertygelser för 
positiva behandlingsresultat. De konstaterar att de flesta behandlings
former utgår från föreställningar som inte är empiriskt verifierbara344. 
Utifrån deras perspektiv är detta dock oväsentligt för behandlingsresul
tatet - det viktiga i detta avseende är att behandlarna är övertygade, inte 
vad de är övertygade om, och att de kan göra klienterna övertygade om 
samma sak. De menar att de gemensamma övertygelserna på olika sätt 
stärker behandlingsrelationen345. Inflytandet av övertygelser i behandling 
belyses också av andra forskare346 och t.ex. så skriver Vaillant347: 

"Time and time again, both evangelists and behavior therapists have 
demonstrated that if you c an but win the ir hearts and minds, the ir habits 
will follow." 

Forskningen ger alltså stöd för att faktorer som har att göra med den 
sociala interaktionen mellan personal och klienter (positiva förväntningar, 
engagemang, respekt, acceptans, förmåga att skapa relationer etc.) har 
betydelse för behandlingsresultaten oavsett behandlingsmetod. Dessa 
faktorer som alltså är gemensamma för framgångsrika behandlingar348 

skiljer sig inte från vad som generellt sett är viktigt för mänsklig utveckling 
och förändring349, vilket tydliggörs i olika undersökningar. Av t.ex. 
Waldorfs undersökning av f.d. narkotikamissbrukare framkommer endast 
mindre skillnader mellan de som genomgått behandling och de som inte 

342/ Frank och Frank (1991:40-44). 
343/ a.a.:40,154. 
344/ Det är en anledning till att Frank och Frank använder begreppen "myt" och 
"ritualer" då de beskriver betydelsen av att klienten f år en trovärdig förklaring 
på sina problem respektive de förfaringssätt som ingår i behandlingen (a.a.:42). 
345/ a.a.:44-50. 
346/ Se t.ex. Bergma rk et al. (1989:156); Bergmark och Oscarsson (1991:97); 
Blomqvist (1991:116-129); Segraeus (1987, 1993:34); Vaillant (1983:287-290). 
347/ Vaillant (1983, sidan 287). 
348/ I studier som diskuterar Jerome D. Franks arbete brukar denna typ av icke
specifika behandlingsfaktorer benämnas "common elements" (se t.ex. Blomqvist, 
1996a:1826-1828; Parloff, 1986). Vaillant (1983:285), vars diskussion också är in
fluerad av Frank, använder begreppet "natural healing processes". 
349/ Se t.ex. Vaillant (1983:285-293); Frank och Frank (1991:300). 
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gjort det när det gäller bakgrunden till att de lämnade missbrukslivet350. 
Bergmark et al. exemplifierar det när de skriver351: 

"... en relativt stor andel av en tungt belastad population narkotikamiss
brukare upphör med sitt missbruk efter en behandling som, förutom inslag 
av psykoterapi på vissa behandlingsenheter, i mycket bygger på 
förhållanden och kvalitéer närvarande i olika icke-terapeutiska 
sammanhang..." 

Innan jag avslutar denna genomgång om behandlingens betydelse vill jag 
göra några kommentarer. Det faktum att missbrukarvården ofta har 
svårigheter att uppnå sina syften skall givetvis inte tas som intäkt för att 
den är meningslös. För det första finns det gott om exempel på miss-
brukarvård med positiva resultat352. För det andra kan bilden av 
missbrukarvårdens totalt sett dåliga resultat åtminstone till viss del bero 
på brister i forskningen353. Detta grundar jag på att många människor som 
slutat använda narkotika har genomgått flera behandlingar354. Att påstå 
att det endast var den sista behandlingen som hade positiv betydelse för 
förändringen kan vara vanskligt då det kan antas att även om en behand
ling inte medför direkt märkbara förändringar kan den ge erfarenheter som 
bidrar till förändring senare i livet355. Sökandet efter denna typ av 
"positiva resultat" är också en utmaning för forskningen. För det tredje är 
det givetvis ur ett humanitärt perspektiv en skyldighet för samhället att 
erbjuda vård för narkotikamissbrukare även om resultaten är osäkra. Detta 
borde inte ifrågasättas ens i ekonomiskt kärva tider då olika studier visar 
att även låga behandlingsresultat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
motiverar sina kostnader356. För det fjärde är behandlingar tidsmässigt 
begränsade och betydelsen av dem skall inte "övervärderas" för de klienter 
som efter behandling aldrig återupptar missbruket. Vad behandling fram
förallt kan åstadkomma är att bidra till att klienterna kan börja leva utan 
att missbruka narkotika. Hur deras missbruksfria liv kommer att gestalta 
sig kommer allteftersom tiden går att alltmer påverkas av andra faktorer 
och med tiden blir det orimligt att påstå att missbruksfriheten beror på 
behandlingen. 

350/ Waldorf (1983:270). 
351/ Bergmark et al. (1989, sidan 160). 
352/ Se t.ex. Fridell (1996:19); Miller (1992:94-98); Segraeus (1998:10-18). 
353/ Se t.ex. Blomqvist (1991:25). 
354/ Se t.ex. Bergmark et al. (1989:159). 
355/ Brill et al. (1972:289) visar resultat som stödjer detta antagande. 
356/ Se t.ex. R avndal (1993:38); Riksrevisionsverket (1993:78-79). 
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Livet efter narkotikamissbruk 
Det är möjligt, men vad innebär det? 

Av detta kapitel framgår det att forskningen ger en hel del kunskap om 
vad som krävs för att sluta missbruka narkotika. Vidare framgår det att 
flera undersökningar visar att det är ett vanskligt projekt och inte minst 
utifrån vad forskningen visar om missbrukarvårdens resultat kan man på
stå att misslyckanden är vanliga. I dessa avseende kan man säga att 
forskningens resultat, i alla fall till viss del, sammanfaller med uppfatt
ningen om att det är mycket svårt att bryta sig loss från ett narkotikamiss
bruk som många i samhället bär på357. 

En del narkotikamissbrukare bryter sig dock loss från missbrukslivet och 
blir varaktigt missbruksfria och även i övrigt socialt integrerade. De har 
med andra ord lämnat narkotikamissbruket bakom sig och lever vad som 
med hänsyn till alla individuella variationer kan kallas "vanliga liv". Hur 
vanligt det är att narkotikamissbrukare lyckas med detta finns det ingen 
säker kunskap om, bl.a. av det skälet att mycket av vad vi vet bygger på 
klientundersökningar, som dessutom tillämpar olika kriterier på social inte
gration358. Som framgått visar dock både uppföljningsstudier av behand
ling359 och studier av obehandlade grupper36" att det faktiskt förekommer 
att människor lyckas lägga både sitt missbruk och sin kriminalitet bakom 
sig och etablera ett liv med ordnad sysselsättning, ordnat boende etc. Jag 
har emellertid funnit få undersökningar som fördjupat sig i livsvillkoren för 
denna grupp. 

Med tanke på att samhället generellt sett tar avstånd från narkotika är 
en intressant fråga hur deras sociala liv ser ut och hur de förhåller sig till 
sina missbrukserfarenheter t.ex. i arbets-, familje- och umgängesliv. En 
annan fråga är om det finns faktorer av t.ex. social och ekonomisk karaktär 
som inte omfattas av traditionella utfallskriterier som gör att livsvillkoren 
för människor som varit narkotikamissbrukare skiljer sig från andra socialt 
integrerade grupper i samhället. 

En av de undersökningar jag funnit som belyser livet efter narkotika
missbruk är Biernackis361 undersökning av heroinmissbrukare i USA som 
blev fria från heroinmissbruk utan behandling. De flesta av Biernackis 
informanter hade förbättrat sina sociala och ekonomiska situationer på ett 
sätt som motsvarar de kriterier som brukar anges för social integration (ej 

357/ Se t.ex. Biernacki (1986, sidan 161) som skriver att "... 'once an addict, always 
an addict' is such a widely held belief...". 
358/ Se t.ex. Bergmark och Oscarsson (1993:103-104); Roman (1992:238); Stenström 
och Söderholm Carpelan (1996:360). 
359/ Se t.ex. Bergmark et al. ( 1989); Bergnehr et al. (1984, 1992); Byqvist (1993); 
Fridell e t al. (1996); Svensson och Giertz (1989); Stensmo (19 83); Söderholm 
Carpelan (1992); Tjersland (1995). 
360/ Se t.ex. Bierna cki (19 86); Blom qvist (19 99); Granfield och Cloud (1996); 
Klingemann (1991, 1992); Waldorf (1983). 
361/ Biernacki (1986). 
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missbruk eller kriminalitet, ordnad sysselsättning och boende). Många 
uttryckte säkerhet över att de hade lagt narkotikan bakom sig. Denna 
säkerhet i förhållande till narkotikan grundades ofta på att de inte ville 
mista vad de hade byggt upp i sina nya liv362. 

Trots att Biernackis informanter alltså hade skapat stabila sociala och 
ekonomiska situationer i det drogfria livet var det vanligt att missbruks
bakgrunderna skapade problem för dem i förhållande till människor i det 
drogfria livet. Många av dem kunde uppleva skam- och skuldkänslor. Av 
rädsla att bli negativt behandlade undvek en stor del av dem att i olika 
sammanhang berätta om att de varit narkotikamissbrukare. Av de som 
hade valt att berätta om sina bakgrunder berättade en del att de hade 
blivit bemötta med misstänksamhet av personer som var skeptiska till 
deras möjligheter att leva utan narkotika3®3. Även om känslor av skam och 
utanförskap hade minskat för många allteftersom de hade involverats i det 
drogfria livet364, så betonar Biernacki att de främsta problemen för 
människor som varit narkotikamissbruk är förknippade med den sam
hälleliga stigmatiseringen av narkotikamissbrukare36^. 

Liknande problem som Biernackis informanter p.g.a. sina bakgrunder 
som narkotikamissbrukare upplevde i förhållande till människor i det drog
fria livet beskrivs också av såväl Klingemann366 som Granfield och 
Cloud367, vars informanter vanligtvis var selektiva då det gällde till vilka 
de berättade om sina missbruksbakgrunder för. Klingemann, som har 
undersökt och jämfört hur heroinmissbrukare respektive alkoholmiss
brukare blivit missbruksfria utan hjälp av behandling, skriver att de som 
missbrukat heroin "... feel the stronger societa l discrimination against illicit 
drug use than against alcoholism, even after successful recovery"36®. Detta till 
trots så upplevde de f.d. heroinmissbrukarna att de hade fler människor 
som gav dem stöd än de f.d. alkoholmissbrukarna369 och i olika avseenden 
blev deras lösningar av sina drogfria liv mer stabila än de f.d. alkoholmiss
brukarnas370. Även Granfields och Clouds informanter hade människor 
omkring sig som gav dem stöd i deras strävanden att leva drogfritt371. 

362/ a.a.:170-174. 
363/ a.a.:163-167. 
364/ a.a.:169. 
365/ a.a.:178-179. 
366/ Klingemann (1992:1376-1378). 
367/ Granfield och Cloud (1996:51). 
368/ Klingemann (1992, sidan 1378). 
369/ a.a.:1876. 
370/ a.a.:1378-1381. 
371/ Granfield och Cloud (1996:54). 
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När det gäller svenska förhållanden, så har Bergström372 och 
Blomqvist373 undersökt livssituationen för människor som varit narko
tikamissbrukare och som lever socialt integrerade374. Bergströms under
sökning omfattar tre grupper av kvinnor med olika förhållanden till 
narkotikamissbruk. En grupp var aktiva missbrukare. En grupp bestod av 
kvinnor som hade blivit drogfria förhållandevis nyligen (mellan några 
månader och ett år). Den tredje gruppen, som är särskilt intressant i detta 
sammanhang, benämner Bergström "de rehabiliterade". De hade varit drog
fria mellan tre och elva år och hade stabila livssituationer i det drogfria 
livet, som gjorde att de bedömdes vara fria från narkotikamissbruk375. "De 
rehabiliterade" uppger att de i början av sina drogfria liv hade skuld
känslor över sina liv som missbrukare och var oroliga för att människor i 
deras omgivningar skulle få veta att de varit narkotikamissbrukare. De 
berättar också om att de kunde känna utanförskap och osäkerhet över hur 
de skulle uppföra sig i olika situationer376. Men i redogörelsen över "de 
rehabiliterades" aktuella livssituationer framgår det inte att de längre upp
levde problem i förhållande till andra människor p.g.a. av sina missbruks
bakgrunder. I stället framträder en bild av kvinnor som hade missbruket 
bakom sig och som levde socialt och ekonomiskt välfungerande liv377. 
Bergström378 skriver att "de rehabiliterade" förmedlade "... ett intryck av att 
de i stort sett var nöjda med det liv de levde". 

Blomqvists379 undersökning omfattar f.d. alkoholmissbrukare och f.d. 
narkotikamissbrukare som varit missbruksfria i minst tre år och som slutat 
missbruka med hjälp av behandling respektive utan hjälp av behandling. 
Han visar att förändringen av de f.d. narkotikamissbrukarnas livssituation 
är påtagligare än för de f.d. alkoholmissbrukarna, vilket bl.a. har samband 
med att narkotikamissbrukare vanligtvis är mer marginaliserade i samhället 
än alkoholmissbrukare380. Ett skäl till det är att man i samhället ser olika 
på alkohol respektive narkotika och Blomqvist skriver att de f.d. narko
tikamissbrukarna, åtminstone inledningsvis efter att de blivit drogfria, 
torde få handskas med en påtaglig misstro från omgivningen381. Men 
Blomqvists visar att de f.d. narkotikamissbrukarna dock hade personer 
(partners, familjemedlemmar eller vänner) i sina omgivningar som de kände 

372/ Bergström (1998). 
373/ Blomqvist (1999). 
374/ Livet efter narkotikamissbruk berörs också i andra svenska undersökningar 
se t.ex. Blomgren (1974); Lindberg (1998:233-235); Thelander (1975). 
375/ Bergström (199855-56). 
376/ a.a.:159-160. 
377/ a.a.:170-189. 
378/ a.a., sidan 187. 
379/ Blomqvist (1999). 
380/ a.a.:15-16. 
381/ a.a.:16. 
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stöd ifrån382. Han skriver att en rimlig tolkning av resultaten från under
sökningen är att "... unambivalent support from others generally played a 
crucial role in building up the self-confidence and self-efficacy it took to 
maintain the resolution'^83. 

Av en rad undersökningar384 framgår det att det inte är ovanligt att 
människor som varit narkotikamissbrukare har valt att engagera sig i reli
giösa eller ideologiska organisationer, som LP-verksamheten385 och inom 
den s.k. tolvstegsrörelsen (t.ex. Anonyma Narkomaner och Anonyma Alko
holister). För människor som varit narkotikamissbrukare innebär engage
manget i denna typ av verksamheter, enligt Biernacki386, att de kommer in i 
sociala sammanhang där de inte behöver dölja sina bakgrunder genom att 
de möter människor som accepterar dem och som är övertygade om att 
förändring är möjlig. Biernacki skriver387: 

"Groups such as these often believe that although people may have 
behaved in a deviant manner, that does not mean the individuals are 
deviants - that is, the deviance does not attach to a k ind of person. Su ch 
beliefs, through their ready and open acceptance, help facilitate the 
identity transformations of people trying to change their world and the 
social confirmation of a new identi ty within that w orld." 

Tolvstegsrörelsen har studerats ur en rad olika perspektiv388. Vad som gör 
den särskilt intressant i detta sammanhang är dess betydelse som socialt 
nätverk för deltagarna389. Att AA och NA numera spelar en viktig roll för 
många människor i Sverige framgår av att tolvstegsrörelsen har expanderat 
mycket kraftigt i landet sedan första hälften av 1980-talet, vilket i alla fall 
till viss del kan tillskrivas en samtidig ökning av minnesotainriktade 
behandlingsverksamheter390. Idag finns det AA- och NA-grupper i de 
flesta större svenska kommuner391. 

382/ a.a.:14-15. 
383/ a.a., sidan 16. 
384/ Se t.ex. Ander son (1994:164); Biernacki (19 86:163); Helmersson Bergma rk 
(1995:98-99); Johansson (1997); Klingemann (1992:1367); Lindberg (1998:215-223); 
Waldorf (1983:274-275). 
385/ LP-verksamheten hette tidigare LP -stiftelsen. Johansson (1997) ger en ini
tierad bild av ett av LP-stiftelsens behandlingshem. 
386/ Biernacki (1986:163-164). 
387/ a.a., sidan 163-164. 
388/ Helmersson Bergmark (1995:7); Kurube (1997:9-14). Även om forskningen till 
största del har intresserat sig för AA har den relevans även för narkotikaom
rådet, inte minst därför att många AA-del tagare, förutom att de har eller haft 
alkoholproblem, även har eller haft problem med narkotika (Helmersson 
Bergmark, 1995:98-99). 
389/ Helmersson Bergmark (1995:104-105). 
390/ a.a.:70-71. 
391 / Enligt svenska NA:s officiella hemsida på internet fanns det i juli 1999 NA-
grupper i ett 80-tal svenska kommuner. I en del av dessa kommuner fanns det flera 
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Av olika studier392 framgår det också att det är vanligt att olika verk
samheter inom missbrukarvården anställer människor med egna erfarenhe
ter av missbruk. Det gäller inte minst behandlingsverksamheter som drivs 
av religiösa eller behandlingsideologiska organisationer där en stor del av 
personalen ofta består av f.d. klienter och där det inte är ovanligt att 
klienter efter avslutad behandling stannar kvar och arbetar som behand
lare393. Att bli behandlare kan därför ses som en möjlighet för en del 
människor som varit narkotikamissbrukare att relativt kort tid efter sina 
missbruk få en förankring på arbetsmarknaden och i ett av få sammanhang 
i samhället där deras erfarenheter från missbrukslivet betraktas som en till
gång. Sannolikt är detta dock inte en väg som står öppen för annat än en 
relativt begränsad andel av dem, som lyckas lämna sitt narkotikamissbruk 
bakom sig394. 

Jag har i detta avsnitt försökt sammanfattat vad jag funnit i litteraturen 
med relevans för livet efter narkotikamissbruk. Jag är medveten om att den 
stora omfattningen av forskning om narkotikamissbruk innebär att jag 
sannolikt missat en del studier om frågan. Men jag gör dock bedömningen 
att det finns avsevärda kunskapsluckor om livsvillkoren för de som varit 
narkotikamissbrukare. Kanske kan man sammanfatta kunskapsläget med 
att säga att vi vet att det är möjligt att med eller utan hjälp av behandling 
bli fri från narkotikamissbruk, men mindre om vad det kan innebära att 
vara det. Detta kan tyckas vara förvånande med tanke på att de som 
lyckats bryta sig loss från narkotikamissbruk faktiskt uppnått vad som 
kan sägas vara "behandlingsmålet" för en stor del av missbrukarvården. 
Bättre kunskap om hur livet efter missbruket faktiskt ter sig bör därför 
vara av värde för att utveckla och förbättra behandlingsarbetet. 

Narkotikamissbruk som karriär 
Inte ett enhetligt begrepp 

1963 publicerade Howard S. Becker den numera klassiska stämplings-
teoretiska studien Outsiders395, i vilken Becker använder begreppet 
"karriär" i en analys av hur marijuanarökning utvecklas sekventiellt från att 
en individ är intresserad och beredd att pröva marijuana tills att individen 

olika NA-grupper. I t.ex. Stockholmsområdet fanns det e tt 30-tal NA-grupper 
(Narcotics Anonymous, 1999). 
392/ Blomqvist (1999:15); Johansson (1997:47); Kampmann (1995:88); Kristiansen 
(1992:11); Lindberg (1998:235-236); Robins (1979:334); Socialstyrelsen (1980). 
393/ Se t.ex. Johansson (1997:47). 
394/ Enligt O'Brien och Biase (1992:455), som skriver om terapeutiska samhällen 
i USA, sä börjar mindre än 15% av de som är drogfria efter genomgången behand
ling att arbeta som behandlare. 
395/ Jag har utgått från den reviderade upplagan av Outsiders som gavs ut 1973. 
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använder marijuana regelbundet396. Beckers Outsiders har följts av en lång 
rad studier om narkotikamissbruk där karriärbegreppet används och sedan 
ett par decennier är karriärbegreppet etablerat inom narkotikaforskningen. 
Ofta beskriver karriärstudierna hur individens förhållande till narkotikan 
utvecklas från experimentell användning tills att den blir så problematisk 
att individen försöker sluta använda narkotika. Men det råder inte någon 
enighet kring vad olika forskare inbegriper i karriärbegreppet. I en del fall 
åsyftas enbart den period då en individ använder narkotika, medan det i 
andra fall avser individens hela livsförlopp. En del forskare menar att man 
gjort karriär som missbrukare om man nått en hierarkiskt hög position i 
missbrukskretsar, medan andra inte förknippar det med status
positioner397. 

Becker är alltså en central utgångspunkt för hur karriärbegreppet 
tillämpats på narkotikaområdet. En annan inflytelserik studie är A 
Conceptual Model of the Life Cycle of Addiction som Harold Alksne, Louis 
Lieberman och Leon Brill presenterade 1967. De använder visserligen inte 
begreppet "karriär" i den refererade artikeln, men de beskriver ett sekven
tiellt utvecklat missbruksförlopp med olika faser och deras studie har fått 
stor betydelse för utvecklingen av olika karriärmodeller på narkotika
området. Becker och Alksne et al. skiljer sig åt i väsentliga avseenden, 
vilket är värt att beakta då man förhåller sig till karriärbegreppet och den 
kritik som riktats mot det. 

Becker anger att individen kan vara nybörjare, tillfällighetsbrukare eller 
regelbunden marijuanabrukare, men i övrigt preciserar han inga faser eller 
stadier i missbrukskarriären398. Alksne et al. ger en detaljerad beskrivning 
av olika faser under missbruksförloppet från det att individen börjar 
använda narkotika tills att han eller hon lämnar missbruket399. Becker 
betonar att missbrukskarriärer ser individuellt olika ut400, medan Alksne et 
al. tillskriver missbruksförloppet en lagbundenhet401. En annan skillnad 
gäller vilka skäl Becker respektive Alksne et al. anger för att en individ går 
vidare i missbrukskarriären. Becker menar att individens motiv för att 
använda marijuana förändras steg för steg genom hans eller hennes sociala 

396/ Redan i mitten av 1940-talet använde Morten E. Jellinek karriärbegreppet 
inom alkoholforskningen (Jellinek, 1946 , refererad i Mossberg & Änggård, 
1978:17). Studier som beskriver narkotikam issbruk som en process med olika 
sekvenser, men utan att benämna det karriär, förekom också innan Beckers 
Outsiders gavs ut. En klassiker på området är Alfred R. Lindesmiths Opiate 
Addiction, som publicerades 1947. Becker hade också redan 1953 publicerat 
Becoming a Marihuana User, som ligger till grund för diskussionen i Outsiders, 
men då utan att använda begreppet karriär. 
397/Lindberg (1998:32). 
398/ Becker (1973:61). 
399/ Alksne et al. (1967:223). 
400/ Becker (1973:78). 
401/ Alksne et al. (1967:227, 237). Alksne et al. har valt att använda begreppet 
"livscykel". "Cykel" syftar på ett regelmässigt återkommande fenomen. 
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interaktion med andra marijuanaanvändare, men också beroende på att 
han eller hon måste förhålla sig till den samhälleliga synen på 
marijuana402. Alksne et al. menar att det sker en toleransutveckling, som 
uppstår genom att individen utvecklar en känsla av självtillit i känslan att 
vara missbrukare samtidigt som han eller hon förvärvar de kunskaper som 
krävs i missbruksvärlden. Men det avgörande skälet för att ett regelbundet 
missbruk är enligt Alksne et al. att individen blir fysiologiskt beroende403. 

Ytterligare en viktig skillnad är att Becker menar att hans sätt att 
använda kärriärbegreppet är användbart även vid studier av andra 
avvikande beteenden404. Den modell Alksne et al. beskriver avser narkoti
kamissbruk och de betonar att den framförallt har relevans för opiatmiss
brukare i amerikanska storstäder. De menar vidare att deras modell ger 
implikationer för behandling av narkotikamissbrukare och de understryker 
därför betydelsen av att ha kunskaper om var i missbruksförloppet indivi
den befinner sig, då olika faser kräver olika behandlingsinsatser405. 

Om karriärbegreppet i narkotikaforskningen 
Det finns alltså väsentliga skillnader mellan de karriärperspektiv som 
Becker respektive Alksne et al. beskriver, men båda perspektiven har var 
för sig haft inflytande på såväl den anglosaxiska406 som den svenska 
narkotikaforskningen. Exempel på svenska undersökningar om narkotika
missbruk som hämtat inspiration från Beckers karriärteori är Nygrens 
undersökning av "knarkarkarriären"407, Goldbergs modell för avvikar-
karriärer408 samt en undersökning av ett behandlingshem för narkotika
missbrukare av Eriksson409. Såväl Nygren som Goldberg och Eriksson 
betonar att missbruk är ett komplicerat fenomen som skapas genom 
individens interaktion med omgivningen. Men Erikssons studie är den av 
dem som mest ligger i linje med Becker. Hon fokuserar de sociala inter-
aktionsmönster som klienterna och personalen är inbegripna i och visar att 
detta både i positiv och negativ bemärkelse får betydelse för klienternas 
ageranden410. När det gäller Nygren och Goldberg refererar båda till Becker 

402/ Becker (1973:58). 
403/ Alksne et al. (1967:228-229). 
404/ Becker (1973:24). 
405/ a.a.:238-239. 
406/ Exempel på anglosaxiska studier som använder Beckers karriärteori är: 
Blumer, Sutter, Smith och Ahmed (1974); Coombs (1981); Faupel (1991); Hirsch, 
Conforti och Graney (1 990); Johnson och Friedman (1993); Rosenbaum (1981); 
Rubington (1967). Exempel på an glosaxiska studier som utgår från Alks ne et al. 
är: Anglin et al. (1987); Brill et al. (1972); Hendler och Stephens (1977). 
407/ Nygren (1978). 
408/Goldberg (1993). 
409/ Eriksson (1987). 
410/ Se t.ex . a.a.:121. 
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då de beskriver missbruksutvecklingen som en stegvis process. Men i övrigt 
skiljer deras diskussioner sig väsentligt från Beckers karriärteori, fram
förallt genom att de understryker sambandet mellan bakomliggande 
orsaker och att individen missbrukar narkotika411. 

En av de mer omfattande svenska karriärstudierna på senare år är 
Lindbergs undersökning Emotioner, sociala band, och ritueller412. Lindberg 
betonar den känslomässiga betydelse olika händelser som individen upp
lever på vägen in i, i och ut ur missbruket får för hans eller hennes ageran
den. Han menar att individens subjektiva och objektiva livserfarenheter 
visar sig i hans eller hennes karriär. Lindberg berör inte det karriär
perspektiv som Alksne et al. representerar. Däremot är Lindberg kritisk 
mot Becker. Kärnan i kritiken är att Lindberg anser att Beckers teori är 
deterministisk413 och att det innehåll som Becker och andra i samma skola 
lägger i karriärbegreppet är för snävt och bör utvecklas414. 

I Sverige har den karriärmodell som Alksne et al. lanserade haft ett 
tämligen stort inflytande på diskussionen om karriärer i narkotikamissbruk 
och den har bl.a. fått stort utrymme i två större offentliga utredningar om 
narkotikamissbruk som presenterades under 80-talet415. Dessutom har 
Alksne et al. använts i en del undersökningar av narkotikamissbrukare. Ett 
exempel416 är Frykholms Vägen ut ur missbrukskarriär en^7. Frykholm har 
undersökt 438 amfetaminmissbrukare och 241 opiatmissbrukare som var 
aktuella på narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus under första 
hälften av 1970-talet418. Frykholms indelning av missbrukskarriären ser ut 
enligt följande: 1) Experimentstadiet, 2) Adaptionsstadiet, 3) Det kom-
pulsiva stadiet, 4) Ambivalenta stadiet, 5) Behandlingsstadiet och 6) 
Emanicipationsstadiet. Frykholm ger också tidsangivelser för de olika 
stadierna och menar att experiment- och adaptionsstadierna ofta pågår i 
sammanlagt två år. De kompulsiva och ambivalenta stadierna tar i regel 
cirka fyra år och de stadier som leder ut ur missbruket tar mellan ett och 
sju år4*9. Frykholm menar i enlighet med Alksne et al. att missbrukarna 

411/ Nygren skriver bl.a. (1978, sid. 36): "Att 'slå in på avvikarkarriären' är ett logiskt 
och ur ind ividens dåv arande pe rspektiv n ödvändigt svar på e n ohå llbar ps ykologisk 
situation". Goldberg ger uttryck för koppling en mellan missbruket oc h bakom
liggande orsaker bl.a. när han skriver följand e: "Varje mis slyckande orsa kas av 
tidigare motgångar och är med om att skapa nästa nederlag" (Goldberg, 1993, sidan 150). 
412/ Lindberg (1998). 
413/ a.a.:145. 
414/ a.a.:239. 
415/ Se Ds S 1982:7 och SOU 1987:22. Den utgör ocks å en tydlig mall för hur 
"missbrukskarriären" beskrivs i Nordegrens och Tunvings Droger A-Ö samt i 
Nationalencyklopedin.. 
416/ Ett annat exempel är Andersson et al. (1983). 
417/ Frykholm (1978). 
418/ a.a.:10. 
419/ a.a.:23. 
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tenderar att upphöra med missbruket antingen i experiment- och 
adaptionsstadierna eller sent i karriären420. Av detta drar han slutsatsen 
att behandlingsinsatser i hög utsträckning skulle kunna koncentreras till 
dessa stadier i missbrukskarriären421: 

"Många terapeutiska ansträngningar, som nu görs i skeden då missbrukaren 
inte är mottaglig för dem, skulle måhända kunna sparas till en mer 
gynnsam tidpunkt, till glädje för båda parter." 

Alksne et al. samt Frykholm diskuteras i en analys av det empiriska 
materialet i SWEDATE-projektet422. En del av de antaganden man kan 
göra utifrån de karriärmodeller som presenteras av Alksne et al. och 
Frykholm bekräftas av Bergmark et al., bl.a. att missbruket blir mer avan
cerat och att missbrukarnas sociala situation försämras ju längre de 
kommer i missbrukskarriären423. Men i några viktiga avseenden redovisar 
Bergmark et al. resultat som motsäger Alksne et al. och Frykholm. 
Analysen av SWEDATE-populationen visar nämligen att de som miss
brukat under längst tid när de kommer i behandling blir drogfria i mindre 
omfattning än övriga klienter i materialet424. Vidare konstateras att de som 
missbrukat tre till fem år, och som enligt Alksne et al. och Frykholm borde 
vara minst mottagliga för behandling, är de som stannar längst i behand
ling42^. Bergmark et al. skriver426: "Resultaten antyder att man kan påverka 
narkomaner även i denna fas". 

Frykholms resultat kritiseras även av Ramström427, som är tveksam till 
Frykholms slutsatser. Ramström riktar bl.a. kritik mot att Frykholm inte tar 
hänsyn till om karriären hos de han undersökt påverkats av den behand
ling de erhållit och för att det är etiskt tveksamt att inte erbjuda vård 
oavsett var i karriären en narkotikamissbrukare befinner sig. 

Även andra forskare har riktat kritik mot den typ av karriärmodeller 
som Alksne et al. samt Frykholm företräder. Till exempel anser Svensson 
att dessa karriärmodeller inte i tillräcklig omfattning förklarar den fas då 
missbruket är som mest intensivt428. Vidare anser han att de ger ett intryck 
av att alla missbrukare med tiden lämnar missbruket och att de kan tolkas 
som att det för alla missbrukare sker en stegvis ökning av missbruket. Ett 
annat problem som Svensson lyfter fram är att dessa karriärmodeller inte 
omfattar de individer som återupptar missbruket efter att en gång ha 

420/ a.a.:14. 
421/ a.a., sidan 21. 
422/ Bergmark et al. (1989:111-128). 
423/ a.a.:115-118. 
424/ a.a.:128. 
425/ a.a.:125. 
426/ a.a., sidan 128. 
427/ Ramström (1983:107-108). 
428 Det stadium Alksne et al. (1967) benämner "Tolerans för missbrukssystemet" 
och som Frykholm (1978) benämner "Det kompulsiva stadiet". 
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avslutat det. Slutligen påpekar han att Alksne et al. utvecklade sin 
karriärmodell för att beskriva heroinmissbruk och att dess tillämpning på 
andra typer av narkotika är omdiskuterad429. 

Jag anser att det största problemet med den typ av karriärmodell som 
Alksne et al. och Frykholm representerar430 är att den kan ge intryck av att 
narkotikamissbruk har ett generellt lagbundet förlopp. Ett problem med det 
är att man riskerar att se individen som ett passivt offer för en ohejdbar 
process och att man därmed bortser från betydelsen av det sociala 
sammanhang där hon eller han befinner sig, vilket kan föranleda den typ av 
rekommendationer som Frykholm ger angående när behandlingsinsatser är 
lämpliga eller ej. Det finns ett brett stöd inom forskningen för att det inte 
existerar denna typ av lagbundenheter. En rad undersökningar visar att 
formerna för narkotikaanvändningen har individuella inslag som är svåra 
att förutsäga431. Detta riskeras att negligeras om man i förhand utgår ifrån 
alltför tydligt definierade faser eller stadier. I ett viktigt avseenden pekar 
dock Alksnes et al. modell på något som ofta försummats inom narkotika
forskningen, nämligen att narkotikamissbrukare kan bli drogfria, men för att 
förstå hur det kan gå till är modellen alltför begränsad. 

Den kritik som riktats mot Alksne et al. och andra forskare som beskri
ver narkotikamissbrukets förlopp på liknande sätt är befogad. Ett problem 
med den är dock att den lätt kastar en skugga över det karriärperspektiv 
som Becker började formulera i Outsiders43*. Jag kan t.ex. inte instämma i 
Lindbergs kritik om att Beckers karriärteori har deterministiska drag433, 
utan som jag läst Becker ger hans teori möjligheter att belysa varje individs 
specifika karriär. Det enda givna för missbrukskarriären som Becker anger 
är det självklara, att individen måste befinna sig i en miljö där det finns 
droger och där välja att pröva drogerna för att börja använda dem. 

När karriärbegreppet lanserades inom narkotikaforskningen bidrog dess 
metaforiska karaktär till att en jämförelse med andra och socialt an
passade levnadssätt blev möjlig. Det ökade möjligheterna att skapa mot
bilder till att narkotikamissbruk är ett i samhället främmande och säreget 
sätt att leva. Men kanske är det så att karriärbegreppet idag mist denna 
udd genom att det blivit alltför etablerat434 och erövrats av förenklade 
modeller som ger intryck av att det finns givna mönster för karriären eller 
vägen in i, i och ut ur narkotikamissbruk. 

429/ Svensson, B. (1996:103). 
430/ Ett anna t välkänt exempel är Prochaskas och DiClementes modell som 
tillämpas inte enbart på narkotika- och alkoh olmissbruk, utan även på an dra 
"addiktiva beteenden", som t.ex. tobaksrökning. Se t.ex. Prochaska och 
DiGemente (1986); Prochaska, Norcross och DiClemente (1994). 
431 / Se t.ex. Crawford et al. (1983:713); Pearson (1987:37); Reinarman och Levine 
(1997:10); Svensson, B. (1996:105); Waldorf (1983:250). 
432/ Becker (1973). 
433/ Lindberg (1998:145). 
434/ Det faktum att det har använts i statliga utredningar kan vara ett tecken på 
det. Se Ds S 1982:7 och SOU 1987:22. 
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Kapitel 3 
Teoretiska utgångspunkter 

Jag vill vara säker på att vi inser att det innehåll som läggs 
in i medvetandet endast är en utveckling och en produkt av 
social interaktion. 
(Ur Medvetandet, jaget och samhället av George H. Mead) 

I detta kapitel presenteras stommen i det teoretiska perspektiv som varit 
vägledande i analysen av undersökningens resultat. Perspektivet kan 
betecknas som socialpsykologiskt med symbolisk interaktionistisk teori 
som en viktig inspirationskälla. En viktig utgångspunkt är att människan är 
en intentionelit handlande varelse som formar sitt liv utifrån hur hon tolkar 
sin sociala och samhälleliga position. Jag menar att det teoretiska perspek
tivet är fruktbart för att bidra med förståelse åt ett livshistoriskt material 
där individens personliga upplevelser, föreställningar och erfarenheter står 
i centrum. Teorin är dock inte överordnad empirin, så till vida att inter
vjuerna används för att bekräfta teorin. De här presenterade teoretiska 
utgångspunkter kan i stället betraktas som en fond mot vilken undersök
ningens resultat speglas. 

Identitet och livsstil 
Ett medvetande med existentiella konsekvenser 

En central teoretisk utgångspunkt för undersökningen är att grunden för hur 
människan väljer att handla och forma sin livsstil är hennes eller hans 
identitet435. För att åskådliggöra den innebörd jag lägger i identitetsbe
greppet tar jag hjälp av det empiriska materialet, då intervjupersonernas 
beskrivningar av sina liv ger en mängd ledtrådar för en förståelse av deras 
identitet såväl idag som under andra skeden av deras liv. För att fokusera 
deras nuvarande identitet har jag under intervjuarbetet ofta tagit hjälp av 
en fråga som jag lånat från Börjesons bok Samtal med X436. Under en av 
intervjuerna med Catrin formulerar jag frågan på följande sätt: 

"Om du tänker så här, om du som tioåring skulle se dig själv idag, vad 
skulle du tänka om du då kunde se dig själv idag, at t ditt liv blev som det 
är idag? " 

Frågan är inte okomplicerad att ställas inför, men Catrin förstår direkt vad 
jag är ute efter och hon svarar: 

435/ Bergmark och Oscarsson (1988:92); Börjeson (1979:60). 
436/ Börjeson (1974:55-57). 
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"Ja, då skulle jag ha varit jäkligt förvånad. Då skulle jag nästan blivit 
snopen att jag fixat det så bra i slutändan ändå, jag tror faktiskt det, om 
jag skulle se mig själv idag. Men skulle jag sett mig själv för fyra år sedan, 
om vi drog tillbaka tiden fyra år till på slutet när det var som värst, så 
skulle jag nog inte blivit så snopen faktiskt, för re dan när jag var ti o såg 
det inte så ljust ut för mig..." 

Även om Catrin har erfarenheter som hon skulle velat haft ogjorda och 
säger att missbrukslivet "... känns bara som en ond jävl a mardröm..." uttrycker 
hon ingen bitterhet över sitt liv. Hon uttrycker snarare stolthet över det liv 
hon lever idag. Hon fortsätter: 

"... så även om det finns sådant jag vill bli bättre på fortfa rande och mil 
utveckla känner jag mig ju stolt också och ja g känner ju att även om jag 
inte har något bra självf örtroende kanske på al la olika bitar, så har jag ju 
självförtroende på vissa bitar. Och när jag ser e n del folk i skolan kan jag 
tycka att många är krångl iga och så d är och om man ser det så, så tycker 
jag ofta a tt jag har många bra sidor och att jag är schyst mot folk och 
försöker alltid vara ärlig och göra de t bästa jag kan och jag erkänner när 
jag blir nervös elle r när jag blir rä dd ell er när det känns fel och det tycker 
jag känns ganska bra. Så i det stora hela så tycker jag faktiskt att jag är 
glad att jag är jag, de t är jag faktiskt idag... " 

Catrin knyter i sitt svar samman sin nuvarande livssituation med sin livs
historia, men hennes svar berör också framtiden då hon uttrycker att hon 
vill fortsätta att utveckla sin personlighet. Hon belyser därmed vad jag 
inbegriper i individens identitetsuppfattning, nämligen bilden av sig själv 
idag, bilden av livshistorian och bilden av sig själv i framtiden. Jag utgår 
ifrån att dessa bilder är dialektiskt sammanvävda och utgör individens 
"medvetande om sig själv i tillvaron"^/. Detta medvetande konstruerar 
individen utifrån hur hon eller han tolkar sitt förhållande till sin sociala och 
samhälleliga omgivning. Identiteten är således en social produkt och den 
innehåller både känsla av likhet och olikhet till andra människor. "Identity 
is intrinsically associated with al l the joinings and departures of socia l life"4 , 
uttrycker Stone det med. 

Det är alltså den nuvarande livssituationen som är grunden för identi
teten, men hur individen upplever den och de möjligheter hon eller han ser i 
sitt nuvarande liv begripliggörs med hjälp av hennes eller hans bild av sin 
livshistoria, samtidigt som bilden av livshistorian formas av den bild indi
viden har av sin nuvarande livssituation och de möjligheter den erbjuder. 
Men identiteten har inte enbart betydelse som ett medvetande, utan den får 
existentiella konsekvenser genom att den, som jag uttryckte det här ovan, 
har en avgörande betydelse för hur individen väljer att handla och forma 
sin livsstil. 

En viktig inspirationskälla för min betoning på den sociala och sam
hälleliga omgivningens betydelse för identitetsuppfattningen och hur denna 
ger mening åt individens handlingar är symbolisk interaktionistisk teori där 

437/ Börjeson (1979, sidan 60). 
438/ Stone (1962:94). 
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begreppet "definitionen av situationen" har en central betydelse och har 
utvecklats av bl.a. Blumer439.1 en beskrivning av vad Blumer benämner den 
symboliska interaktionismens "root images" 4̂0 skriver han441: 

"The capacity of the human being to make in dications to him self gives a 
distinctive character to human action. It means that the human 
individual confronts a world that he must interpret in order to act instead 
of an environment to whic h he responds b ecause of his organization. He 
has to cope with the situations in which he is called on to act, ascertaining 
the meaning of the actions of others and mapping out his own line of action 
in the light of such interpre tation." 

Livshistorians betydelse som förklaringsgrund för individens identitets
uppfattning har åskådliggjorts av Alasuutari442, som menar att individen 
har ett "självbiografiskt medvetande" som ligger till grund för hur hon eller 
han konstruerar sin identitet. Alasuutari utgår från antagandet att männi
skan i det västerländska samhället upplever en "existentiell nödvändighet" 
att på något sätt "...'make sense' of his or her life, impose order on the disorted 
and contradictory symbols, articulations and practices of social reality"443. 
Alasuutari belyser något med allmängiltig innebörd i vårt samhälle, näm
ligen att de flesta människor kan ge förklaringar till att deras liv ser ut som 
de gör och de flestas förklaringar tar hjälp av livshistorian. 

Identitetens yttre ansikte 
Med livsstil avser jag de förhållningssätt, handlingar och aktiviteter som 
karakteriserar individens sätt att leva. Definitionen är inspirerad av 
Fingarette444 som menar att alla människors sätt att leva inbegriper 
"central activities". En central aktivitet är enligt Fingarette445: 

"... any hub of activity (job , religious prac tice, serious hobby, family or 
community role) that in part defines and inspires a person's identity, 
values, conduct and life choices." 

En del individers livsstilar sticker ut mot omgivningen genom att de i olika 
avseenden avviker från de sätt att leva som dominerar i samhället. De 

439/ Blumer (1962, 1969). Begreppet "definitionen av situationen" kan härledas 
till det s.k. Thomasteoremet, som Thom as och Th omas formulerade enligt föl
jande: "If men define situations as real, they are real in their consequences". (Thomas & 
Thomas, 1928, sidan 572, citerade i Trost & Levin, 1996, sidan 11). 
440/ Blumer (1969:6). 
441/ a.a., sidan 15. 
442/ Alasuutari (1990). 
443/ a.a., sidan 25. 
444/ Fingarette (1989). Min definition stämmer också tämligen väl överens med 
hur Berglund (1998:19), Blomqvist (1998:26) respektive Åkerström (1983:3) defi
nierar livsstil. 
445/ Fingarette (1989, sidan 100). 

82 



flesta livsstilar inryms dock inom vad som är accepterat i samhället. 
Kategoriseringar av livsstilar grundar sig ofta på att en central aktivitet 
(t.ex. musikintresse eller klädsmak) betonas eller överbetonas446. Men jag 
utgår ifrån att i princip alla livsstilar innehåller fler än en central aktivi
tet447. Det betyder att individer som förenas av att det i deras livsstilar 
ingår en central aktivitet som tydliggör dem som grupp i förhållande till 
samhället kan ha centrala aktiviteter som skiljer dem åt inbördes. Och 
omvänt; människor vars livsstilar till synes skiljer dem markant åt kan ha 
centrala aktiviteter som förenar dem. Kombinationsmöjligheterna av olika 
centrala aktiviteter är oändliga och understryker individens unicitet. Så 
även om man kan uttrycka sig med att det är en livsstil att missbruka 
heroin innebär inte det att det finns en livsstil som omfattar alla heroin
missbrukare. Lika litet som att det finns en bondelivsstil, en NA-livsstil, en 
veganlivsstil etc448. När det gäller narkotika och livsstilar, så kan narko
tikaanvändning ingå i många olika livsstilar. Bland en del människor får 
narkotikaanvändningen en sådan betydelse att den blir en central aktivitet 
i deras livsstil, vilket vanligtvis innebär att den kommer att generera 
sociala, psykiska, fysiska och/eller ekonomiska problem. När narko
tikaanvändningen får denna karaktär kan den betecknas som ett missbruk. 

Utgångspunkten i att individens livsstil karakteriseras av hennes eller 
hans centrala aktiviteter fokuserar att livsstilen upprätthålls genom indivi
dens eget engagemang, egen motivation och egna handlingar. Livsstilen är 
inte ärvd eller tilldelad, utan individen väljer att skapa den449. 
Berglund4^0 skriver att livsstilsval är "... rutiniserade röre lsemönster för att 
upprätthålla den mening och det innehåll man v ill ge sitt liv". Engagemanget, 
motivationen och handlingarna som upprätthåller livsstilen är alltså en del 
i individens aktiva och intentionella förhållningssätt att ge mening åt sin 
interaktion med omgivningen och de sociala, ekonomiska och samhälleliga 
villkor som formar den. Livsstilen är sålunda, som Fingarette451 menar, 
intimt förknippad med individens identitet och därmed den mening indivi
den ger sitt liv. Den är identitetens existentiella uttrycksform - dess yttre 
ansikte. 

446/ Jacobson (1994:18). 
447/ Fingaret te (1989:101). 
448/ På delvis andra grunder betonar Hermansson (1988) också individualiteten i 
varje individs livsstil. Han skriver (a.a., sidan 65): "Jag ta r fasta på grundläggande 
skillnader i de ungas vardagsliv. På så sätt kan en punkare och en hårdrockare sägas leva 
samma livsstil". 
449/ Berglund (1998:23). 
450/ a.a., sidan 24. 
451/ Fingaret te (1989:100). 
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Om identitetsutveckling 
Hur formas identiteten? 

Allting har en början och allting har sina basala förutsättningar. Den 
antropologiska utgångspunkten för det teoretiska perspektivvalet är att 
från det ögonblick människan kommer till världen blir hon eller han delak
tig i en social process där hennes eller hans identitet formas452. En antro-
pologisk förutsättning för detta är att människan "... föds predisponerad för 
socialitet..."453, vilket gör det nödvändigt för henne att vara aktiv och 
handla utåt mot sin omgivning454. Med utgångspunkt i Asplund kan man 
också uttrycka det med att människan av naturen är "socialt responsiv"455. 
En annan antropologisk förutsättning är att människan av naturen är till
delad en fantastisk kapacitet att minnas och reagera på de erfarenheter 
som hennes socialitet oundvikligen producerar45^ En tredje är att männi
skan föds in i ett samhälle där hon eller han möter andra människor vars 
identitetsutveckling en gång i tiden startade utifrån samma förutsättningar. 
Allt i övrigt är identitetsutvecklingen en ständigt pågående social process 
som konstitueras av människans möte med människor457. 

Betoningen på den sociala interaktionen innebär att människans rela
tioner till de människor hon eller han har i sin närmaste omgivning kommer 
att ha avgörande betydelse för identitetsutvecklingen och därmed vilket liv 
hon eller han väljer att leva. Mead ger en ingående beskrivning av hur 
människan under uppväxten med hjälp av fantasi, lek och spel börjar for

452/ Detta antagande överensstämmer inte med hur man inom t.ex. psykoanaly
tisk teoribildning traditionell t har beskrivit människans första tid i livet. Med 
begrepp som "stimulusba rriär" och "normal autism" har man i psykoanalytisk 
teori understrukit att människans f örsta månader i livet fram förallt är en fråga 
om att tillfredsställa fysiologiska behov oc h at t människans "psykiska och so
ciala födelse" sker ett antal månader efter den "fysiska födelsen" (se t.ex. 
Mahler & Pine & Bergman, 1986:55-57). Men senare spädbarnsforskning visar att 
spädbarn omedelbart är socialt responsiva, vilket också påverkat psykoanaly 
tisk teori . En banbrytare på området är Daniel N. Stern som bidragit till en om-
formulering av psykoanalytisk teori i detta avseende (se t.ex. Stern, 1992). 
453/ Berger och Luckmann (1979, sidan 153). Se också t.ex . Mead (1995:27-30); 
Scheff (1994:12-14). 
454/ Berger och Luckmann (1979:68). 
455/ Asplund (1987:11-14, 29-31), vilket enligt honom innebär att människan har 
en "...benägenhet att 'svara' när det ställs 'frågor* till henne" och fortsätter han: "Denna 
responsivitet är så stark att människan ofta ställer frågor bara för att få tillfälle att svara" 
(a.a., sidan 29). 
456/ Mead (1995:27-28). Se också Stern (1992:52-61). 
457/ Se t.ex. Berger och Luckmann (1979:201); Mead (1995:143); Perinbanayagam 
(1985:193). 
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mandet av identiteten458. Han understryker föräldrarnas och andra när
ståendes bärande betydelse som identifikationsobjekt och bekräftare för 
barnet när det socialiseras in i samhället459. Den stora uppgiften i identi
tetsutvecklingen under uppväxten är att barnet ska abstrahera de attityder 
och värderingar hon eller han lärt sig genom sina konkreta erfarenheter av 
social interaction med sina närstående och internalisera dessa som all
mängiltiga samhälleliga attityder och värderingar i sitt medvetande. Denna 
abstraktion benämner Mead "den generaliserade andre"460. Att barnet 
införlivat den generaliserade andre i sitt medvetande innebär inte bara att 
det lärt sig vad som är tillåtet eller ej. Det innebär också att barnet lärt sig 
vad hon eller han kan förvänta sig av olika människor och vad som förvän
tas av henne eller honom. Barnet är inte längre bara någon i relation till sina 
nära och kära, utan någon i samhället. 

Mead och en lång rad socialpsykologiskt orienterade forskare som låtit 
sig inspireras av honom betonar uppväxtmiljöns betydelse för identitets
utvecklingen. Till exempel använder Berger och Luckmann begreppet 
"signifikanta andra"461 för att understryka den viktiga roll barnets relatio
ner till föräldrar och andra närstående har för identitetsutvecklingen. 
Perinbanayagam uttrycker sig med att individen ingår i "social circles"462  

tillsammans med andra människor, varav den sociala krets463 som famil
jen utgör har en central betydelse för formandet av hennes eller hans identi
tet. Men en viktig utgångspunkt för Mead, Berger och Luckmann respektive 
Perinbanayagam är att identitetsutvecklingen aldrig avslutas. Även om 
människan genom uppväxtens socialisation får en position i samhället är 
denna inte determinerande för resten av hennes eller hans liv. Människan 
kommer genom hela livet att vara inbegripen i sociala kretsar som binds 
samman av sociala relationer och som ger utrymme för identifikation och 
bekräftelse. Det är karaktären på dessa som kommer att avgöra om identi
teten kommer att vidmakthållas, modifieras eller till och med genomgå ge
nomgripande förändringar. Att tala om uppväxten som "grunden" för iden-
titetsformandet ska därför göras med en viss reservation. Den blir en grund 
såtillvida att den utgör början på individens livshistoria, men den behöver 
inte bli bestämmande för hur fortsättningen av livet kommer att se ut464. 

458/ Se t.ex. Mead (1995:114-124). Mead använde dock inte begreppet 
"identitet", utan det kan sägas motsvaras av den innebörd han lägger i "I" och 
"me" (a.a.:132-135), men också i "me dvetande" (a.a.:143, 234-240). 
459/ a.a.:251. 
460/ a.a.:120-121. 
461 / Berger och Luckmann (1979:155). 
462/ Perinbanayagam (1985:203). 
463/ "Social circle" översätts lämpligen med "s ocial krets". 
464/ Se t.ex. Berger och Luckmann (1979:201); Perinbanayagam (1985:203-204). 
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Samhällets yttre och inre ramar 
Det är genom sociala relat ioner till andra människor som individen formar 
sin identitet och blir en person465. Individens tolkningar av den sociala 
interaktionen med nära och kära är helt enkelt primus motor för hennes 
motivation och engagemang att vara den hon eller han är. Social interaktion 
sker dock inte i ett vakuum, utan förståelsen av hur identiteter och livssti
lar formas kräver också ett hänsynstagande till det samhälle den sker i466. 
Samhället sätter såväl yttre som inre ramar för människans ageranden467. 

De yttre ramarna handlar om att de konkreta levnadsvillkoren som 
omger människornas liv påverkar deras valmöjligheter. Hur individen väljer 
att forma sin livsstil påverkas givetvis av hur hennes eller hans boendemiljö 
ser ut och vilka möjligheter till utbildning och arbete som samhället erbjuder 
henne eller honom. Likaså har det betydelse vilket ansvar samhället tar för 
att motverka sociala och ekonomiska problem och skydda de människor 
som drabbas av detta. Listan kan göras betydligt längre, men de konkreta 
levnadsvillkoren handlar om samhällets materiella förutsättningar och de 
är till stor del politiskt bestämda. 

Samhällets inre ramar syftar på hur samhälleligt förankrade föreställ
ningar om olika fenomen påverkar individens identitetsutveckling och 
därmed sätt att leva, vilket Berger och Luckmann sätter fokus på. De 
skriver468: 

"Den mikrosociologiska eller soc ialpsykologiska analysen av internalise-
ringsfenomen måste med andra ord alltid som bak grund ha förståelse på 
makrosociologisk nivå av deras str ukturella aspekter." 

Samhälleligt förankrade föreställningar har betydelse för hur människor 
betraktas och betraktar sig själva utifrån t.ex. vilken samhällsklass de till
hör, deras kön, etniska bakgrund, generationstillhörighet eller vilken livsstil 
de har. Samhälleliga föreställningar om arbetets469 och hemmets470 höga 
sociala värde har betydelse för hur man betraktar människor beroende på 
deras position på arbets- och bostadsmarknaden och hur de ser på sig 
själva. Ett annat exempel, som jag redan berört i kapitel ett, är att sam
hälleliga föreställningarna om narkotika "infiltrerar"471 såväl narko
tikamissbrukares som andra samhällsmedlemmars (socialarbetare, 
politiker, forskare, poliser, anhöriga, journalister etc.) förhållningssätt till 
narkotikan. 

465/ Se t.ex. Asplund (1987:12); Berger och Luckmann (1979:201); Mead 
(1995:143); Perinbanayagam (1985:193); Scheff (1994:12). 
466/ Se t.ex. Berger och Luckmann (1979:190). 
467/ Börjeson (1979). 
468/ Berger och Luckmann (1979, sidan 190). 
469/ Se t.ex Carle och Schale (1982:93). 
470/ Se t.ex. Svärd (1998:27-29). 
471/ Peele (1985:109). 
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Språket och de samhälleliga föreställningarna 
En förutsättning för att samhälleligt förankrade föreställningar kan uppstå 
och påverka människans handlingar är att människan är, som 
Perinbanayagam uttrycker det, "... a language-using creature..."472. 
Identitetsformandet vore omöjligt utan ett språk och identitetsutvecklingen 
under uppväxten kan därför också beskrivas som att människan tillägnar 
sig språket. Språket är en förutsättning för att människan ska kunna reflek
tera över och ge mening åt sitt liv. Genom språket kan människan sätta ord 
på och göra sina handlingar begripliga för sig själv och andra i sin omgiv
ning. Men en förutsättning för denna begriplighet är att språket skapas i ett 
socialt och samhälleligt sammanhang som ger ord och begrepp gemen
samma innebörder för de människor som rör sig i detta sammanhang. 
Språket skapas och förmedlas således genom social interaktion, men är 
samtidigt en förutsättning för social interaktion genom att det ger mening åt 
handlingarna473. 

Språket är alltså en grundläggande förutsättning för att samhällsmed
lemmarna kan skapa gemensamma föreställningar om olika företeelser och 
fenomen. "I ordets vidaste bemärkelse bidrar alla so m använder samma språk 
till att vidmakthålla andra människors verklighet", skriver Berger och 
Luckmann474 som kanske är de som gett den tydligaste bilden av språket 
som "samhällsbärare". "Samhället äger verkli gen objektiv fakticitet"47^, men 
"... samhällsordningen är en mänskl ig produkt, eller exakt are uttryckt består i 
ett pågående mänskligt skapande", skri ver de476. Denna paradox uppstår 
genom en dialektisk process som innebär att människan genom interaktion 
med andra samhällsmedlemmar konstruerar sin verklighet. 

Berger och Luckmann477 menar att den samhällsordning och de institu
tionaliserade förhållanden som individen möter i samhället och som hon 
eller han uppfattar som objektiva och oberoende av mänskliga tolkningar 
och värderingar är producerade och produceras genom människans "fort
löpande externalisering"478. Externalisering syftar på en "antropologisk 
nödvändighet"479 hos människan att ständigt uttrycka sig i förhållande till 
omgivningen genom handling. Handlingarna ges mening, begripliggörs, både 
för den som utför dem och andra i samhället genom att de inordnas under 
de gemensamma tolkningar som språket möjliggör. Handlingarna får där
med en objektiv karaktär och individen kan därmed dela dess meningar 
med andra samhällsmedlemmar. Detta benämner Berger och Luckmann 

472/ Perinbanayagam (1985, sidan 193). 
473/ a.a., sidan 194. 
474/ Berger och Luckmann (1979, sidan 179). 
475/ a.a.:27. 
476/ a.a., sidan 68. 
477/ a.a.:76. 
478/ a.a., sidan 68. 
479/ a.a., sidan 68. 
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objektivering48°. Handlingarna får sin plats i samhällsordningen och blir en 
del av det individen internaliserar som en objektiv verklighet. Liksom hon 
eller han gör med de kunskaper, betraktelse- och förhållningssätt som finns 
i samhället om andra objektiverade mänskliga handlingar. De blir därmed 
en del av hennes eller hans subjektiva uppfattning av verkligheten och 
kommer att vara styrande för hennes handlingar och på så sätt fortgår 
denna dialektiska process481. 

Berger och Luckmann understryker att man inte ska se på externalise-
ringen, objektiveringen och internaliseringen som att de verkar i en tidsföljd. 
De menar i stället att varje del av samhället präglas samtidigt av dessa 
fenomen, vilket innebär att en analys som endast omfattar ett eller två av 
dem blir bristfällig. De skriver att varje samhällsmedlem482: 

"... samtidigt externaliserar sitt eget väsen i den soc iala världen och inter
naliserar den som en objektiv verklighet. Att leva i samhället är med 
andra ord detsamma so m att delta i dess dialektik." 

Utan språket skulle alltså denna dialektiska process vara omöjlig och män
niskans handlingar obegripliga. Berger och Luckmann menar att språket 
utgör en objektiv förvaringsplats för stora mängder av betydelser och erfa
renheter som förmedlas mellan samhällsmedlemmarna och förs vidare till 
kommande generationer483. Genom språket tillägnar människan sig en för
ståelse för hur olika handlingar som hon eller han väljer att utföra eller blir 
föremål för påverkar hennes eller hans liv och förhållande till andra i sam
hället. Detta syftar Berger och Luckmann på när de skriver: "Språket tvin
gar mig in i sina mönster'^84. Språket gör det också möjligt för människan att 
ensam eller tillsammans med andra åskådliggöra och förstå fenomen och 
betydelser som inte finns i hennes eller hans närhet och som hon eller han 
själv aldrig erfarit. "Enkelt uttryckt kan med språkets hjälp en hel värld 
framkallas för medvetandet när som helst", skriver Berger och Luckmann485. 

Bergers och Luckmanns teori om hur människan med hjälp av språket 
kan tillägna sig samhälleligt giltiga betydelser i olika ord, begrepp, hand
lingar etc. är givetvis inte frågan om ett statiskt namngivande åt olika ting 
och handlingar. Deras diskussion omfattar såväl identitetens uttryck för 
likhet som för olikhet. De betonar face-to-face-situationens betydelse för 
identitetsutvecklingen och menar att den "... är urtypen för social inter-
aktion"486. Kommunikationen mellan de som möts i face-to-face-situatio-
nerna bestäms inte enbart av vilken position de har i samhället, utan även 
av deras individuellt känslomässiga uttryckssätt som formats av deras 
livshistorier. Bergeroch Luckmann menar t.ex. att ett barn som växer upp i 

480/ a.a.:52. 
481/ a.a.:84. 
482/ a.a., sidan 153. 
483/ a.a.:51. 
484/ a.a., sidan 52. 
485/ a.a., sidan 53. 
486/ a.a., sidan 41. 
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en underklassfamilj övertar inte enbart underklassperspektivet, utan det 
gör det utifrån vilka känslomässiga uttryck som dominerar hos den eller 
dem som förmedlar det till henne eller honom. De skriver487: 

"Samma underklassperspektiv kan skapa en stämning av förnöjsamhet, 
resignation, bittert agg eller sjudande upproris khet. Följaktligen kommer 
barnet från den lägre klassen inte bara att leva i en värld som i hög grad 
skiljer sig från ett överklassbarns, utan det kan också komma a tt leva 
detta liv på ett helt annat sätt än underklassbarnet i grannhuset." 

Med andra ord är det förstås viktigt vad som sägs, men lika viktigt är hur 
det sägs488. 

Om samhälleliga könsföreställningar 
Med utgångspunkt i Berger och Luckmann489 kan man tolka såväl narko
tikamissbrukarnas könsspecifika ageranden490, som artikulerandet av 
utsagor där det i princip sätts likhetstecken mellan kvinnliga narkotika
missbrukare och prostitution491, som exempel på hur objektiverade sam
hälleliga könsföreställningar är internaliserade hos och externaliseras av 
olika aktörer på narkotikaområdet. Denna tolkning grundar jag på att kön, 
som är en samhällets mest grundläggande organisationsprinciper492, bildar 
bas för de objektiverade samhälleliga föreställningarna om en av den väs
terländska kulturens centrala sociala institutioner, nämligen moderskapet. 
En bärande del i föreställningarna om denna institution är bilden av kvin
nan som omsorgsgivare. Holm ger en teoretisk förståelsen av moderskapet 
som social institution. Hon skriver bl.a. följande493: 

"Socialt normerat moderskap vilar på förutsättningen att det är funk
tionellt att den som föder också när, vårdar och omsörjer. Förutsättningen 
vilar å sin sida på ett obevisat och konventionellt antagande att den som 
förmår föda därmed har större anlag än andra att också vårda. /.../ 
Kategorin 'moder' är enligt sam ma konventionella tänkesätt logiskt inne
sluten i kategorin 'k vinna'." 

487/ a.a., sidan 155. 
488/ Se också Scheff (1 994:8). 
489/ Berger och Luckmann (1979). 
490/ I kapitel två redogjorde jag för att tidigare forskning visar att det finns 
skillnader mellan hur kvinnor och män agerar som narkotikamissbrukare (Se ka
pitel 2 sid. 39-40 och 48-51). 
491/1 kapitel två visade jag på att forskning ens bild av de kvinnliga narkoti
kamissbrukarna inte är lika utveck lad och nyanser ad som den av de manliga, 
vilket bl.a. yttrar sig i föreställningen om att "nästan alla kvinnl iga narkotika
missbrukare prostituerar sig" (Se kapitel 2 sid. 51-54). 
492/ Se t.ex. Hirdman (1988:50-51). 
493/ Holm (1993:104). 
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Denna föreställning om kvinnan får konsekvenser för hur många kvinnliga 
narkotikamissbrukare väljer att handla i missbrukslivet, men också för hur 
de betraktas av sin sociala och samhälleliga omgivning. När det gäller de 
kvinnliga narkotikamissbrukarnas ageranden i missbrukslivet framgår det 
av en del undersökningar att kvinnliga missbrukare ofta har en traditionell 
kvinnosyn494. Ett faktum som kan betraktas som en externalisering av 
detta är, som framgår av kapitel två, att positiva graviditetsbesked blir en 
avgörande anledning för att många kvinnliga narkotikamissbrukare beslu
tar sig för att lämna missbrukslivet495. Av kapitel två framgår också att 
olika undersökningar visar att kvinnliga narkotikamissbrukare ofta är 
underordnade män i missbrukslivet496. Med utgångspunkt i Berger och 
Luckmann kan man tolka detta som att de internaliserat och externaliserar 
"en traditionell syn på kvinnan". Det innebär också att man kan tolka de 
kvinnliga narkotikamissbrukarnas position i missbrukslivet som en åter
spegling av den underordningen av kvinnor som gäller i samhället som 
helhet, vilket Nelson-Zlupko et al. syftar på när de skriver497: "In many 
ways the drug-addicted woman reflects the dependence and oppression of all 
women in this society". 

När det gäller hur objektiverade samhälleliga föreställningar om moder-
skapet och kvinnan externaliseras i hur man i samhället betraktar och 
behandlar kvinnliga narkotikamissbrukare utgår min tolkning från det fak
tum att kunskaperna om kvinnliga narkotikamissbrukare är sämre utveck
lade än de om de manliga. Som jag påpekade i kapitel ett är det otill
räckligt att förklara denna kunskapsskillnad med att det finns färre kvin
nor än män som missbrukar narkotika. Jag menar snarare att en viktig del i 
förståelsen av detta är att kvinnor som missbrukar narkotika ofta osynlig-
görs498 genom att de objektiverade samhälleliga föreställningarna om kvin
nor som missbrukar narkotika är svåra att foga samman med de om 
moderskapet. Externaliseringen tar sig alltså uttryck i en oförmåga att se 
kvinnor som missbrukar narkotika - i ett osynliggörande. När kvinnliga 
narkotikamissbrukare väl uppmärksammas tar sig externaliseringen av de 
hos omgivningen internaliserade objektiverade samhälleliga föreställ
ningarna ofta uttryck i att de särskiljs från andra kvinnor vars levnadssätt 
inte strider mot föreställningarna om moderskapet. Denna tolkning får stöd 
av att en del forskare visar att attityderna mot kvinnliga missbrukare är 

494/ Andersson, C. (19 90:37) refere rar till flera undersökning ar som visar att 
kvinnliga missbrukare ofta har könsstereotypiska och traditionella värde
ringar. Detta betonas också av Jonsson i hans undersökning av flickor som varit 
placerade på Skå (Jonsson, 1980:193). Se också Trulsson (1998:80-82). 
495/ Se kapitel 2 sid. 57. 
496/ Se kapitel 2 sid. 48-49. 
497/ Nelson-Zlupko et al. (1995, sidan 48). 
498/ Se t.ex. Björling (1989). 
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mer fördömande än mot manliga och att kvinnliga missbrukare vanligtvis 
anses ha större psykiska och sociala problem än manliga499. 

Mänskliga val och temporalitet 
I den hitintills anförda redogörelsen har jag vid flera tillfällen nämnt att 
individen "väljer" sina handlingar och hur hon eller han formar sitt liv. Det 
har inte skett oreflekterat, utan har syftat till att understryka den teore
tiska utgångspunkten i att människan är intentioneli och att hennes hand
lingar är en del i hennes externalisering, d.v.s. aktiva förhållningssätt, till 
sin omgivning500. Grunden för intentionerna är identiteten. Eftersom män
niskans identitetsuppfattning är en del i hennes strävan att ge mening åt 
sitt liv ligger intentionerna bakom hennes handlingar inom ramen för vad 
som är möjligt utifrån hur hon eller han uppfattar sin livssituation. Detta 
innebär att jag utgår ifrån att i princip alla mänskliga handlingar är möjliga 
att göra begripliga utifrån hur människan upplever sig själv och sin position 
i tillvaron. 

Antagandet att människans handlingar är intentionella betyder att man 
kan tala om att människan alltid väljer sina handlingar, men hennes eller 
hans valmöjligheter begränsas givetvis av de materiella och konkreta villkor 
som omger hennes och hans liv, men det är framförallt hennes eller hans 
upplevelse av sig själv och sin tillvaro som sätter gränser för valen. Till 
exempel kan ungdomar med vitt skilda valmöjligheter då det gäller deras 
ekonomiska och emotionella familjeförhållanden förenas av att de väljer 
samma livsstilar. Börjeson understryker identitetens betydelse för männi
skans handlingar när han skriver50*: "Människan kan välja enbart utifrån sin 
uppfattning om sig själv och sin egen världsbild". Genom att människan 
handlar utifrån hur hon eller han uppfattar sin livssituation kan man dock i 
de allra flesta fall inte skilja valet från handlingen, då de flesta av männi
skans handlingar sker "... in 'harmoni' with the identity"502. Med andra ord 
gör människor ofta som de brukar göra och utan att tveka. I sådana fall 
kan man säga att valet ligger inbäddat i handlingen eller att handlingen är 
valet och valet är handlingen503. 

I vissa situationer tydliggörs dock sambandet mellan val och handling. 
Det kan vara när människan i sin vardag av olika anledningar blir tveksam 

499/ Se t.ex. Erdmanis och Torsdotter (1983:83); Ettorre (19 92:4); Honkasalo 
(1986:126). 
500/ Berger och Luckmann (1979:68). 
501/ Börjeson (1979, sidan 83). 
502/ Bergmark och Oscarsson (1988, sidan 88). 
503/ Bergmark och Os carsson (1988:91) menar att det begreppsligt är svårt att 
skilja "val" oc h "handling" åt, eftersom båda konstitueras av mänskliga inten
tioner. Uttryck som "människan väl jer sina handlingar" innehåller därför enligt 
dem ett tautologiskt problem. De skriver (a.a., sidan 91): "But we might claim th at 
when we talk about actions we simultaneously talk about choices, and that these concepts, 
within our theoretical framework, presuppose each other". 

91 



att handla på ett sätt som hon eller han vanligtvis brukar göra504. Ännu 
tydligare bür valet i situationer då människan funderar över om hon eller 
han ska förändra sitt sätt att leva. Men så fort tveksamheten inför en 
handling eller ett sätt att leva uppstår blir människan, som Börjeson 
uttrycker det, "... en om s ig i situationen medveten människa som väljer sitt 
handlande"505. Tveksamheten eller dilemmat innebär att människan måste 
välja. Sålunda är att inte förändra sitt liv eller att förhålla sig passiv också 
val av handlingar506. 

När en människa förändrar sitt liv, så väljer hon att handla på ett sätt 
som inte är i "harmoni med hennes identitet"507. Denna typ av handlingar 
benämner Bergmark och Oscarsson "diskontinuerliga handlingar"508. En 
diskontinuerlig handling innebär att individen handlar på ett sätt som hon 
eller han inte brukar göra eller annorlunda uttryckt; individen väljer att 
vara någon annan än den hon eller han varit. En diskontinuerlig handling är 
således en handling som förändrar identiteten509. 

Utgångspunkten i att människan väljer sina handlingar ska givetvis inte 
tolkas som att människans liv primärt formas genom rationella val och av 
långsiktig planering, utan det är karaktären på den sociala interaktion som 
individen är inbegripen i sitt dagliga liv som lägger grunden för hur hon eller 
han formar sitt liv5*0. "Rather, our way of lif e is shaped day by day or crisis by 
crisis, and the pattern may only be able to apprehended in retrospect...", skriver 
Blomqvist511, som menar att det innebär att 

"... people may gradually develop central activities which are more or 
less self-destructive or self-defeating, without the environment or 
themselves perceiving this as a deliberate choice."51 ^ 

Tiden är dock en integrerad del av människans identitet. Människans 
identitetsmässiga förhållande till tiden, som ofta benämns temporalitet, 
har åskådliggjorts i en rad socialpsykologiskt orienterade studier513. 

504/ T.ex. kan en idrottsintresserad yrkesverksam person, som vanligtvis är 
ytterst pliktskydlig, bli tveks am till att åka till sitt arbete en dag d å det på TV 
är direktsändningar från VM i längdskidåkning. 
505/ Börjeson (1979, sidan 92). 
506/ a.a.:76. 
507/ Bergmark och Oscarsson (1988:88). 
508/ a.a.:93. 
509/ a.a.:94. 
510/ Om rationalitet och social interaktion, se t.ex. Mead (1995:232-233). 
511/ Blomqvist (1998, sidan 27) med referens till Fingarette (1988). 
512/ Blomqvist (1998, sidan 27). 
513/ Se t.ex. Asplund (1985); Berger och Luckm ann (19 79); Närvänen (1994); 
Perinbanayagam (1985); Westin (1981,1983). Enligt Asplund (1985:112) så förbi
gås dock tidsperspektivet ofta i sammanhang där man intresserar sig för sociala 
och samhälleliga fenomen, vilket också gäller missbruksforskningen (Bergmark, 
1996:78). 
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"Medvetandeströmmen är alltid tidsmässigt ordnad", skriver Berger och 
Luckmann514, som menar att temporaliteten ytterst är en fråga om det 
triviala, men ödesmättade, faktumet att människan vet att livet är tids
begränsat515. Kunskapen om detta kommer att påverka hur människan 
väljer att handla under olika perioder av sitt liv. Med andra ord påverkas 
t.ex. nittonåringens handlingar annorlunda av temporaliteten än vad 
fyrtiofemåiingens gör516. 

En annan aspekt av temporaliteten är att individerna i varje samhälle 
internaliserar normer517 om vad som förväntas av henne eller honom under 
olika skeden av livet. Man skulle kunna uttrycka det med att varje sam
hälle har en kontextuell kronologi518. De flesta tar det därför t.ex. för givet 
att de får köra moped före de får rösträtt och att de får rösta innan de får 
handla på systembolaget eller att de ska gå i skolan innan de börjar arbeta 
eller att det är lämpligare att få barn när man är tjugotre år än när man är 
fjorton. De människor som betraktas som avvikare i samhället, t.ex. nar
kotikamissbrukare, är ofta människor som brutit mot den kontextuella 
kronologin. Men även för deras liv finns det en kontextuell kronologi som 
t.ex. innebär att man vanligtvis använder hasch innan man börjar injicera 
amfetamin eller att man blir placerad på ungdomsvårdsskola innan man 
hamnar i fängelse. 

Det är människans nuvarande sociala liv och samhälleliga position som 
lägger grunden för hennes eller hans handlingar, men varje handling ingår i 
en tidsmässig följd av handlingar, som gör att förståelsen av handlingen 
kräver att man beaktar att det finns ett "före" och ett "efter" handlingen519. 
Denna centrala aspekt av temporaliteten innefattas i den innebörd jag läg
ger i identitetsbegreppet, d.v.s. att i identitetsuppfattningen vävs indivi
dens syn på den nuvarande livssituationen samman med hennes eller hans 
bild av livshistorian och hur hon eller han betraktar sin framtid. Detta får 
existentiell mening genom att det påverkar hur hon eller han väljer att leva. 
De flesta människorna i vårt samhälle har livsstilar som innebär att deras 
vardag gör det möjligt för dem att värdera såväl livshistorian som fram
tiden tämligen högP20. Livsstilar som avviker från samhällets normer 

514/ Berger och Luckmann (1979, sidan 38). 
515/ a.a.:39. 
516/ Se t.ex. Westin (1983:102). 
517/ Se t.ex. Asplund (1985:105), Berger och Luckmann (1979:40), 
Perinbanayagam (1985:210) om den temporala strukturens normativa karaktär. 
518/ Detta begrepp är inspirerat av Asplu nds diskussion av Hägerstrands tids
geografi (Asplund, 1985:185-216). Asplund skriver bl.a. följande: "... individernas 
rörelsefrihet i tidrummet är underlagd starka restriktioner" (a.a., sidan 196). 
519/ Becker (1973:23). 
520/ Ett företeelse som tyder på a tt de flesta i samhället beaktar sin livshis
toria är att man på god a grunder kan hävda att en stor del av befolkningen vär
derar sina relationer till föräldrar och eventuella syskon tämligen högt. Ett 
tecken på at t de flesta beaktar sin framtid är att en avsevärd del av Sveriges 
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skapar däremot ofta livssituationer som snarare gör att individen nedvär
derar sin livshistoria liksom sina framtida möjligheter. Ett tydligt exempel 
på detta är narkotikamissbruk. Inte sällan präglas narkotikamissbrukares 
livssituation av att de har konfliktfyllda eller avbrutna relationer till släkt 
och andra människor de lärde känna innan de började missbruka. Men 
också av att deras livssituation präglas av att de ibland gör handlingar 
som ger kortsiktiga fördelar, men som är oförnuftiga eller till och med 
destruktiva i ett framtidsperspektiv. 

Hänsynstagandet till att människors handlingar ingår i en tidsmässig 
följd som sker mot bakgrund av ett socialt och samhälleligt kontext för
svårar slutsatser om mänskliga handlingar som går ut på att de är en följd 
av att människor bär på egenskaper som ger dem olika typer av förmågor 
eller brister521. Istället ger detta hänsynstagande större möjligheter till för
ståelse som tar sin utgångspunkt i att människans handlingar är uttryck för 
identiteten eller annorlunda uttryckt: Människans sätt att leva är hennes 
eller hans sätt att ge mening åt sitt "... medvetande om sig själv i tillvaron"522. 
Detta medvetande - identiteten - skapas ur de sociala och samhälleliga 
förutsättningar som gäller där hon eller han befinner sig. Därmed kan hon 
eller han förändra sitt handlande då dessa förutsättningar förändras. 

vuxna befolkning varje månad betalar in några eller flera hundralappar till 
aktiefonder eller privata pens ionsfonder. 
521 / Se t.ex. Becker et al. (1984:420-421). 
522/ Börjeson (1979, sidan 60). 
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Kapitel 4 
Metod 

Metodologiska utgångspunkter 
Motiv till metodvalet 

De intervjuer som legat till grund för undersökningens datainsamling har 
haft karaktären av kvalitativa forskningsintervjuer523 med fokus dels på 
intervjupersonernas livshistorier, dels på deras nuvarande livssituationer. 
Mitt val att arbeta med en kvalitativ metod innebär inte ett ställnings
tagande mot kvantitativa metoder, utan jag instämmer med de som argu
menterar för att båda metodinriktningarna är värdefulla, såväl var för sig 
som i kombination, och som anser att det främst är forskningsuppgiften 
som ska avgöra metodvalet524. 

Uppgiften i denna undersökning handlar om att beskriva och analysera 
vad det kan betyda för kvinnor och män att transformera sina liv från att 
inte ha varit narkotikamissbrukare, till att vara det, för att så småningom 
lämna missbruket och sedermera leva s.k. vanliga liv. Det innebär att den 
metod som används måste ha kapacitet att fånga dels mänsklig förändring 
över tid, dels de existentiella villkoren i de undersökta människornas nuva
rande liv. Det underlättas av en kvalitativt inriktad metod, som innebär att 
man närmar sig, frågar och lyssnar på de människor vars liv man är intres
serad av. Ett annat motiv för metodvalet är att de kvinnor och män som 
jag intervjuat representerar en grupp som hitintills fått begränsad upp
märksamhet inom narkotikaforskningen525. Undersökningen har därför 
också en explorativ ansats, vilken gynnas av den öppenhet och flexibilitet 
som arbete med kvalitativ metod möjliggör526. 

Mitt val av kvalitativ metod har således sin grund i min forskningsupp
gift, men det har också påverkats av det socialpsykologiskt orienterade 
teoretiska perspektiv som är vägledande för undersökningen527. Kärnan i 
det teoretiska perspektivet är utgångspunkten i att människan är en inten
tionelit meningsskapande varelse vars handlingar ger uttryck för hur hon 
eller han tolkar sin sociala och samhälleliga position. Det medför att det 
inte räcker med att undersöka de "yttre" sociala och samhälleliga omstän
digheterna i mina intervjupersoners liv för att lösa forskningsuppgiften, 

523/ Kvale (1983,1984). 
524/ Se t.ex. Alasuutari (1995:6-7); Alvesson och Sköldberg (1994:10-11); 
Andersson, B. (1991:35); Eliasson (1987:59-60, 1994:140); Riessman Kohler 
(1994:vii-xv); Merriam (1994:20-24); Svedberg (1994:138). 
525/ Se kapitel 2, sid. 70-74. 
526/ Se t.ex. Marshall och Rossman (1989:26); Miles och Huberman (1994:1). 
527/ Jämför Andersson, B. (1991:36). 
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utan dessa måste speglas mot de "inre", d.v.s. intervjupersonernas subjek
tiva upplevelser, medvetna föreställningar och personliga erfarenheter®28. 
Det sistnämnda är en typ av fakta som svårligen kan samlas in på ett 
annat sätt än med kvalitativ metod. 

En viktig inspirationskälla för det teoretiska perspektivet är symbolisk 
interaktionistisk teori529, som haft stort inflytande på den s.k. 
Chicagoskolan530 och med den besläktad socialvetenskaplig forskning som 
ofta sökt kunskap om människors levnadsvillkor med hjälp av kvalitativt 
inriktade studier531. Blumer532 skriver att han inte betraktar symbolisk 
interaktionism som en "filosofisk doktrin" utan som ett sätt att uppnå 
verifierbar kunskap om mänskligt liv. Han förespråkar en "down-to-earth 
approach" i socialvetenskapliga studier, som innebär att datainsamlingen 
tar sin utgångspunkt i de studerade människornas verklighet533. Ett känne
tecken för denna forskningstradition är nära och detaljerade beskrivningar 
av människor som tillhör olika grupper i samhället och inte sällan sådana 
som är socialt utsatta534. De metoder som har använts har ofta varit fall
studier eller livshistoriskt orienterade studier535. 

När det gäller studier av mänsklig förändring över tid (sociala för
ändringsprocesser), som är en viktig del av min undersökning, kan man 
inom denna forskningstradition finna en rad beskrivningar av möjligheterna 
med att använda kvalitativa livshistoriska metoder. Till exempel menar 

528/ Se t.ex. Blumer (1969) där han bl.a. skriver (a.a., sidan 119): "This is an 
inescapable need if one admits the role of the subjective factor". Se också t.ex. Bergmark 
och Oscarsson (1988:294; 1991:101), Svedberg (1994:11). 
529/ Det framgår av kapite l tre där jag redogör för undersökningens teoretiska 
utgångspunkter med bl.a. referenser till Mead (1995), Blumer (1962,1969), Becker 
(1973) samt Berger och Luckmann (1979). 
530/ Blumercitatet i fotnot 528 är från hans kommentar till Thomas och 
Znanieckis The Polish P easant in Europe and Am erica (original 1918-1920, 1995), 
som är en av Chigacoskolans mest kända studier. För beskrivningar av 
Chicagoskolan se t.ex. Denzin (1992:8-14); Svedberg (1994:10-17,133-142). 
531 / Kända exempel på kvalita tiva studier med anknytning til l Chicagoskolan 
är den i fotnot 530 nämnda studien av Thomas och Znanieckis (original 1918-1920, 
1995). Andra är t.ex. Shaws The Ja ck Ro ller (origin al 1930, 1966), Conwells och 
Sutherlands The Professional Thief (1989, original 19 37), Beck ers karriärstudie 
av marijuanarökare (1953) som utmynnade i Outsider (original 1963, 1973) samt 
Boys in White (original 1961, 1984) som Becker gjorde tillsammans med Blanche, 
Everett och Strauss. Exempel från senare forskning som inspirerats av 
Chicagoskolan är t.ex. Andersson, B. (1 991), Faupel (1991), Svedberg (1994), 
Svensson, B. (1996) och Trondman (1994). 
532/ Blumer (1969:21). 
533/ a.a.:47. 
534/ Svedberg (1994:10). 
535/ Denzin (1992:36). 
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Becker536 att ett viktigt motiv som talar för livshistoriska undersökningar 
är att de tar sin utgångspunkt i "the actor's point of view" , som är avgö
rande för att forskaren ska kunna förstå vad det innebär att leva i de 
sociala och samhälleliga sammanhang som studeras. Dessutom skriver 
Becker537 att livshistorier kan 

"... give us the details of tha t process whose character we would otherwise 
only be able to speculate about, the process to which our data must ultima
tely be referred if they are to have theoretical and not just an operational 
and predictive significance. It will describe those crucial interactive 
episodes in which new lines of individual and collective activity are 
forged, in which new aspects of the self are brought into being." 

De möjligheter Becker betonar när han diskuterar livshistoriska undersök
ningar lyfts också fram i flera andra studier. De kan sammanfattas i tre 
punkter: För det första tar livshistorier sin utgångspunkt i människors sub
jektiva upplevelser och föreställningar av den sociala och samhälleliga 
verkligheten538. För det andra underlättar livshistorier beskrivningar och 
förståelse av sociala förändringsprocesser539. För det tredje är livshisto-
riskt material väl lämpat för att pröva hållbarheten i och utveckla teore
tiska ansatser och begrepp540. Dessa argument för livshistoriska under
sökningar har också legat till grund för mitt metodval och innebär att för
utom intervjupersonernas nuvarande livssituationer så tar min undersök
ning stor hänsyn till deras livshistorier. 

Jag har använt intervjuer, som är den vanligaste formen för att på kvali
tativ metodmässig grund samla in data541. A ven om det är tänkbart att 
man skulle kunna närma sig forskningsuppgiften med andra metoder542, så 

536/ Becker (1970:64). 
537/ a.a., sidan 70. 
538/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:38); Blomqvist (1996a:1838); Faupel (1991:14); 
Marshall och Rossman (1989:97); Smith (1994:298); Trondman (1994:102). 
539/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:37); Denzin (1970:239); Faupel (1991:14); 
Marshall och Rossman (1989:96-97); Smith (1994:298); Svedberg (1994:139); 
Trondman (1994:103). 
540/ Se t.ex . Andersson, B. (1991:38); Faupel, (1991:14); Marshall och Rossm an 
1989:97. 
541/ Se t.ex. Fontana och Frey (1994:361); Stake (1995:64). 
542/ T.ex. deltagande observationer och studier av livshistoriska dokument, men 
båda dessa skulle skapa olika problem och vara betydligt ineffektivare än 
intervjuformen. Deltagande observation skulle förmodligen begränsas till inter
vjupersonernas hemmiljöer. Det är nämligen svårt att motivera för arbetskamra
ter och andra att man har en forskare "i haso rna". Deltagande observationer är 
helt enkelt lämpligare vid studier av grupper som är knutna till olika typer 
institutioner och miljöer. När det gäller livshistoriska dokument har de kvinnor 
och män som ingår i min undersökning inte själva dokumenterat sina liv i en om
fattning som gör det möjligt att skapa en hel bild av deras liv före, under och 
efter deras narkotikamissbruk. 
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var enligt min bedömning intervjuer det lämpligaste och smidigaste sättet 
att samla in material till undersökningen. Intervjuformen ger nämligen suve
räna möjligheter till att få sammanhängande bilder av människors liv berät
tade av dem själva och med relevans till de fenomen som studeras. 
Intervjupersonernas berättelser av vad det kan innebära att leva före, 
under och efter narkotikamissbruk utgör således undersökningens empi
riska bas. 

Jag har valt att inte komplettera intervjupersonernas berättelser med 
t.ex. sociala utredningar eller intervjuer med anhöriga eller andra personer 
som känner dem. Detta skulle i och för sig kunnat gett en fullödigare bild 
av deras liv543 samtidigt som det bidrog till en verifiering av deras 
beskrivningar. Ett motiv till detta är att syftet med undersökningen inte är 
att skapa sociala biografier544. Ett annat är att när det gäller sociala 
utredningar finns det skäl till tveksamhet om det skulle kunna tillföra 
undersökiüngen något av värde då sådana vanligtvis inte ger något större 
utrymme för klienternas perspektiv, utan framförallt syftar till att legiti
mera myndigheters beslut om åtgärder545. 

Jag har inte heller ansett det nödvändigt att använda uppgifter från 
andra för att verifiera intervjupersonernas berättelser, eftersom intervju
arbetet har visat att det inte finns någon anledning att ifrågasätta trovär
digheten i deras berättelser. Ett skäl till det är att den longitudinella 
prägeln på intervjuerna, d.v.s. att vi träffades vid tre tillfällen med minst 
sex månader mellan den första och tredje träffen, gör att jag bedömer det 
som att det skulle ha varit mycket svårt för dem att ge livsskildringar som 
inte överensstämde med hur de i själva verket upplevde sina liv. Andra 
intervjun, som jag kallar validerande, innebar att intervjupersonerna fick 
återberätta och fördjupa en hel del av vad de tagit upp under den första 
och det skulle vara oerhört svårt att återberätta något annat än hur de i 
realiteten upplevde sina liv. Våra samtal var helt enkelt alltför detaljerade 
för att kunna dölja "uppmålade livshistorier"546. Ett annat skäl är att tro
värdigheten i intervjupersonernas berättelser inte enbart bygger på vad de 
berättade under intervjuerna. Intervjuarbetet innebar också att jag i de 
flesta fallen fick se hur de bodde och/eller arbetade. I samband med inter
vjuerna träffade jag ofta deras barn och ibland de män och kvinnor de 
levde tillsammans med. Jag kunde helt enkelt observera att de levde de liv 
de sade att de levde. Ett annat viktigt skäl till att inte använda andra 
källor är undersökningens strävan att skapa förståelse för deras beskriv
ningar av sina upplevelser och den mening de gett och ger sina liv, vilket 
skulle kunna skymmas av andras beskrivningar av dem. 

543/ Svedberg (1994:136) menar att anhöriga, vänner, arbetskamrater etc. kan be
rika livshistoriska beskrivningar. Se också t.ex. Andersson och Hilte (1993:13). 
544/ Se Bernler och Bjerkman (1990) angående sociala biografier. 
545/ Se t.ex. Berglund (1998:2-4); Hydén (1995). 
546/ Se Svedberg (1994:150) som menar att med longitu dinellt utformade inter
vjuer och med tillitsfulla intervjupersoner kan man motverka problem med retro
spektiva data som lätt uppstår om man endast har ett intervjutillfälle. Se också 
t.ex. Merriam (1994:180); Starrin och Renck (1996:73). 
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Om undersökningens urvalskriterier 
När jag sökte och valde ut intervjupersoner till undersökningen hade jag tre 
huvudkriterier. För det första: Erfarenheter av ett flerårigt narkotikamiss
bruk. För det andra: Minst två års missbruksfrihet. För det tredje: Ett 
socialt integrerat liv. 

Bakgrunden till det första kriteriet är att denna tidsgräns för missbruket 
ger förutsättningar för att intervjupersonerna har varit genuint involverade i 
narkotikamissbruk. Missbruket har, för att uttrycka sig i enlighet med 
Peele547, varit en väsentlig del i deras liv och utgjort kärnan i deras själv
uppfattning. De har med andra ord tillhört en grupp i samhället vars möj
ligheter att få rätsida på livet enligt gängse uppfattningar är begränsad548. 

Det andra kriteriet, kravet på missbruksfrihet i minst två år, grundar sig 
på att intervjupersonernas missbruksfrihet ska ha uppnått en viss stabili
tet. Att sluta missbruka narkotika är nämligen som Waldorf uttrycker det 
"...not an easy task. On the contra ry, giving up an old life-s tyle, may create as 
many problems as it solves"549. När en individ beslutar sig för att sluta miss
bruka narkotika, så får hon eller han räkna med att det kan ta ganska lång 
tid innan hon eller han får ordning på sin sociala och ekonomiska situa
tion550. Många upplever att hindren blir för stora, vilket blir en anledning 
för dem att börja använda narkotika igen. Långtidsuppföljningar av nar
kotikamissbrukare som varit i behandling visar ofta stora skillnader när 
det gäller missbruksfrihet över tid. Andelen personer som är missbruksfria 
en kort tid efter avslutad behandling är vanligtvis betydligt högre än vad 
som är fallet ett par år efter behandlingen, därefter sker ofta en stabilise
ring i andelen missbruksfria klienter. Till exempel visar Tjerslands uppfölj
ning av personer som varit i behandling på Tyrüikollektivet i Norge att 68% 
var missbruksfria vid tiden för utskrivningen. Två år efter utskrivningen var 
42% missbruksfria och efter fem år var andelen missbruksfria 45%^1.1 en 
flerårsuppföljning av klienterna som ingick i SWEDATE-projektet finns det 
en tydlig överensstämmelse i resultaten mellan den uppföljning som gjordes 
inom projektets ram ett år efter behandlingen och den som genomfördes 
fem år senare552. Jag gör därför bedömningen att med en gräns på minst 
två års missbruksfrihet är förutsättningarna för stabilitet i intervju
personernas missbruksfrihet goda. 

Det tredje kriteriet, som gäller kravet på att intervjupersonerna ska leva 
socialt integrerat, innebär att det inte är tillräckligt att de inte längre 
använder narkotika, utan deras levnadsförhållanden ska även i övrigt 
karakteriseras av att de lämnat narkotikamissbruket bakom sig. De kan 

547/ Peele (1985:129). 
548/ Se t.ex. Bergmark och Oscarsson (1988:195-199); Biernacki (1986:161); 
Christie och Bruun (1985:75-81). 
549/ Waldorf (1983, sidan 257). 
550/ Andersson och Hilte (1993:iii). 
551/ Tjersland (1995:56-57). 
552/ Byqvist (1993:214). 
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därför inte vara missbrukare av alkohol eller andra droger, ha en social 
förankring bland aktiva missbrukare eller vara kriminella. Vidare kan de 
inte vara inskrivna på behandlingshem eller föremål för andra former av 
missbrukarvård. Kravet på social integration innebär också, förutom att de 
ska ha fast bostad och en ordnad sysselsättning och försörjning, att de 
känner trygghet i förhållande till narkotikan och upplever att missbruket är 
ett passerat stadium i deras liv. Bergmark et al.553 diskuterar olika 
utfallskriterier och hur dessa påverkar bedömningen av nivån på den 
sociala integrationen hos de klienter som ingick i SWEDATE-projektet. 
Mina intervjupersoner uppfyller de kriterier som Bergmark et al. anger för 
högsta nivån på social integration och som endast 13% av kvinnorna och 
9% av männen i SWEDATE-projektet uppfyllde554. 

När jag inledde rekryteringen av intervjupersoner hade jag inte fixerat 
det antal intervjuer som skulle utföras. Visserligen var det självklart att 
antalet måste vara begränsat för att intervjumaterialet skulle vara hanter
ligt för en kvalitativ analys, men utgångspunkten var att försöka få med 
människor som, förutom att de gemensamt uppfyllde de tre huvudkri
terierna, kunde belysa olika aspekter av livet före, under och efter narko
tikamissbruket och intervjua tills jag upplevde att materialet var mättat i 
detta avseende555. Jag har sökt efter det typiska likväl som det otypiska 
för att bygga upp ett intervjumaterial med en erfarenhetsmässig brokighet. 
Mitt urvalsförfarande kan därför benämnas strategiskt med avsikten att 
skapa ett aspektrikt intervjumaterial556. Det har inneburit att jag eftersträ
vat en jämn könsfördelning och bl.a. variationer när det gäller hur lång tid 
som gått sedan intervjupersonerna lämnade missbrukslivet, uppväxt
villkor, antal och typ av behandlingserfarenheter, missbruksformer och i 
hur de lever idag. 

Om öppenhet och förförståelse 
I fokus för undersökningen står dess empiri, d.v.s. sju kvinnors och sju 
mäns beskrivningar av sina liv. Undersökningen utgår ifrån att intervjuerna 
med dem kan bidra till att ge ökad förståelse om transformeringen från att 

553/ Bergmark et al. (1989:55-60). 
554/ Bergmark et al. (1989:58). Angående dessa kriterier se också fotnot 326, sid. 
65, kapitel 2. Den innebörd jag lägger i social integration stämmer också väl 
överens med de faktorer Brill et al. (1972:291) anger som bedömningsgrunder för 
missbruksfrihet, vilka är följande: ordnad sysselsättning, ingen kriminalitet, god 
social anpassning, ingen kontakt med missbrukare, frånvaro av annat avvikande 
beteende samt förändrad självbild, så att individen inte be traktar sig som miss
brukare längre. För diskussioner om kriterier på so cial integration se också t.ex. 
Stensmo (1983:9-25). 
555/ Se t.ex. Morse (1994:230); Starrin (1996:113-114); Strauss och Corbin 
(1990:188); Trondman (1994:113). 
556/ Enligt t.ex. Miles och Huberman (1994:27-28), Morse (1994:229); Stake 
(1995:4) är detta urvalsförfarande lämpligt och också vanligt vid kvalitativa 
studier. 
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inte vara narkotikamissbrukare, till att vara det och för att så småningom 
leva socialt integrerat i samhället. En central teoretisk inspirationskälla för 
undersökningen är symbolisk interaktionistisk teori. Empirin har dock inte 
till uppgift att bekräfta teorin, utan teorin används snarare som ett verktyg 
för att fördjupa förståelsen av empirin. Man kan beteckna det som en 
empirinära metod557, som kräver öppenhet mot de människor jag har 
intervjuat. Öppenhet betyder dock inte förutsättningslöshet. En central 
utgångspunkt i den symboliska interaktionismen är att människans hand
lingar, såväl språkliga som andra, uppstår i samspel med hennes eller hans 
sociala och samhälleliga omgivning558. Människan är en aktör som formar 
sitt liv, men hennes livsform ges mening genom de synsätt, traditioner etc. 
som råder i det samhälle hon lever i. Med utgångspunkt i Berger och 
Luckmann559 kan man uttrycka det med att människans sätt att betrakta 
och uttrycka sig om olika fenomen är externaliseringar av objektiverade 
samhälleliga föreställningar som hon eller han internaliserar genom social 
interaktion med andra människor. Det innebär att det inte finns några för
utsättningslösa intervjuutsagor, intervjufrågor eller tolkningar av inter
vjuer560. Kring detta finns det en bred enighet mellan olika vetenskaps
teoretiska skolor561. Alvesson och Sköldberg skriver562: 

"'Verkligheten' är alltid redan tolkad. Data är således aldrig pura 
droppar från den ursprungliga, rena jungf rukällan, utan de är alltid fusio-
nerade med teori i själva sin uppkomst." 

Öppenhet mot intervjupersonerna betyder, som sagt, inte förutsättnings
löshet, utan snarare reflekterad öppenhet. Det innebär en medvetenhet om 
den betydelse såväl intervjupersonernas som intervjuarens förförståelse 
kan ha för resultatet av intervjuerna. Det handlar om en strävan att för
söka förhålla sig till allmänt vedertagna föreställningar som finns i sam
hället om det fenomen som studeras och som kan ha betydelse både för 
intervjupersonernas och intervjuarens förförståelse och som kan få saker 
och ting att verka självklara, men som inte behöver vara självklara. Men 
även till faktorer som kan påverka förförståelsen individuellt. För intervju
personernas del kan det handla om att de har olika erfarenheter av och 
förväntningar på att föra samtal om sina liv. För intervjuarens del kan det 
t.ex. handla om hennes eller hans uppfattning och värderingar om hur de 
som intervjuas är som människor, om hur forskning bör bedrivas och om 
vilka svar som brukar förekomma eller som man hoppas ska förekomma. 

557/ Alvesson och Sköldberg (1994:63). 
558/ Se t.ex. Blumer (1969:2). 
559/ Berger och Luckmann (1979). 
560/ Det är en anledning till att jag intar en avvaktande håll ning till Grounded 

theory (Glaser och Strauss, 1967), som i alla fall i sin ursprungliga form kan tol
kas som att det finns teoretiskt förutsättnin gslösa data. För diskussioner om 
Grounded theory se Alvesson och Sköldberg (1994:63-95); Pidgeon (1996:75-85). 
561/ Alvesson och Sköldberg (1994:71). 
562/ a.a., sidan 71. 
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Ett sätt för intervjuaren att tydliggöra förförståelsens betydelse är att 
tänka att om hon eller han skulle bytas ut skulle resultaten av intervjun se 
annorlunda ut. För att motverka att seendet begränsas av vedertagna 
common sense-uppfattningar, som inte sällan vilar på svag vetenskaplig 
grund, är det viktigt att ha goda kunskaper om det område som stude
ras563. Det gäller inte minst när man studerar narkotikamissbruk och andra 
frågor som är tabuiserade i samhället. 

När tillvägagångssättet beskrivs med vetenskapsteoretiska termer i 
empirinära kvalitativa undersökningar används ofta begreppet induk-
tion564, vilket i korthet innebär att forskningsprocessen tar sin utgångs
punkt i empirin och att det utifrån den byggs teoretiska antaganden eller 
förklaringar. För att vetenskapsteoretiskt begreppsliggöra forsknings
processen i denna undersökning blir dock begreppet "abduktion"565 mer 
relevant. Abduktion tar också sin utgångspunkt i empiri, men, skriver 
Alvesson och Sköldberg566: 

"Analysen av empirin kan t ex myck et väl kombine ras med, eller före
gripas av, studier av tidigare teori i litteratur: inte som mekanisk 
applicering på enskilda fall, utan som inspiration skälla för upptäckt av 
mönster som ger förståelse. Under forskning sprocessen sker således en 
alternering mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt 
omtolkas i skenet av varandra." 

Det är, som sagt, empirin - de fjorton levnadsbeskrivningarna - som utgör 
grunden för den här undersökningen. Men jag började inte där. Idéerna till 
projektet har flera rötter. En är min bakgrund som socialarbetare inom 
missbrukarvården som faktiskt innebar många erfarenheter av att män
niskor slutade använda narkotika, men som skapade frågor om vad det 
var som hände efter behandlingen. En annan är min inblandning i olika 
utvärderingsprojekt, som lärde mig en hel del om behandlingars möjligheter 
och begränsningar, men som inte sade så mycket om inflytande från sådant 
som ligger utanför behandlingskontexten. En annan är min läsning av olika 
studier om narkotikamissbruk och missbrukarvård. Man kan därför säga 
att när jag började arbetet med intervjuerna, så hade jag ganska goda kun
skaper, både praktiska och teoretiska, om människor som använder nar
kotika och också en del om vad som krävs för att sluta med det, men 
mindre om vad det efter att ha varit narkotikamissbrukare innebär att leva 
ett s.k. vanligt liv. Jag utgick ifrån att det var viktig kunskap - det är ju 
faktiskt avsikten med missbrukarvård. Denna praktiska och teoretiska 
bakgrund som vävdes samman med planeringen av denna undersökning 
och de inledande intervjuerna kan betraktas som inledningen av en abduk-
tiv forskningsprocess. Fortsättningen kan beskrivas som ett växelbruk av 
empiri och teori och som inneburit att empirin berikat teorin och vice versa. 
Det har bl.a. medfört en glidning från att i empirin framförallt sett de hin-

563/ Kvale (1992:83). 
564/ Se t.ex. Merriam (1994:33). 
565/ Alvesson och Sköldberg (1994:41-47). 
566/ a.a., sidan 42. 
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der missbrukserfarenheterna inneburit och innebär mot att alltmer fästa 
blicken på det "vanliga" - det som förenat och förenar intervjupersonerna 
med samhället. Parallellt har förhållandet till teorin gått från tämligen 
abstrakt identitetsteori mot en empiriindränkt tankemodell med begreppet 
meningsskapande processer i centrum. 

Metoden i praktiken 
Om viljan att berätta 

Jag har mött en vilja att berätta. Det har inte varit svårt att engagera inter
vjupersonerna för att berätta om sina liv. I en del fall har de efter in
tervjuerna hört av sig telefonledes för att göra sig säkra på att jag förstått 
vad de menat i olika avseenden. Ibland har jag märkt ett tydligt drag av, 
vad jag har tolkat som, stolthet över att de lyckats förändra sina liv. De 
har klarat vad i mångas ögon är mycket svårt eller näst intill omöjligt - att 
bryta sig loss från narkotikamissbruk och därefter leva "vanliga liv". De 
flesta har varit med om att möta förvåning hos människor som fått reda på 
deras bakgrunder som narkotikamissbrukare. Flera av dem, i synnerhet 
kvinnorna, undviker att prata om sina bakgrunder därför att de är vet att 
det innebär en risk för att folk inte bara ska bli förvånade, utan att de 
dessutom ska bli betraktade på ett annat sätt än vad deras nuvarande liv 
föranleder. I förhållande till många andra "vanliga människor", så finns det 
helt enkelt något "märkvärdigt" i deras liv. I detta - märkvärdigheten i 
deras medvetande om sig själv - finns nog en viktig del av förståelsen till 
deras vilja att berätta. Vad som är svårt för andra att förstå, vad som där
för är svårt att till vardags tala om, blir svårt att själv förstå567. En av 
kvinnorna ger uttryck för detta när hon säger: 

"Sen har det hänt så himla mycket med mig under de här åren, men det är 
jättesvårt att berätta, för det är så m ycket man vill förmedla på något sätt, 
det är jättesvårt att beskriv a det. " 

När intervjupersonerna fick reda på förutsättningarna för intervjuerna såg 
nog en del av dem en möjlighet att ta tag i och utveckla vad Alasuutari56® 
beskriver som en "existentiell nödvändighet", nämligen att reda ut och få 
bekräftelse på tankar och funderingar - att ge mening åt livet. "Det var som 
att läsa sin egen självbiog rafi", sade en annan av kvinnorna när jag frågade 
henne om vad hon hade tyckt om att läsa utskriften av de intervjuer jag 
gjort med henne. 

Det finns dock några förutsättningar för intervjupersonernas berättelser 
som det är viktigt att man förhåller sig till. En är att livet förflyter sällan så 

567/ Detta ä r förstås e tt i högsta grad interaktionistiskt antagande, som är 
inspirerat av Mead, Blumer och andra interaktionister. Allt som finns i medve
tandet är en produkt av social interaktion, menar t.ex. Mead (1995:143) och det 
gäller förstås också bilden av vad som kan vara mär kvärdigt i livet. 
568/ Alasuutari (1990:25). 
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rationellt sammanhängande som det kan berättas i efterhand569. 
Intervjupersonernas berättelser är således inte strikta och neutrala lev
nadsbeskrivningar570. Ehn skriver571: 

"Orden refererar inte bara till vissa händ elser och förlopp , utan avslöjar 
också något om hur berättaren använder dessa händelser i sin 
livskonstruktion för att ge menin g både åt det enskilda fallet och åt 'hela 
livet'. Därför måste man fråga sig vad den intervjuade talar om, utöver 
den uppenbara mening som orden har för läsaren..." 

Intervjupersonerna berättar om sina liv utifrån sina nuvarande övertygelser 
och livssituationer572. Om jag hade intervjuat dem t. ex. då de missbrukade 
narkotika hade de gett mig andra bilder av sina livshistorier. Jag menar inte 
att deras livshistorier skulle ha varit så särskilt annorlunda till sitt faktiska 
innehåll, utan snarare i vad de hade betonat som betydelsefullt för utveck
lingen av sina liv. Det är inte minst därför mina intervjupersoners livs
historier är intressanta. Även om deras livshistorier innehåller mycket som 
de har gemensamt med de människor som hitintills fått en stor del av nar
kotikaforskningens uppmärksamhet och att deras berättelser påverkas av 
de föreställningar som dominerar i samhället om narkotikamissbruk, så 
medför deras nuvarande livssituationer möjligheter för att de kan ge annor
lunda beskrivningar av narkotikamissbrukares villkor och av vad som är 
betydelsefullt för att kunna bryta sig loss från narkotikamissbruk. 

En annan viktig förutsättning för intervjupersonernas berättelser om sina 
liv är att de är beroende av intervjusituationen. Jag utgår givetvis ifrån att 
de upplevt vad de berättar om, men deras utsagor låg inte färdiga hos dem 
och väntade på mina frågor. De formades genom den sociala interaktion 
som uppstod mellan mig och dem573. Av betydelse för hur de berättade 
om sina liv var faktorer som t.ex. hur vi upplevde varandra, om mina frå
gor engagerade dem och om deras svar engagerade mig. Detta innebär, som 
jag redan berört, att om en annan forskare skulle intervjua de som ingår i 
denna undersökning med samma syfte, frågeställningar, teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter som jag, så skulle hon eller han förmodligen 
i flera avseenden komma fram till liknande resultat som jag, men det skulle 
även finnas många skillnader. Innehållet i intervjupersonernas berättelser är 
alltså en fråga om karaktären på den sociala interaktion som uppstod 
under intervjuerna, men också av mitt kunskapsintresse. Vad jag frågade 
dem om hade förstås också stor betydelse för vad de berättade om. I det 
ligger också möjligheter att tränga igenom de föreställningar som dominerar 
i samhället om narkotikamissbruk. 

569/ Ehn (1992:207-208); Sunesson (1992b:13) refererad i Svedberg (1994:151). 
570/ Ehn (19 92:209). Se ock så t.ex. Andersson, B . (19 91:42); Riessma n Kohler 
(1993:22); Trondman (1994:121-123). 
571/ Ehn (1992, sidan 208). 
572/ Se t.ex. Alasuutari (1995:77); Berger (1994:55). 
573/ Se t.ex. Ehn (19 92:200); Kvale (1997:39); Marshall och Rossman (1989:82-
83); Silverman (1985:162). 
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Det har, som sagt, inte varit svårt att engagera intervjupersonerna för 
att berätta om sina liv och under intervjuerna har vi ofta berört personliga 
förhållanden om dem och personer som de haft eller har relationer till. 
Även om grunden för deras medverkan i intervjuerna är den positiva 
förändring som skett i deras liv och att de idag lever "vanliga liv", så inne
håller intervjumaterialet många beskrivningar av mänsklig utsatthet, svåra 
och bittra upplevelser som är känsliga att berätta om. Överhuvudtaget är, 
som jag pekade på här ovan, det faktum att de har varit narkotikamiss
brukare en känslig fråga, som de flesta av intervjupersonerna vanligtvis 
undviker att prata om. Jag är förstås medveten om att de inte har berättat 
om "allt". Jag förmodar att en del undvikit att berätta om sådant som de 
upplevde var alltför känsligt eller svårt att prata om. Hur som helst har 
intervjupersonerna varit öppna och mycket generösa med att ge av sina liv 
till mig. 

Om rekryteringen av intervjupersonerna 
När det gäller rekrytering av intervjupersoner var utgångspunkten att 
skapa en bred och aspektrik belysning av vad det kan innebära att leva i 
det "vanliga samhället" med erfarenheter av att ha missbrukat narkotika 
och om vad som krävs för att nå dit. Denna utgångspunkt har inneburit att 
jag använt mig av olika strategier för att få tag på intervjupersoner. Först 
gjorde jag ett utskick till RFHL:s lokalavdelningar574, vilket gjorde att jag 
fick kontakt med tre av de personer som jag ha r intervjuat. Resten av 
intervjupersonerna har jag fått kontakt med genom att allteftersom inter
vjuarbetet framskridit vända mig till socialarbetare, som jag va r bekant 
med sedan tidigare. Jag har försökt undvika att intervjua personer som 
känner varandra. Anledningen till det är att vänner och bekanta ofta delar 
uppfattningar om saker och ting och mitt mål har, som sagt, varit att för
söka få en så bred aspektbild som möjligt. Det visade sig dock under 
intervjuarbetet att några av intervjupersonerna kände varandra. 
Intervjupersonerna är bosatta över hela landet, men med tyngdpunkt söder 
om Dalälven. Den främsta anledningen till det är mitt eget ursprung i södra 
Sverige och att jag i flera fall använde mig av kontakter med socialarbetare 
som jag lärde känna innan jag flyttade till Umeå. 

Det har inte varit svårt att få tag på intervjupersoner. Jag har velat vara 
strategisk och därför tvingats tacka nej till flera personer som varit intres
serade av att bli intervjuade. Till exempel medförde det utskick jag gjorde 
till RFHLrs lokalavdelningar att åtta personer hörde av sig, varav jag valde 
att inte intervjua fem. Av de jag valde bort hade tre varit drogfria i mindre 
än två år, medan två hade sina missbrukserfarenheter mer än tjugo år 
bakom sig. Vid ett tillfälle hörde två personer som var bekant med en av 
mina intervjupersoner av sig och bad om att få bli intervjuade, vilket jag 
dock valde att inte göra med hänvisning till att jag ville undvika att inter
vjua människor som kände varandra. När det gäller rekryteringen genom 
socialarbetarna gick det till så att jag frågade dem om de kände till män-

574/ RFHL=Riksförbundet för läkemedelsmissbrukare. RFHL är en klientorgani
sation med lokalföreningar över hela landet. 
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niskor som skulle kunna vara lämpliga att intervjua. De frågade i sin tur 
potentiella intervjupersoner om de var intresserade. Därefter fick jag av 
socialarbetarna reda på vem som hade anmält sitt intresse. Vanligtvis fick 
jag namn på och kortfattade uppgifter om t.ex. ålder, sysselsättning, tid 
som drogfri och eventuella behandlingserfarenheter på fyra-fem perso
ner575, varav jag utifrån dessa uppgifter valde ut en eller ett par, som jag 
tog kontakt med. Med avsikten att skapa ett så aspektrikt material som 
möjligt undvek jag att intervjua personer som kände varandra eller hade 
varit på samma behandlingshem. Vidare valde jag i slutet bort flera som 
deltar i NA:s verksamhet, då flera av de jag intervjuade i början är engage
rade i NA. Jag valde också bort fler män än kvinnor genom att jag fick 
betydligt fler förslag på män som var villiga att bli intervjuade än på 
kvinnor. 

Om intervjuerna 
Jag har använt Kvale som inspirationskälla för upplägget av intervju
arbetet576. Det betyder inte att jag till punkt och pricka försökt följa 
honom, men hans artiklar har varit betydelsefulla för att jag inte behövde 
ställa 1000-sidorsfrågan577 när jag efter att ha avslutat den sista intervjun 
satt med mer än tusen sidor intervjutext578. Det var ett nästan väl stort 
arbete ändå, som för min del hade varit omöjligt om jag inte redan när jag 
började med intervjuerna hade haft en ram för hur jag skulle genomföra och 
analysera intervjuerna. Att jag hade denna ram betyder förstås inte att 
arbetet har varit strömlinjeformat och enbart präglat av rationella över
väganden. Ibland har jag kunnat förnimma vad Kvale kallar "Den afslut-
tende resignationsfase"579, då han inte utan ironi beskriver vedermödorna 
med forskningsprojekt som bygger på kvalitativa intervjuer. Jag kände dock 
aldrig någon resignation för själva intervjuandet. Det var mycket stimu
lerande, vilket förstås bidrog till att det blev så omfattande som det blev. 
Intervjuerna hade formen av samtal kring intervjupersonernas livshistorier 
och nuvarande livssituation580, vilket är ett sätt att närma sig människor 
som i och för sig kräver rationella överväganden, men framgång i den typen 
av intervjuarbete är också beroende av flexibilitet, kulturkompetens, 

575/ Men en av socialarbetarna gav mig en lista med femton namn, från vilken jag 
intervjuade fyra personer. 
576/ Kvale (1983, 198 4, 1988, 1989, 1992). Dess a artiklar utgör stommen till 
Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (19 97). 
577/ Kvale (1988). The 1000-Page Question, d.v.s. frågan om vad man ska göra 
med tusen sidor inte rvjutext, som enligt Kvale är för sent ställd. Den ska stä llas 
innan man börjar intervjua (a.a.:91). Oavsett om man ställer frågan i tid, så 
avråder Kvale från att arbeta med så stora mängder intervjutext (a.a.:92). 
578/ För att vara exakt omfattade de fjor ton intervjuerna 1183 A 4-sid or med 
intervjutext. 
579/ Kvale (1984, sidan 56). 
580/ Jämför Andersson, B. (1991:38); Kvale (1983:16). 
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empati och att man uppskattar att lyssna på människor som berättar om 
sina liv581. 

Min första kontakt med intervjupersonerna skedde via telefon då jag 
frågade om de var intresserade av att bli intervjuade och berättade om 
avsikten med intervjuerna. Jag informerade också om att det skulle inne
bära att vi träffades tre gånger, att det var konfidentiellt och att de skulle 
få ta del av vad jag skrev om dem innan materialet publicerades. De flesta 
bestämde sig mer eller mindre omgående under samtalets gång för att med
verka. Ett par ville ha lite betänketid och ringde upp mig efter några dagar 
för att säga att de ställde upp. Av de jag tog k ontakt med var det endast 
en man som tackade nej till att bli intervjuad, vilket han gjorde med hän
visning till att han inte trodde han skulle ha tid att träffa mig tre gånger. 

Varje intervjuperson intervjuades alltså vid tre tillfällen. De tre inter
vjuerna skilde sig åt till sin karaktär och jag valde att benämna dem enligt 
följande: 
Intervju 1: Explorativ 
Intervju 2: Validerande 
Intervju 3: Konsoliderande 
De explorativa intervjuerna spelades in på bandspelare. De tog som kortast 
en och en halv timme och som längst tre timmar och tjugo minuter. De 
flesta genomfördes hemma hos intervjupersonerna. Men några intervjuer 
gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser och några i lokaler som jag 
lånade av de socialarbetare som hade förmedlat kontakten mellan mig och 
intervjupersonerna. Till stöd för intervjuerna hade jag en intervjuguide582, 
som jag checkade av ibland för att se att det inte fanns teman som vi hade 
missat under samtalets gång. Målsättningen var att "upptäcka" och skapa 
en bild av intervjupersonens liv och självförståelse av det. Det innebar att 
jag bad dem att berätta om hur deras liv såg ut idag och hur det hade sett 
ut under andra perioder. Ett sätt att fånga och validera deras självför
ståelse var, som Kvale583 rekommenderar, att ställa ledande frågor, t.ex. 
"... så d u menar att..." eller "Om du inte hade börjat där, tror du då att du 
istället...". Givetvis var det väsentligt att stimulera det narrativa berättan
det584 och också att få ett tidsmässigt sammanhang i deras berättelser, 
men för att försöka motverka "standardhistorier"585 har jag i stället för att 
fråga om vad som "... hände se n..." pe ndlat med mina frågor mellan olika 
tidsperioder och t.ex. bett dem att berätta om viktiga positiva och negativa 
händelser och personer i olika skeden av deras liv. Jag har också försökt 

581/ Se t.ex. Kvale (1983 :171-172). Se också Blumer (1969, sidan 51): ". .. if the 
scholar wishes to understand the action of people it is necessary for him to see their objects 
as they see them". 
582/ Se bilaga 1. 
583/ Kvale (1984:58). 
584/ Berglund (1998:43). 
585/ Andersson, B. (1991:42); Svedberg (1994:151). 
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undvika standardhistorier genom att söka efter kontraster586. Till exempel 
har intervjupersonerna levt i mycket utsatta situationer under missbruks
tiden, men för att inte bara få "standardmässiga" misärbeskrivningar av 
denna period ställde jag frågor i stil med "Det är ju fantastiskt att du trots 
allt stod ut, vad tro r du det beror på? " eller "Men vad gjorde du när du inte 
knarkade?". 

Mellan den första, explorativa intervjun, och den andra, validerande 
intervjun, gick det i några fall tre månader, men i de flesta sex månader. 
Under den tiden transkriberade jag den bandinspelade intervjun. Att orda
grannt skriva av en bandinspelad text innebar att jag lyssnade, spolade 
tillbaka, lyssnade igen, spolade tillbaka igen, lyssnade osv. tills att utskrif
tens ord stämde med de inspelade orden. Detta tidskrävande arbete var 
oerhört värdefullt för min förståelse av intervjuerna587. Det tydliggjorde 
nyanser i intervjupersonernas berättelser som jag inte lagt märke till under 
intervjuerna. Det fick mig att se mönster i berättelserna och kopplingar 
mellan de olika intervjuerna, liksom skillnader. Det gav mig idéer till möj
liga teoretiska tolkningar. Det fick mig att upptäcka brister i intervjuerna, 
som jag kunde täcka upp vid andra intervjun. Parallellt med transkribe-
ringen gjorde jag med utgångspunkt i intervjuguiden en sammanfattning av 
varje intervju, som bildade underlag för den andra intervjun. Ungefär en 
vecka före den andra intervjun skickade jag en utskrift av den första inter
vjun till intervjupersonen i fråga. 

De validerande intervjuerna tog mellan en och två timmar. Även dessa 
spelades in på band. De flesta genomfördes på samma plats som de 
första. Men två av dem som jag hade intervjuat i lokaler jag hade lånat vid 
första intervjun ville denna gång bli intervjuade i sina hem. Avsikten med 
denna intervju var primärt att validera den bild jag hade skapat av inter
vjupersonernas liv och självförståelse utifrån deras berättelser i den första 
intervjun, men också att få svar på frågor som hade väckts utifrån den 
första intervjun. I praktiken gick denna validering till så att jag dels ställde 
frågor i stil med: "Förra gången berättade du om..., kan du utveckla det...". Dels 
presenterade jag tolkningar om intervjupersonerna som de kunde bekräfta 
eller utveckla, vilka kunde inledas så här: "Har jag förstått saken rätt om jag 
säger så här...". Mina frågor och tolkningar gjorde det möjligt för dem att 
förtydliga och fördjupa olika resonemang kring sina liv. De flesta hade 
också efter den första intervjun kommit på sådant som de ville komplet
tera bilden av sig själv med. Det var också under andra intervjun som jag 
ställde den fråga jag "lånade" från Börjeson588, vars syfte var att fördjupa 
bilden av deras självförståelse. 

Efter andra intervjun gick det i två fall endast en vecka, men i de andra 
fallen mellan en och två månader, innan den avslutande, konsoliderande, 
intervjun. Under den tiden gjorde jag en transkribering av den andra inter
vjun, som var värdefull på ungefär på samma sätt som den första och 

586/ Ehn och Löfgren (1990:111-112). 
587/ Se Riessman Kohler (1993:56-60) om fördelar med att forska ren själv tran-
skriberar. 
588/ Börjeson (1974). Se kapitel 3, sid. 80-81. 
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ibland väckte den de sista frågorna som jag kunde ta med mig till den sista 
intervjun. Denna utskrift skickades till intervjupersonerna ett par dagar 
innan vi skulle träffas. Den konsoliderande intervjun tog ungefär lika lång tid 
som den validerande. Men den var annorlunda till sin karaktär än de båda 
andra intervjuerna. I en del fall träffades vi på samma plats som vid andra 
intervjun, men i flera fall gick vi ut och åt tillsammans. Mitt syfte med 
denna tredje träff var framförallt att göra en vettig och värdig avrundning 
på intervjuprocessen. Det hände i och för sig att jag hade någon fråga med 
mig och det hände ofta att intervjupersonerna hade saker de ville berätta 
om för att ytterligare komplettera bilden av sina liv. Men framförallt disku
terade vi hur de hade upplevt intervjuerna och om det var något de fun
derade över t.ex. efter att ha läst sista intervjuutskriften. 

När jag bestämde mig för att avsluta intervjuarbetet hade jag material 
från intervjuer med åtta kvinnor och åtta män, varav en kvinna och en man 
sedermera skulle utgå. Avsikten hade varit att intervjua tills att jag hade 
uppnått s.k. mättnad, d.v.s. att jag inte fann nya aspekter och mönster, 
utan att intervjuerna började bekräfta varandra589. När jag avbröt 
intervjuarbetet fanns det många för undersökningen viktiga frågor som jag 
upplevde mättade, men givetvis kan man aldrig vara säker på att en fråga 
man undersöker är mättad590. Jag menar att det är rimligt att anta att 
upplevelsen av mättnad också kan påverkas av t.ex. nivån på forskarens 
kunskaper om det hon eller han undersöker, av hennes eller hans kreativitet 
samt undersökningens tidsramar. För min del kan man säga att 
upplevelsen av mättnad förstärktes av att jag insåg att om jag inte började 
avsluta intervjuarbetet riskerade mitt material att bli för stort och 
otympligt för en vettig kvalitativ analys. Dessutom tog intervjuarbetet 
mycket tid. Sexton intervjupersoner innebar faktiskt hade jag hade genom
fört 48 intervjuer. Med resor och transkribering inräknad tog intervjuerna 
med varje person nio till tio arbetsdagar i anspråk. Projektets tidsram sade 
mig därför också att det var dags att dra en gräns för intervjuandet. 

Om arbetet med intervjutexterna 
När intervjuerna var avslutade kodade jag samtliga intervjutexter. Syftet 
med kodningen var för det första att ge alla utsagor ett "värde", annars 
skulle det finnas en risk att man tappade stora delar av materialet efter
som minnet framförallt fastnar för det speciella i varje intervju. För det 
andra var syftet att skapa ett system som förenklade sökningen i materia
let. Efter kodningen kunde jag därför med enkelhet ta fram vad alla inter
vjupersonerna t.ex. hade sagt om bakgrunden till att de slutade använda 
narkotika. Genom att jag döpte koderna till ZX01, ZX02, ZX03 osv. kunde 
jag snabbt finna vad jag sökte efter med sökverktyget i Word för 
Macintosh. Kodningen innebar att varje utsaga gavs en eller flera koder. 
Koderna uppstod allteftersom jag läste igenom texterna. Jag ställde mig 

589/ Se t.ex. Morse (1994:230); Starrin (1996:113-114); Strauss och Corbin 
(1990:188); Trondman (1994:113). 
590/ Se t.ex. Starrin (1996:113-114). 
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helt enkelt frågan: Vad handlar detta om? När jag h ade gått igenom alla 
texter en gång, så gick jag igenom hela materialet en gång till för att i hela 
materialet kunna tillämpa alla de koder som uppstått under den första 
genomläsningen. Koderna, som blev 101 till antalet591, sorterades under 
rubriker som förutom bakgrundsdata (ålder, civilstånd etc.) motsvarade en 
tänkt kapitelindelning, som utgick från de sex tematiska frågeställningar 
som fokuserar olika skeden av intervjupersonernas liv, vilka jag redogjorde 
för i kapitel ett592. 

Efter kodningen vidtog den grannlaga uppgiften att utifrån intervjutex
terna skapa en läsbar redovisningsform som gav rättvisa åt intervju
personernas berättelser. Den tänkta kapitelindelning som jag använde då 
jag sorterade koderna, motsvarar också hur empiriredovisningen till sin 
yttre form kom att se ut till slut. När det gäller redovisningen av intervju
personernas berättelser har jag valt en tematiserad form, i stället för att 
redovisa deras liv var och en för sig. Fördelen med tematisering är att den 
lyfter fram skillnader och likheter mellan intervjupersonerna. Nackdelen 
kan vara att man mister helhetsförståelsen av deras respektive liv, vilket är 
styrkan med självbiografier och s.k. sociala biografier. Men mitt syfte har 
inte varit att presentera enskilda levnadsöden, utan att fördjupa förståel
sen av transformeringen från att inte ha varit narkotikamissbrukare, till att 
vara det, för att så småningom leva den typ av liv som intervjupersonerna 
gör idag och då gör tematiseringen bäst rättvisa åt intervjumaterialet. 

Det förekommer rikligt med "intervjucitat" i empiriredovisningen. Dessa 
är inte alltid exakta avskrifter av de transkriberade intervjuerna. Det finns 
således anledning att sätta citationstecken kring ordet intervjucitat593. De 
förändringar jag gjort av transkriberingarna har inneburit att jag tagit bort 
en del av den typ av uttryck som ofta smyger sig in i talspråket och knap
past märks där, t.ex. "ehh", "alltså", "liksom". Jag har inte heller redovisat 
t.ex. suckar eller de tankepauser som kan uppstå när man talar. I en del 
fall har jag också ändrat ordföljden i utsagorna. Syftet med förändringarna 
är att exakta avskrifter av transkriberad text kan vara svårförstådd just 
därför att den kan innehålla många "alltså", "ehh" och "liksom" och 
omvända ordföljder, som knappast märks när man lyssnar till någon som 
talar. Men oredigerad transkriberad text kan heller aldrig göra det talade 
språket rättvisa, eftersom det inte tar hänsyn till ansiktsuttryck, röstlägen, 
kroppsspråk och den sociala interaktion som finns i rummet mellan den 
som talar och den som lyssnar och som gör att vi inte behöver reflektera 
över språkets krumbukter. Det är således även tveksamt att sätta cita
tionstecken kring exakta avskrifter av transkriberingar. De redigeringar jag 
gjort är trots allt begränsade och jag har t. ex. inte klippt samman från 
varandra åtskilda fraser för att skapa en logik som passar min egen fram
ställning. Dessutom har jag varit noga med att få intervjupersonernas god-

591/Se bilaga 2. 
592/ Se kapitel 1, sid. 22-23. 
593/ Se Ehn (1992:201-206) för en kritisk diskussion om användning av redigerade 
intervjucitat. 
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kännande till varje redovisad utsaga. Därför kan man säga att det nästan 
är citat, då intervjupersonerna anser att det ger uttryck för vad de menar. 

Om tillförlitlighet, trovärdighet och relevans 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är förpliktigande och legitime
rande begrepp inom forskningen594. De handlar om tillförlitlighet, trovär
dighet och relevans, som är faktorer man inte kan bortse ifrån i undersök
ningar med vetenskapliga ambitioner. Samtidigt är det begrepp som tydlig
gör skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet i dess traditionella mening är anpassade till 
kvantitativ forskning. Karaktären på kvalitativ forskning innebär att 
begreppen måste ges andra betydelser, men de är förstås likväl frågor om 
undersökningars tillförlitlighet, trovärdighet och relevans595. 

Reliabilitet, som handlar om metoders tillförlitlighet, är i dess traditio
nella mening av replikerbarhet i princip omöjligt att uppnå i kvalitativa 
intervjuundersökningar596. Jag har redan nämnt att om någon annan skulle 
intervjua mina intervjupersoner med samma syfte, teoretiska och metodo
logiska utgångspunkter som jag skulle hon eller han förmodligen i flera 
avseenden få liknande resultat, men det skulle även framkomma skillnader. 
En väsentlig del av förklaringen till det är, som jag också nämnt, att inter
vjuresultat formas av den sociala interaktion som sker mellan de som möts 
i intervjusituationen och den kommer att ta sig olika uttryck beroende på 
vem som intervjuar vem. Social interaktion är helt enkelt inte replikerbar. 

När det gäller reliabiliteten i denna undersökning så kan man se det som 
en fråga om hur jag har motverkat inflytandet av tillfälligheter på intervju
personernas beskrivningar av sina liv. Jag menar att genom användandet av 
upprepade intervjuer med flera månader mellan första och sista intervjun, 
så fick jag god kontroll över faktorer som av tillfälligheter skulle kunna 
sänka tillförlitligheten i intervjuerna. Ett exempel på sådana tillfälligheter 
är att människor som blir intervjuade av olika anledningar, t.ex. bristande 
förtroende för intervjuaren, kan ge uppdiktade beskrivningar av hur de 
upplever sina liv597. Men som jag redan berört när jag redovisade tillväga-

594/ Kvale (1997:207) benämner begrepp en reliabilitet, validitet och generali
serbarhet för "vetenskapens heliga treenighet". Se också t.ex. Janesick (1994:216) 
som använder uttrycket "the trinity" om de tre begreppen. 
595/ Med hänvisning till begrepp ens förankring i det kvantitativa paradigmet 
undviker en del kvalitativt inriktade forskare at t använda reliabilitet, validi
tet och generaliserbarhet, för att istället använda begrepp som tillförlitlighet, 
trovärdighet, pålitlighet, konfirmerbarhet, förståelse och autencitet. Andra 
kvalitativt inriktade forskare använder begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet, men ger dem andra innebörder än vad som är traditionellt 
inom kvantitativ forskning (Se t.e x. Kinc heloe och McLa ren, 1994:151; Kva le, 
1997:207-208; Svensson, P-G, 1996:211-216). 
596/ Se t.ex. Janesick (1994:217); Marshall och Rossman (1989:148). 
597/ Andra tillfälligheter som kan få inflytande på intervjuer är t.ex . att en per
son som just fått besked om att hon eller han fått en anställning i hård konkurrens 
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gångssättet med intervjuerna, så menar jag att den longitudinella prägeln 
på intervjuerna skulle göra det mycket svårt för intervjupersonerna att 
upprätthålla sådana beskrivningar av sina liv. 

Inom kvalitativ forskning ges dock reliabilitetsbegreppet ofta en bety
delse av om undersökningar och dess resultat är konsistenta598. För att 
möjliggöra en bedömning av det har jag tydliggjort min egen position och 
redogjort för de antaganden som ligger bakom undersökningen, dess teore
tiska och metodologiska utgångspunkter. Vidare har jag redovisat vilka 
människor som medverkat, urvalskriterier och mitt tillvägagångssätt i 
datainsamling och analysen av det empiriska materialet. Med utgångs
punkt i Miles och Huberman kan man säga att reliabilitet med denna inne
börd handlar om hur man kan besvara frågan "Have things been done with 
reasonable care?"^99. 

Validitet, d.v.s. om jag har undersökt vad jag avsett att undersöka, blir i 
denna undersökning en fråga om min redovisning på ett trovärdigt sätt 
återspeglar hur intervjupersonerna betraktar sina livshistorier och nuva
rande liv. Det betyder att intresset inte riktar sig mot vad som är "faktisk 
sanning" om intervjupersonernas liv, utan mot vad som är "deras san
ningar" om sina liv. Dessa sanningar, deras självförståelse av sina liv, 
konstruerar de utifrån sina sociala och samhälleliga positioner. En kärn
punkt i arbetet med undersökningen har varit att så trovärdigt som möjligt 
återge och tolka dessa konstruktioner mot bakgrund av de sociala och 
samhälleliga villkor som har inflytande över hur de konstruerar sina liv. 

En viktig strategi för att uppnå validitet i min redogörelse av hur inter
vjupersonerna upplever sina liv har varit att integrera valideringen i in
tervjuprocessen. Som jag nämnde i redogörelsen av intervjuarbetet började 
jag redan under den inledande explorativa intervjun att validera genom att 
medvetet ställa ledande frågor600. Den andra intervjun, som jag benämner 
validerande, hade som primärt syfte att i dialog med intervjupersonerna 
validera den bild jag hade fått av hur intervjupersonerna upplevde sina liv 
genom den första intervjun. Även den tredje, konsoliderande intervjun 
bidrog till att validera mina tolkningar av hur de betraktade sina liv. 
Dessutom gavs intervjupersonerna möjligheter att korrigera den bild av 
dem som jag hade skapat utifrån intervjuerna. Jag menar att mitt tillväga
gångssätt som inneburit att jag träffat intervjupersonerna vid flera tillfällen 
då jag prövat mina beskrivningar och tolkningar av deras liv på dem gett 
mig en valid bild av deras självförståelse601. Till undersökningens validitet 

med andra sökanden kan förväntas ge en positivare bild av sitt liv än en person 
som just fått besked om att företaget där hon eller han arbetar ska läggas ner. 
598 / Se t.ex. Merriam (1994:182-183); Miles och Huberman (1994:278). 
599/ Miles och Huberman (1994, sidan 278). 
600/ Se t.ex. Kvale (1984:58). 
601/ Detta sätt att validera mina tolkningar av intervjupersonernas självför
ståelse är inspirerat av Kvale (se t.ex. 1 981:171-172; 1983:180-183; 1984:58-62). 
Men även Merriam (1994:179-180) och Miles och Huberman (1994:279) menar att 
validiteten stärks om man prövar sina tolkningar mot intervjupersonerna. 
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har också bidragit att mina resultat och tolkningar prövats genom att jag 
haft handledning, seminariebehandlat manuset samt att jag fört diskus
sioner med såväl praktiskt verksamma socialarbetare som forskare på 
missbruksområdet®02. 

Den ursprungliga innebörden i begreppet generaliserbarhet handlar om att 
finna lagbundenheter - att kunna påstå att en undersöknings resultat har 
allmän giltighet för vissa grupper i samhället eller t.o.m. för en hel befolk
ning. Detta är möjligt med kvantitativa metoder603, men ligger långt ifrån 
avsikten med denna undersökning som handlar om att skapa förståelse för 
en begränsad grupp människors liv. Därmed behöver man inte se generali
serbarhet som ett irrelevant begrepp för kvalitativ forskning. Restii tat från 
kvalitativa undersökningar kan göras generaliserbara genom jämförelser 
med resultat från andra studier604. Om jag ser till mina intervjupersoner 
som grupp så skiljer de sig inte från andra undersökningspopulationer på 
narkotikaområdet när det t.ex. gäller deras uppväxtvillkor, bakgrunden till 
att de började använda narkotika och hur deras liv såg ut under missbru
ket. Det skulle vara svårt att finna argument för att den positiva för
ändringen av mina intervjupersoners liv beror på bakgrundsfaktorer som 
gör dem annorlunda än människor som fortsätter att missbruka narkotika. 
Jag menar därför att den här undersökningens resultat kan vara intressanta 
t.ex. i diskussioner om villkor för att människor ska kunna bryta sig loss 
från narkotikamissbruk. 

Ett annat sätt att förhålla sig till generaliserbarhet tar sin utgångspunkt i 
mättnadsbegreppet605, d.v.s. att en viktig anledning till att jag inte inter
vjuade fler personer än vad jag gjorde var att jag kom till en punkt där 
intervjupersonerna i flera och för undersökningen centrala avseenden bör
jade bekräfta varandras beskrivningar. När man kommer dithän att flera 
intervjupersoner ger liknande beskrivningar av en fråga kan man anta att 
det finns något typiskt eller vanligt i deras beskrivningar. Till exempel gav 
flera av kvinnorna respektive männen liknande beskrivningar av hur deras 
missbrukserfarenheter påverkar deras liv idag. Jag förmodar därför att 
deras beskrivningar bl.a. åskådliggör aspekter som kan vara typiska för 
kvinnor respektive män som varit narkotikamissbrukare. 

I kvalitativ forskning kan generaliserbarhet också ses som en fråga om en 
undersöknings resultat och tolkningar upplevs som relevanta och menings

602/ Med utgångspunkt i Kv ale (1984:60-61) skulle man kunna betrakta diskus
sionerna med socialarbetarna som validering på common sense nivå. Medan dis
kussionerna med forskar e, handledning och seminariebehandling är validering 
på teoretisk nivå. Se också Merri am (1994:179) om betyd elsen av a tt använda 
andra forskare för att säkerställa validiteten . 
603/ Ett exempel är de opinionsundersökning som bl.a. SIFO brukar göra i sam
band riksdagsvalen i Sverige, som brukar ge goda prognoser på valresultaten. 
604/ Hammersley (1996:169-172); Merriam (19 94:188); Miles och Huberman 
(1994:279). 
605/ Se t.ex. Morse (1994:230); Starrin (1996:113-114); Strauss och Corbin 
(1990:188); Trondman (1994:113). 
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fulla av dem som tar del av undersökningen606. Man kan då säga att 
undersökningen berör fenomen som betraktaren anar, antar eller vet existe
rar i verkligheten eller annorlunda uttryckt att hon eller han "känner igen 
sig". Det motsvarar vad Stake avser med "naturalistic generalizations", som 
han menar är607: 

"... conclusions arrived at through per sonal engagement in life's affairs or 
by vicarious experience so well co nstructed that the person feels as if it 
happened to themselves." 

Om min undersökning har sådana kvalitéer är förstås upp till läsaren att 
avgöra. 

Att ta hand om viljan att berätta 
Jag har tidigare nämnt att det inte var svårt att få intervjupersonerna att 
delta i undersökningen och att jag förmodar att en del av dem såg inter
vjuerna som en möjlighet att reda ut tankar och funderingar för att bättre 
förstå sitt liv. En avgörande förutsättning för att de flesta av dem valde att 
ställa upp och berätta om sina liv och att de inte väjde för att berätta om 
känsliga och djupt personliga förhållanden var dock att de litade på att 
intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt. De visste att intervjuerna 
skulle användas i en undersökning som skulle publiceras, men att de skulle 
vara anonyma mot läsarna. Det sätter fokus på att det är ansvarsfullt att 
vara forskare och intervjua människor om deras liv och inte minst när man 
gör det med avsikten att använda intervjuerna i en text som ska publiceras. 
Ansvaret kräver ett etiskt förhållningssätt som minimerar riskerna för att 
deltagandet i intervjuerna skadar de intervjuade, varken av hur intervju
materialet presenteras eller av intervjuförfarandet608. 

En självklar utgångspunkt för mina intervjupersoners deltagande i 
denna undersökning var att de ställde upp frivilligt och att de kände till 
vad undersökningen syftade till och villkoren för deltagandet. Jag berättade 
att även om deras deltagande var konfidentiellt, så kunde jag dock aldrig 
till fullo garantera att de inte skulle kunna bli identifierade om personer 
som känner dem tog del av undersökningen. Denna forskningsetiska 
utgångspunkt, som brukar kallas informerat samtycke, är dock inte bara en 
fråga om att informera och få ett jakande svar om deltagande. Ofta är 
grunderna för informerat samtycke komplicerade609. Till exempel kan möj
ligheterna att neka till deltagande begränsas om de som tillfrågas är 

606/ Merriam (1994:186-187); Stake (1995:85-87). 
607/ Stake (1995, sidan 85). 
608/ Att skydda människor som deltar i forskningsprojekt från skada är huvud
syftet med de forskningsetiska principer som Humanis tisk-Samhällsvetenskap-
liga forskningsrådet har formulerat (HSFR, 1983:3). Angående diskussioner som 
rör överväganden och problem vid tillämpning av forskningsetiska principer se 
t.ex. Eriksson och Månson (1991); Forsman (19 97); Henriksson och Månsson 
(1996:33-42); Hessle (1977); Hermerén (1996); Kvale (1997:104-116). 
609/ Se t.ex. Forsman (1997:44-47); Hessle (1977:90-91); Kvale (1997:107-108). 
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beroende av personer som har intresse av att undersökningen genomförs. 
Detta är förhållanden som kan vara värda att uppmärksamma om man 
t.ex. vill intervjua klienter inom missbrukarvården610. När det gäller de 
fjorton personer som ingår i denna undersökning, så fanns det inga band 
mellan dem och mig innan intervjuerna. Det fanns ingen risk för att de 
skulle drabbas negativt om de tackade nej, utan de kunde självständigt 
bestämma över deltagandet. 

Som forskare får man också ha beredskap för att undersökningsdelta
gare kan ångra sin medverkan, vilket jag har fått uppleva under arbetet 
med den här undersökningen. Förutom de fjorton personer som ingår i 
undersökningen har jag intervjuat en kvinna och en man, som efter att 
intervjuerna var genomförda hörde av sig och berättade att de var oroliga 
över att de skulle kunna bli igenkända från undersökningen. De undrade 
därför om de kunde slippa att vara med eller åtminstone om det var möj
ligt att ta bort en del av det de hade berättat om. Även om det låg mycket 
arbete bakom de två intervjuerna, som kan sägas tillhöra undersökningens 
"bortfall", så var det inte svårt att tillmötesgå deras önskemål om att inte 
bli använda i undersökningen. Dessutom är det en sanning med modifika
tion att påstå att de inte blivit använda. Givetvis har dessa personer gett 
mig kunskaper som vävts in i mitt medvetande och tillsammans med de 
andra intervjuerna blivit en del av min förståelse av de frågor undersök
ningen handlar om. Därför skulle man kunna benämna dem "medverkande 
bortfall". 

Det finns förstås en tidsmässig gräns för undersökningsdeltagares möj
ligheter att ångra sin medverkan, som ytterst går när en undersökning 
publiceras, vilket understryker betydelsen av att man behandlar intervju
material konfidentiellt. Jag har t.ex. haft som regel att i dokument i min 
Macintosh aldrig använda mina intervjupersoners verkliga namn eller t.ex. 
ortnamn som kan förknippas med dem. Det innebar att jag avidentifierade 
intervjumaterialet redan i samband med att jag t ranskriberade de med 
kassettbandspelare inspelade intervjuerna. Jag har också raderat varje 
band, så fort transkriberingen av det var klart. De enda skriftliga person
uppgifter jag haft om mina intervjupersoner var en handskriven lista med 
deras namn, telefonnummer och adresser, vilken jag förvarade i ett säker
hetsskåp. Men oavsett hur försiktigt man än hanterar ett intervjumaterial 
kan man, som jag nämnt tidigare, aldrig fullt ut garantera att de inte kan bli 
igenkända. Därför är det ett rimligt krav att de som medverkar i en under
sökning av den här typen får ta del av och ge synpunkter på det material 
om dem som man tänker publicera611. Under sommaren 1998 gick jag 
igenom med var och en av mina intervjupersoner vad jag hade tänkt redo
visa om dem. På så sätt fick de möjligheter att korrigera uppgifter och lyfta 
bort sådant som de bedömde innebar en risk för att de skulle kunna bli 
igenkända eller som de av andra anledningar ville ta bort. Men faktum är 
att det inte var någon av dem som hade önskemål om att ta bort något, 

610/ Se t.ex. Kristiansen (1995:26). 
611/ Detta rekommenderas av HSFR (1983:8). Se också t.ex. Eriksson och Månson 
(1991:95); Hermerén (1996:180-186); Kvale (1997:236). 
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utan de ändringar som gjordes efter denna genomgång handlade om ett 
fåtal smärre detaljer som jag hade missuppfattat eller som några av dem 
ville ha förtydligade. 

När det gäller konfidentialitetsfrågan har jag förstås inte kunnat hindra 
intervjupersonerna från att själva berätta för människor i sina omgivningar 
att de blivit intervjuade. Jag antar att de flesta åtminstone har berättat om 
intervjuerna för sina närmaste. I en del fall är detta uppenbart, eftersom jag 
i samband med intervjuer hemma hos några av intervjupersonerna träffade 
de personer som de är gifta eller sammanboende med. Några av dem sade 
octeå att för deras del spelade det ingen roll om jag använde deras riktiga 
namn och en av dem bad om att få ha med sitt riktiga förnamn istället för 
det fingerade som jag använde. Att intervjupersoner inte anser att det är 
nödvändigt att få sina identiteter skyddade får dock inte föranleda en 
sänkning av konfidentialitetskravet. Ett argument för det är att 
livshistoriska intervjuer till stor del berör intervjupersonernas relationer till 
andra människor, vars identiteter givetvis också ska skyddas. Ett annat 
argument är att ett publicerat material i princip är tillgängligt för all 
framtid, medan en person som inte ser någon anledning att vara anonym i 
samband med att hon eller han blir intervjuad kan ändra uppfattning om 
detta i framtiden. 

Mitt ansvar omfattar också relationerna till intervjupersonerna och de 
emotionella konsekvenserna av intervjuerna. Det är förmodligen oundvik
ligt att en person som blir intervjuad om sitt liv blir emotionellt berörd. Det 
kan förstås vara mer eller mindre och innebära att intervjupersonen upp
lever såväl stärkande och bejakande känslor som smärtsam sårbarhet. Men 
när man intervjuar utsatta människor går det knappast att undvika att 
beröra omständigheter i deras liv som de upplever smärtsamma. Om den 
som utför intervjun inte är förberedd på och tar hänsyn till det kan samma 
typ av känslor bli intervjupersonernas bestående intryck av intervjun. Att 
en person blir emotionellt berörd av att bli intervjuad om sitt liv är dock 
inte negativt i sig och betyder inte att intervjun är etiskt undermålig. Jag 
menar istället att det alltid sker och att det därför kan bli del i såväl en 
negativ som en positiv intervjuupplevelse612. 

Mina intervjupersoner är inte socialt utsatta. De har lämnat narkotikan 
bakom sig och har hunnit skapa stabila sociala positioner i det ordinarie 
samhället. Men även om en stor del av intervjuerna fokuserade den posi
tiva förändring som skett i deras liv och deras nuvarande liv, så ägnade vi 
oss också åt deras utsatta liv. Givetvis aktualiserade deras berättande 
smärtsamma erfarenheter av att ha upplevt förtvivlan, förnedring, sårbar
het, skuld eller skam. Det är nog omöjligt att berätta om sådana erfarenhe

612/ Kvale (1997:31-32) lyfter fram den kval itativa forskningsintervjuns möjlig
heter för att bidra till int ervjupersonernas personliga utveckl ing. Han menar att 
det i vissa avseende kan vara svårt att dra en gräns mellan terapeu tiska inter
vjuer och kvalitativa forskningsin tervjuer. Hessle (19 77:106) betonar däremot 
skillnaden mellan behandling och forsk ning, vilket dock inte betyder att han 
menar att forskning inte kan bidra till undersökningsdeltagamas utveckling. Han 
skriver: "Behandling kan resultera i f rigörelse, forskning kan bli en u pprättelse" (a.a., 
sidan 106). 
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ter, utan att åtminstone förnimma samma känslor igen. Det visade mina 
intervjupersoner med sina röster, blickar, kroppar, men ibland också med 
tårar och att de sade att det gjorde ont. 

En grundläggande förutsättning för att kunna möta dessa känslor utan 
att intervjupersonerna far illa är ett empatiskt förhållningssätt, d.v.s. en 
strävan efter att förstå hur den andre känner, men med insikten att man 
aldrig fullt ut kan förstå en annan människa och att man därför måste vara 
lyhörd och varsam mot intervjupersonen613. Detta underlättas om man har 
erfarenheter och kunskaper om det intervjupersonerna berättar om614. Jag 
gav mig in i undersökningen med, som jag ser det, goda kunskaper om det 
vi talade om under intervjuerna. Av särskild betydelse var att mina kun
skaper inte enbart var teoretiska, utan också erfarenhetsbaserade genom 
att jag har mött många människor med liknande erfarenheter både under 
min tid som socialarbetare och i andra sammanhang. Jag blev förstås ändå 
ofta berörd av vad de berättade om, men inte överväldigad av intryck och 
känslor. Det underlättade för mig att kunna vara medveten om och reflek
tera över hur och vad jag frågade om. 

Någonstans går det en gräns mellan att vara intresserad av en människa 
och att invadera henne. Det är oerhört viktigt att vara klart och tydligt på 
rätt sida av den gränsen. Jag har därför försökt förstå och vara uppmärk
sam på vad intervjupersonerna ville och inte ville prata om. Det har gällt 
att lyssna för att kunna släppa trådar och ta tag i andra. Det har förstås 
inneburit att jag inte kunnat ställa exakt samma frågor till alla intervjuper
soner. Vad en intervjuperson gärna har pratat om har kunnat vara mycket 
känsligt för en annan. När det gäller vad jag har frågat om har jag med 
tanke på att ingen människa är betjänt av att bli sedd utifrån sina brister 
och svårigheter försökt att så ofta som möjligt återkomma till intervjuper
sonernas styrkor och kompetenser. Det gäller även när vi har talat om 
händelser eller omständigheter som de har upplevt svåra och smärtsamma. 
Jag menar att det kan vara destruktivt för intervjupersonen och intervju
processen om man fastnar på en problem- och eländesnivå. I det avseendet 
har denna undersökning en fördel, eftersom den också innefattar den posi
tiva förändringen av intervjupersonernas liv. 

För att man som forskare ska kunna ta sitt ansvar för att se och möta 
intervjupersonernas reaktioner är det också viktigt att intervjuerna är pla
nerade för det. Det var ett viktigt skäl för att jag bestämde mig för att mina 
intervjuer skulle omfatta tre träffar med varje intervjuperson®15. Av dessa 
var den tredje träffen inte en intervju i vanlig mening. Avsikten med den 
var i stället att tillsammans med intervjupersonerna ge utrymme för reflek-
tioner över hur de hade upplevt intervjuerna och göra en värdig avslutning 

613/ Enligt Kvale (1997:138) är förmåga till empati ett kvalifikationskriterium 
hos en intervjuare. Angående betydelsen av empati vid intervjuer se också t.ex . 
Norberg och Jansson (1992). 
614/ Se t.ex . Kvale (1997:101-103). 
615/ Ett annat skäl var att jag u tgick ifrån att upprepade inter vjuer skulle vara 
gynnsamma för intervjumaterialets tillförlit lighet (Se t.ex. Merriam , 1994:180; 
Starrin och Renck 1996:73; Svedberg, 1994:150). 
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på intervjuprocessen. Att vi avslutade intervjuprocessen betydde dock inte 
att vår kontakt upphörde. De skulle ju få ta del av och få möjligheter att 
korrigera vad jag tänkt publicera om dem och dessutom var jag alltid noga 
att markera att de gärna fick höra av sig om det var något de funderade 
över eller trodde att jag kunde hjälpa dem med. 

De enda som hörde av sig för att de upplevde problem kring inter
vjuerna var de två personer som av rädsla för att kunna bli igenkända 
ångrade sin medverkan och därför inte ingår i undersökningen. Men jag tol
kar inte deras önskan att utgå ur undersökningen som en följd av svårighe
ter som uppstått genom intervjuerna, utan det hade sin grund i omständig
heter som låg utanför våra relationer. Av de fjorton som medverkar i 
undersökningen är det ingen som har hört av sig med anledning av att de 
har behövt reda ut något som uppstod under intervjuerna. Däremot har en 
del av dem ringt, skickat e-post eller kort och undrat när undersökningen 
blir klar. Jag har också, som jag nämnt, haft en genomgång med var och en 
av dem för att få deras godkännande på vad jag tänkte publicerade om 
dem. Det innebar att jag åter träffade samtliga, utom tre som jag ta lade 
med per telefon. 

Att de inte har hört av sig till mig om problem som skapats genom 
intervjuerna behöver i och för sig inte betyda att ingen upplevt det. Men 
även om intervjuerna i vissa avseenden var krävande för dem gör jag 
bedömningen att alla klarade sig helskinnade igenom intervjuerna. Flera av 
dem har också gett uttryck för att de tyckte att intervjuerna var givande för 
deras egen del. Ett skäl till att deras medverkan inte påverkade dem nega
tivt är förmodligen att intervjuerna endast till viss del fokuserat den 
utsatthet de upplevt i sina liv. Betydligt mer har vi ägnat oss åt att försöka 
förstå den positiva förändring som skett i deras liv och deras nuvarande 
livssituationer. Det är också där som jag förmodar att den främsta förkla
ringen till att intervjuerna inte blev en negativ upplevelse finns. De har 
utvecklat styrka, uthållighet och strategier för att handskas med svårighe
ter som de möter i sin vardag och det inbegriper också smärtsamma 
minnen, som kan göra sig påminda på andra sätt än genom livshistoriska 
intervjuer. Dessutom är de fullt upptagna med sina "vanliga liv". De omger 
sig alla med vänner och andra som de betyder mycket för och som betyder 
mycket för dem själva. Kontakten med mig representerade därför inte en 
av få kontakter med en "vanlig människa", som fallet kan vara vid under
sökningar av t.ex. aktiva narkotikamissbrukare. Kontakten med mig repre
senterade snarare ett "ovanligt inslag" i deras "vanliga liv"616. De behövde 
därför inte rikta så stora förväntningar på intervjuerna617. De var med 
andra ord inte utelämnade till mig och de eventuella misstag som jag 
begick. 

616/ T.ex. presenterade en av intervjupersonerna mig som "Forskaren från Umeå" 
för sin sambo. 
617/ I t.ex. Månsson och Hilte (1990:12-13) och Svensson, B. (1996:398-399) berörs 
risken med och hur man kan motverka att informanter får förväntningar och för
hoppningar som går utanför forskarnas avsikter med kontakten. 
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Kapitel 5 
Livet före narkotikan 

Den värld jag söker återkalla är ju en värld som jag inte bara har 
lämnat utan också tvingats förtränga för att kunna bejaka det nya. 

(Ur Mitt förnamn är Ronny av Ronny Ambjörnsson) 

Kapitlet innehåller en redogörelse av hur intervjupersonerna beskriver sina 
liv fram tills att narkotikan blev en central aktivitet618 i deras livsstilar. 
Eftersom detta för samtliga skedde under tonåren innebär det att redo-
görelsen omfattar deras beskrivningar av sina uppväxtvillkor. Ramen för 
förståelsen av dessa utgörs av hur de beskriver de socioekonomiska och 
relationsmässiga förhållandena under uppväxten. När det gäller de socio
ekonomiska förhållandena frågade jag intervjupersonerna om deras för
äldrars yrken619, deras familjers ekonomiska situation och hur och var de 
bodde under uppväxten. Redogörelsen av de relationsmässiga förhållan
dena bygger dels på deras beskrivningar av den emotionella karaktären på 
relationerna inom deras familjer, dels på hur de beskriver sina kontakter 
med omgivningen utanför hemmet, t.ex. till kamrater och skolan. 

Jag gör en indelning av intervjupersonernas uppväxtvillkor i socialt gynn
samma respektive socialt ogynnsamma. Nästan samtliga pekar på såväl 
positiva som negativa aspekter i de sociala villkoren under uppväxten. Att 
värdera deras uppväxter som socialt gynnsamma eller ogynnsamma är 
därför inte helt okomplicerat beträffande samtliga intervjupersoner. Med 
utgångspunkt i t.ex. Mead620, Berger och Luckmann621 samt 
Perinbanayagam622, som betonar att relationen mellan barnet och dess 
föräldrar har stor betydelse för identitetsutvecklingen under uppväxtåren, 
så bygger mina värderingar av intervjupersonernas uppväxtvillkor i synner
het på hur de beskriver sina familjeförhållanden. De intervjupersoner vars 
uppväxter jag värderar som socialt gynnsamma berättar om familjeliv som 
dominerades av emotionell och social stabilitet och utan vare sig t.ex. miss

618/ Se Fingarette (1989:100). 
619/ När det gäller föräldrarnas yrken gör jag en indelning enligt SEI (SCB, 
1982:4). Enligt SEI (socioekonomisk indelning) indelas den förvärvsarbetande 
befolkningen enligt följande: A rbetare (facklärda och icke-f acklärda arbetare), 
Tjänstemän (lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, högre tjänstem än och 
ledande befattningar) och Företagare (fria yrkesutövare med akademike ryrken, 
företagare och lantbrukare). 
620/ Se t.ex. Mead (1995:251). 
621/ Se t.ex. Berger och Luckmann (1979:155). 
622/ Se t.ex. Perinbanayagam (1985:203). 
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bruk eller psykiska problem. De intervjupersoner som haft socialt ogynn
samma uppväxtvillkor berättar att deras familjeliv präglades av svåra 
relationsproblem med t. ex. djupgående konflikter mellan föräldrarna, 
missbruk och/eller psykiska problem623. 

Uppväxtvillkor 
"Jag kommer från en ganska vanlig familj... " 

Av kvinnorna hade Petra och Malin socialt gynnsamma uppväxtvillkor. 
Petra, som växte upp i en villaförort till en medelstor stad6**, har tre brö
der som är två, tre respektive fem år äldre än hon. Hennes föräldrar, som 
är tjänstemän på mellannivå, skildes när hon var tretton år. Givetvis var 
det inte oproblematiskt för Petra att hennes föräldrar separerade, men hon 
menar att det i övrigt inte förekom några egentliga problem i familjelivet 
under hennes uppväxt. Hon säger: 

"Jag kommer från en ganska vanlig familj, tror jag eller man kanske har 
haft lite svårt att prata om känslor, men jag kan inte se min uppväxt som 
den enda nyckeln till mitt missbruk. Det är helt omöjligt, för det står inte i 
proportion til l varandra. Jag vet vad som är rätt och fel och det har jag 
med mig hemifrån. Jag är uppväxt med mycket det här att man sköter sitt 
arbete och betalar sina räkningar. Det var liksom ingen misär alls, utan 
båda mina föräldrar had e utbildning och arbetade och kommer int e heller 
själva från några dål iga förhållanden. Jag kän de att det var mycket saker 
som jag kunde känna mig stolt över i vår familj, att vi inte gjorde någon 
åtskillnad på po jkar och flickor, att jag var dotter och hade tre bröde r och 
vi vart behandlade likadant..." 

Vad det gäller hennes tillvaro utanför hemmet berättar Petra att hon ägna
de sig mycket åt idrott på sin fritid och att hon hade "bästisar" i det villa
område där hennes familj bodde. Grundskolan klarade hon utan större 
problem. Även om hon hade en svacka på högstadiet låg hennes slutbetyg 
från grundskolan över genomsnittet och hon började därefter att läsa på 
gymnasiet. 

"Jo, jag fick med mig en grund, en stadig grund att stå på hemifrån, det tror 
jag...", säger Malin, som växte upp med sin mor, far och två yngre syskon 
på en lantgård. Hon beskriver sina föräldrar som strävsamma och sköt
samma lantbrukare625 och hon talar om att hon upplevde närhet till män
niskor, djur och natur under uppväxten. Visserligen låg föräldragården 
ensligt till, vilket gjorde att hon sällan umgicks med kamrater hemmavid, 
men det gjorde hon däremot i skolan. Låg- och mellanstadiet gick hon 
igenom utan problem. I slutet av högstadiet försämrades hennes skolresul-

623/ De här använda kriterier för "socialt ogynnsamma uppväxtvillkor" 
stämmer väl överens med de som SWEDATE-projektet anger för "svåra 
uppväxtvillkor" (Bergmark et al., 1989:44). 
624/ Med medelstor stad avser jag en stad med 50-100 000 invånare. 
625/ Enligt SEI (SCB, 1982:4) tillhör lantbrukare kategorin företagare. 
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tat och hon minns att en lärare sa att hon var en "begåvad lathund". Hon 
fick dock slutbetyg från grundskolan och påbörjade studier på gymnasiet. 

Av männen värderar jag Mats och Jan-Åkes uppväxtvillkor som socialt 
gynnsamma. Mats, som kommer från ett tjänstemannahem, har två yngre 
systrar. Han berättar att han p.g.a. sin fars arbete bodde i fyra olika 
städer, varav två mindre städer6^6 och två storstäder627, under sin upp
växt. Detta menar han var ett problem som påverkade honom negativt 
genom att han "rycktes upp" flera gånger och för att hävda sig när han kom 
till nya miljöer visade han upp en tuff at tityd. Under högstadiet blev han 
inblandad i en stöldhärva, vilket ledde till att han under en termin pla
cerades på en ungdomsvårdsskola. Han gick dock ut grundskolan med så 
pass bra betyg att han kom in på gymnasiet. Bortsett från dessa problem 
säger Mats att hans uppväxt var bra. Han beskriver relationerna mellan 
föräldrarna liksom mellan dem och honom som goda: 

"Jo, det var en trygg familj. Det var mamma och pap pa och vi ba rn. Det 
har aldrig varit några problem och så är det i hela vår släkt, inga skils
mässor och ingen som någonsin hade haß med polisen att göra. Det fanns 
inget sådant..." 

Jan-Åke kommer från ett arbetarhem och är uppvuxen i en storstad. Han 
växte upp med sin biologiska mor och styvfar. Jan-Åke säger att hans styv
far inte ägnade sig tillräckligt åt honom under uppväxten, men han hade en 
god relation till sin mor. Han säger: "Men annars var det väl inget speciellt, 
inte någon sådan familj med alkohol och gräl och sådana grejer...". J an-Åke 
berättar också att hans relation till morföräldrarna, och i synnerhet mor
fadern, var betydelsefull och positiv för honom. När det gäller förhållanden 
utanför familjen så berättar Jan-Åke att han skilde sig från många andra 
jämnåriga pojkar genom att han inte var idrottsintresserad, vilket dock inte 
betydde att han saknade kamrater. Han fungerade bra i grundskolan, om 
vilket han bl.a. säger: "Jag hade i alla fal l några ab och små a, jag höll ju aldri g 
på och skolkade och såd ana där greje r...". Efter g rundskolan började han att 
utbilda sig till elektriker. 

"Det har alltid varit hemskt tråkigt hemma... " 
Av kvinnorna har Annika, Elisabeth, Vera, Catrin och Birgitta vuxit upp 
under socialt ogynnsamma förhållanden. Annika, som har en yngre bror, 
växte upp i en medelstor stad. Hon berättar att hennes föräldrar utåt sett 
gjorde ett gott intryck på omgivningen. De är tjänstemän på mellannivå och 
på fritiden var de aktiva och uppskattade i föreningslivet. Det var knap
past någon som kände till att förhållandena inom familjen präglades av 
djupa konflikter mellan föräldrarna. "Det har alltid varit hemskt tråkigt 
hemma och alltid diskussioner om mina föräldrar skulle skiljas eller inte...", säger 
Annika. Hennes relation till föräldrarna var också komplicerad. Föräldrar
na hade höga krav på henne och de använde ofta tvång och bestraffningar 
mot henne. Annika säger: "Jag fick mycket stryk, men blev bara hårdare och 

626/ Med mindre stad avser jag stad med 20-50 000 invånare. 
627/ Med storstad avser jag stad med över 100 000 invånare. 
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hårdare...". Men minst lika otryggt, och förvirrande, som att få stryk upp
levde hon det när föräldrarna utnyttjade henne i sina konflikter genom att 
de från varsitt håll försökte knyta henne till sig. Överhuvudtaget verkar 
familjemedlemmarna ha varit relationsmässigt insnärjda i varandra, vilket 
framgår av följande utsaga: 

"Jag har ju länge och lång a tider hatat dom, men samtidigt så har jag ju 
hela tiden behövt ha dom för jag har ju också utnytt jat dom, det här med 
det ekonomiska til l exempel, men allting har varit som i en klan och en 
djävulsk hemlighet, ingenting har fått komma ut..." 

Den dystra bilden av Annikas uppväxt förstärks när hon berättar om sitt 
förhållande till kamrater. Hon blev visserligen aldrig mobbad, men hon var 
ofta ensam och kände sig "... utanför där också ...". Under låg- och mellan
stadiet levde hon upp till sina föräldrars krav. Hon var duktig i skolan och 
på fritiden tog hon pianolektioner och gick i balettskola. Men på högstadiet 
försämrades hennes skolresultat avsevärt. Hon skolkade mycket och fick 
gå om nionde årskursen för att få s lutbetyg. Efter grundskolan började 
Annika på gymnasiet. 

Elisabeth är uppvuxen i en storstad. Hon menar att mormodern, som 
hon bodde hos tills hon var fem år, är den enda vuxna person som verk
ligen brydde sig om henne under uppväxten. Anledningen till att hon bodde 
hos mormodern är hon osäker på: "Mamma säger att det var därför att mor
mor inte lät henne ta hand om mig, att hon tog över liksom...". Elisabeth 
träffade aldrig sin biologiska far under uppväxten. När Elisabeth vid fem 
års ålder flyttade till modern levde hon med en ny man. Modern och styv
fadern var företagare. Även om de ägnade mycket tid åt sina affärer, så: 
"... söp dom mycket också, det har dom alltid gjort...". Elisabeth anser att 
modern och styvfadern försummade henne och hon säger: "Jag vet ibland att 
jag gick ut med helt fel kläder och så... ". När Elisabeth var elva år fick hon 
p.g.a. sin mors och styvfars affärsverksamhet uppleva skillnaden mellan 
att bo i ett välsituerat radhus- och villaområde och i en av det s.k. miljon
projektets betongförorter: 

"Vi bodde ju först i radhus i ett lugnt område, så jag had e jättebra kom
pisar, sådana här med villor och egen swimmingpool hemma och som 
verkligen pluggade seriöst och så, sen så ha de vi en affär på den tiden och 
den gick i konkurs och vi blev av med huset och då fick vi flytta till x-för-
orten och där var det gans ka rörigt... " 

Det uppstod tidigt konflikter mellan henne och modern: "Jag har aldrig 
trivts hemma. Dom klarade inte av att ha mig hemma, jag bara stal alla 
pengar...". Elisabeth ville hellre bo hos sin mormor och fram tills att hon var 
tonåring var hon ofta hos sin mormor. Situationen utanför familjen var 
också problematisk. Elisabeth berättar att hon periodvis blev mobbad och 
att det var en anledning till att det redan på lågstadiet hände att hon skol
kade. Så småningom uppmärksammades Elisabeths situation av de sociala 
myndigheterna och när hon var fjorton år var hon under en period familje-
hemsplacerad. Trots allt avslutade hon grundskolan och påbörjade studier 
på gymnasiet. 

Vera berättar att fram till hon var tolv år bodde hon med båda sina 
föräldrar och två bröder i en mindre stad. Föräldrarna, som var arbetare, 
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skildes när hon var tolv år. Familjesituationen fram till skilsmässan var 
mycket otrygg. Hon berättar att fadern förtryckte modern, Vera och hennes 
två bröder såväl psykiskt som fysiskt. 

"Han hotade morsan med k niv och han försökte strypa henne och sådan a 
här saker, ungefär som en alkis gör, fast han var nykter. Han slog skiten ur 
oss i tolv år..." 

Efter skilsmässan flyttade Vera och hennes syskon med modern till en 
annan mindre stad. Även om de då slapp faderns förtryck, så stabilisera
des inte situationen i familjen. Modern missbrukade i perioder alkohol och 
tabletter. Familjen blev ganska omgående uppmärksammad av de sociala 
myndigheterna i deras nya hemstad. 

"Sen när vi flyttade hit, då när morsan och farsan skilde sig, då var det 
som att släppa ut tre kalvar på gr önbete. Det blev väldigt myc ket, allihop, 
speciellt jag och m in äldre bror, och han åkte på bar nhem och ungdoms 
vårdsskola och min lillebror, han var också på bar nhem ett tag . Ja, vi vart 
ganska splittrade efter deras skilsmässa. En del åkte dit och en del dit..." 

Bland jämnåriga hävdade Vera sig väl. Hon umgicks till stor del i samma 
gäng som sina bröder. Hon beskriver relationen till dem, och särskilt till den 
äldre brodern, som tillitsfull. Det var hos syskonen hon sökte trygghet när 
hon inte kunde få det av sina föräldrar. I skolan fungerade Vera ganska bra 
på låg- och mellanstadiet. Men i början på högstadiet började hennes moti
vation för skolarbetet försvinna. Hon skolkade mycket och slutförde aldrig 
nionde årskursen. 

Catrin, som växte upp i ett arbetarhem i en förort till en storstad, menar 
att hennes föräldrar inte gav henne eller hennes bror den trygghet och om
sorg de behövde. Hon säger: "Dom sa, sitt inte här med stora ör on och lyssna, 
för fan, utan gå och lek, man var i vägen på nå got sätt...". Alkoholen spelade 
en viktig roll i hennes föräldrars liv: "Morsan och farsan har supit mycket ihop 
i uppväxten. Hela tiden har dom druckit, men mest så här på helger...". För 
fadern blev alkoholen med tiden ett allt större problem och "... han blev en 
riktig alkoholist sen...". Föräldrarna skildes när Catrin var tretton år, men då 
hade hon redan sedan något år allt mer börjat söka sig bort från hemmet. 
Catrin berättar: "Skittidigt, redan när jag var elva, tolv, så kom jag ju int e hem 
på kvällarna...". Hon hade gott om kamrater och beskriver sig som något av 
en medelpunkt i det gäng hon umgicks i. När det gäller skolgången så bör
jade Catrin att skolka redan på mellanstadiet. I likhet med Vera slutförde 
hon inte grundskolan: 

"Jag fick slu ta då i alla fall när jag gick åtta n. Jag var bara i skolan och 
käkade lite mat och tr äffade polar na. Vi träffades där för att gå därifrån... " 

Birgitta, som kommer från ett arbetarhem, blev familjehemsplacerad hos en 
arbetarfamilj i en storstad när hon var sju år. Anledningen till detta var att 
hennes mor dog och att fadern p.g.a. alkoholmissbruk ansågs olämplig att 
ta hand om Birgitta och hennes bror och syster. Birgitta menar att hennes 
relation till modern var mycket bra, men att faderns alkoholmissbruk ledde 
till allvarliga konflikter mellan föräldrarna. Hon säger att "... ibland fick vi 
fly hemifrån med mamma...". Efter mod erns död splittrades syskonen då de 
placerades i olika familjehem. Familjehemsplaceringen betydde att Birgitta 
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fick leva under trygga och stabila former. Hon hade kamrater och trivdes i 
skolan. Slutbetyget från grundskolan var utmärkt och hon började därefter 
att utbildade sig till barnskötare. Birgitta säger att hon tyckte mycket om 
sina familjehemsföräldrar. Familjehemsplaceringen innebar dock att kon
takten med fadern och syskonen blev mycket gles. Även om Birgitta menar 
att hon hade tur som kom till ett familjehem där hon trivdes, så innebar 
inte det att hon glömde bort sin mor, far och syskon. Hon anser att hon 
skulle behövt få hålla kontakten med fadern och syskonen levande. Men 
Birgitta fick ha sina tankar och funderingar för sig själv. 

"Redan då egentligen kände jag mycket hat inom mig och besvike lser och 
mycket frågor om vad som hände mamma och pap pa och mina syskon och 
jag tr or att jag egentligen skulle behövt ha pratat med dom om det här, 
men det gjorde ja g inte och dom såg väl inte det, för jag s kötte mig ju... " 

Av männen växte Henrik, Johan, Roger, Erik och Nils upp under socialt 
ogynnsamma förhållanden. I likhet med Annika, så kommer Henrik och 
Johan från en familjer som utåt sett tedde sig välfungerande, men där det 
inre familjelivet präglades av allvarliga relationsproblem. Henrik berättar 
att hans föräldrar separerade när han var nyfödd. Modern, som är tjänste
man på mellannivå, fick vårdnaden om Henrik. På grund av att modern 
studerade bodde Henrik under de två första åren av sitt liv hos sina 
morföräldrar, därefter har han bott hos sin mor i en mindre stad. Hans 
kontakt med fadern var mycket sporadisk under hela hans uppväxt. 
Henrik berättar att trots att hans föräldrar har kvalificerade arbeten som 
de varit framgångsrika i, så har båda två missbrukat alkohol. Faderns 
alkoholmissbruk påverkade förstås inte Henriks vardagliga tillvaro. Det 
gjorde däremot moderns. Henrik och modern hade en tät relation och han 
lärde sig tidigt att ta hand om henne när hon var berusad och att vara 
hennes bundsförvant i ett spel mot omgivningen som gick ut på att dölja 
hennes missbruk. Henrik berättar: 

"Jag har ju en morsa som är alko holist och växte u pp i det då. Hon fyllde 
inte mina behov som barn, utan jag som ba rn fick fylla hennes behov. I en 
sund familj där ger dom vuxna näring till barn en eller i varje fall är det ett 
samspel. Men det samspelet fanns inte hos oss. " 

Utanför hemmet mötte Henrik också problem. Han berättar att han blev 
mobbad under mellanstadiet och på högstadiet. 

"Ja, det började väl i fyran, femman, sexan, för att jag var tjock då, lite 
tjockare, fast det var ju inte så, när jag ti ttar på kor t så, det var inte så 
jäkligt. Sen även i sjuan, åttan och nian. " 

Mobbningen bidrog, enligt Henrik, till att han för att hävda sig "... gjorde 
saker för att vara tuff..." inför kamraterna. Han säger: "Jag stal sak er på affärer 
som jag i nte behövde som jag kunde kasta när jag kom ut...". Trots svårig
heterna klarade Henrik skolgången utan några större problem och han av
slutade både grundskolan och gymnasieskolan. 

Johan växte upp med sin mor, far, syster och bror i en medelstor stad. 
Han säger att hans far, som var högre tjänsteman, var omtyckt och skicklig 
i sitt arbete, men "... han var en helgalkoholist och periodare...". Faderns alko
holmissbruk ledde till återkommande konflikter mellan föräldrarna: 

124 



"Jag kommer ihåg när jag var mindre att dom bråkade så mycket då, att 
jag nästan önskade att dom hade skilt sig och mamma hon hotade jämt 
med att hon skulle skiljas, men hon har aldrig vågat ta steget... " 

För Johan blev livet utanför hemmet ett socialt andningshål. Han hade en 
given plats bland kamraterna på skolgården, fritidsgården eller på andra 
platser där de umgicks. Johan berättar: "Ja, lika jobb igt som det var hemma, 
var det kul ute med kompisa rna...". Skolgången fungerade bra fram till hög
stadiet då hans studieresultat försämrades. I alla fall kom han in på gym
nasiet och i samband med det flyttade Johan hemifrån då han bosatte sig i 
ett studentrum. Men redan efter ett par månader på gymnasiet avbröt han 
dessa studier. I stället började han att studera på en folkhögskola. 

Det finns flera likheter mellan Rogers och Eriks beskrivningar av sina 
uppväxtförhållanden. Båda växte upp i arbetarhem och hade fäder som 
missbrukade alkohol och som med fysiskt och psykiskt våld förtryckte 
sina familjer, vilket gjorde hemmet till en otrygg sfär för dem. Roger, som 
växte upp i en mindre stad, berättar: 

"Mig slog han ju väldigt mycket, för minsta lilla, men det var väldigt 
konstigt därför att ena dagen kunde jag få en smäll för någonting som jag 
gjorde och nästa dag kunde jag unge fär få en femm a eller en tia för samm a 
uppträdande... " 

Roger berättar om återkommande bråk mellan föräldrarna. Han fick till
sammans med sina tre yngre bröder även bevittna när fadern misshandlade 
modern: "Farsan slog henne också och vi barn stod som en kycklingpatrull liksom 
och kramade varandra och b ara grinade...". Dessutom hade familjen det ofta 
ekonomiskt svårt, vilket enligt Roger, till stor del berodde på faderns alko
holmissbruk och travspel. Den enda vuxna som Roger menar att han verk
ligen kunde lita på var mormodern, som bodde i närheten och som han ofta 
besökte: 

"... av mormor fick jag den här ov illkorliga kärleken och hade jag inte haft 
henne hade jag förm odligen inte klarat av att ta mig ur missbruket, så det 
är hon som har gett mig den här lilla bilden av mig själv inom mig att jag 
duger till något... " 

Roger hade gott om kamrater. Fram tills han var femton år ägnade han 
mycket av sin fritid åt idrott och han säger att han var lovande i så väl fot
boll som ishockey. Efter grundskolan gick han en tvåårig gymnasie
utbildning. 

Erik växte upp med sina föräldrar, två systrar och två bröder i ett sam
hälle några mil från en mindre stad. Han föddes några år efter att hans 
föräldrar flyttat till Sverige från ett annat skandinaviskt land. Han beskri
ver sin mor med stor värme och han ger henne en liknande betydelse för sitt 
liv som Roger ger sin mormor. Trots att hans relation till modern var bra 
och tillitsfull beskriver han hemmet som otryggt, vilket berodde på faderns 
alkoholmissbruk 

"Jag var hellre borta hemifrån, det var ju alltid en oro jäm t när man skulle 
hem, hur är det hemma ungefär, det funderade ja g jämt på. .." 

Erik säger att när fadern drack blev han aggressiv och då misshandlade 
han ofta modern. Men även Erik fick ofta stryk: "Jag fick ju kontinuerligt 
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stryk av honom...". Erik hade gott om kamrater och han klarade grund
skolan bra. Han sökte sig dock alltmer bort från hemmet. Strax innan han 
slutade grundskolan avled hans mor i en hjärnblödning. Några månader 
därefter började Erik på en gymnasieutbildning, eftersom gymnasiet låg nå
gra mil från hans föräldrahem fick han bo i ett studentrum. Ytterligare 
några månader senare bröt han kontakten med sin far. 

Nils kommer från ett arbetarhem. Han växte upp med sin mor, far och 
en några år äldre bror i en lägenhet i de centrala delarna av en storstad. 
Under hela uppväxten hade Nils också en nära kontakt med sina morför
äldrar, som han menar var mycket betydelsefulla för honom. Nils betonar 
att familjelivet var problematiskt. Han säger: "Om jag ser till hur jag själv 
agerar gentemot min son och mi n styvson, så var det väldigt kallt hemma ...". 
Han berättar också att under de första åren av hans liv var hans mor ofta 
deprimerad: "Så ibland fick min pappa åka hem från jobbet och byta blöjor på 
mig...". Det var också en viktig anledning till att han vistades mycket hos 
sina morföräldrar: "Dom bodde jag ju hemma hos väldigt mycket under mina 
första levnadsår...". Nils var mycket duktig i idrott, vilket engagerade fadern: 
"Det var ju han som pushade mig då till det där. Han gick på sidan och sa, kom 
igen nu då...". Faderns intresse för hans idrottande ser han dock inte enbart 
positivt. Nils menar att fadern ställde alltför stora krav på honom, vilket 
var ett viktigt skäl till att han slutade spela fotboll i början av tonåren. Om 
tillvaron i övrigt utanför familjen berättar han att det hände att han snat
tade och att han i början av skoltiden blev mobbad. Skolgången fungerade 
utan problem en bit in på högstadiet: "... då sjönk ju betygen..." . Efter grund
skolan började Nils arbeta som timmermanslärling. 

Om uppväxtvillkorens betydelse 
Med utgångspunkt i hur de fjorton intervjupersonerna beskriver sina upp
växtvillkor, och i synnerhet familjeförhållandena under uppväxten, gör jag 
bedömningen att tio av dem haft socialt ogynnsamma uppväxtvillkor. De 
har gemensamt att de beskriver sina familjeförhållanden på ett sätt som 
gör att man kan hävda att de erfor svåra relationsproble m. Av dessa tio är 
det endast Annika och Nils som inte kommer från familjer där en eller 
båda föräldrarna missbrukade alkohol och/elle r tabletter. Fem av dem växte 
upp i splittrade familjer, d.v.s. de bodde inte tillsammans med båda sina 
biologiska föräldrar under hela uppväxten. Anledningen till familjesplitt
ringen beror framförallt på att deras föräldrar separerade. Fyra av de fjor
ton intervjupersonerna beskriver sina uppväxter på ett sätt som gör att jag 
bedömer dem som socialt gynnsamma. De lyfter på olika sätt fram po
sitiva bilder av sina familjeliv, som dominerades av emotionell och social 
stabilitet. De har också gemensamt att deras föräldrar var socialt integre
rade och att det inte förekom missbruk, andra sociala problem eller psyki
ska sjukdomar i deras familjer. 

När det gäller de tio med ogynnsamma uppväxtvillkor är det dock ingen 
som enbart ger en negativ beskrivning av sin uppväxt. De flesta berättar att 
de hade någon eller några personer i sin närhet som gav dem omsorg och 
trygghet. I flera fall handlar det om deras morföräldrar, men Erik är noga 
med att betona den värme och omtanke han fick av sin mor och Birgitta ger 
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en mycket ömsint bild av sina familjehemsföräldrar. Även om Elisabeth, 
Henrik samt Nils berättar att de blev utsatta för mobbning, så hade de 
liksom de andra intervjupersonerna kamrater och flera av dem verkar ha 
hävdat sig väl i kamratkretsarna. De hade fritidsintressen och alla, utom 
Catrin och Vera, gick igenom skolan utan större problem fram till och med 
mellanstadiet. Av de fyra intervjupersoner med gynnsamma uppväxt
villkor är det å andra sidan ingen som ger en helt oproblematisk beskriv
ning av sin uppväxt. Petras föräldrar skildes när hon var i början av 
tonåren. Jan-Äkes skildes när han var spädbarn. Malins familj bodde 
ensligt och hon säger att hon sällan träffade jämnåriga. Mats berättar om 
att det var påfrestande och att han påverkades negativt av att hans familj 
flyttade flera gånger under hans uppväxt. Man kan således identifiera 
positiva faktorer hos de med ogynnsamma uppväxtvillkor, liksom negativa 
hos de med gynnsamma uppväxter. 

SOCIALT 
GYNNSAM 
UPPVÄXT 

Kvinnor Män 

SOCIALT 
OGYNNSAM 

UPPVÄXT 
Kvinnor Män 

SOCIO-
EKONO-
MISK 

BAK
GRUND 

Arbetar
hem 

Tjänste
manna
hem 

Före-
tagar-
hem 

Jan-Åke 
Vera 

Birgitta 
Catrin 

Roger 
Erik 
Nils 

Petra Mats Annika 
Henrik 
Johan 

Malin Elisabeth 

TABLÅ 4. Intervjupersonernas uppväxtvillkor 

För flera av intervjupersonerna är det tydligt att deras narkotikamissbruk 
var en del i en utslagningsprocess som hade börjat långt tidigare än de kom 
i kontakt med narkotikan. Jag menar att t. ex. i Catrins fall hade hennes 
uppväxtvillkor betydelse för att hon i elvaårsåldern kunde börja missköta 
skolan, dricka alkohol och vara ute på nätterna. Men varken Catrins eller 
någon av de andra intervjupersonernas uppväxtvillkor är dock tillräckliga 
för att förklara att de började använda och så småningom missbruka 
narkotika. Sambandet mellan uppväxtvillkoren och narkotikamissbruket 
problematiseras dels av de som beskriver sina uppväxtvillkor som socialt 
gynnsamma, dels att av de som hade socialt ogynnsamma uppväxtvillkor 
så lyckades Catrins, Birgittas, Rogers, Eriks, Nils och Johans syskon att 
smälta in i vuxenlivet utan att ta omvägen via missbruk eller andra proble
matiska livsstilar628. Av de andra intervjupersonerna med ogynnsamma 

628/ Vinnerljung (1998:32) menar att ett centralt problem i Gustav Jonssons teori 
om det sociala arvet (se Jonsson, 1969), som bygger på Jonssons undersökning av 100 
Skå-pojkar, är avsaknaden av kunskaper om Skå-pojkarnas syskon. 
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uppväxtvillkor så har Veras bröder haft missbruksproblem. Annika berät
tar att hennes bror periodvis använt hasch, men inte i en omfattning som 
gör att man kan påstå att han varit missbrukare. Det går således inte att 
sätta likhetstecken mellan intervjupersonernas uppväxter och att de blev 
narkotikamissbrukare. Det skulle bl.a. innebära att man reducerade bety
delsen av den dynamik som fanns i deras förhållande till människor som 
de hade omkring sig vid tiden för att de började använda narkotika och 
under de år de hade kontakt med narkotikakretsarna. I stället betraktar jag 
deras uppväxtvillkor som aspekter i socialisationsprocesser som ledde in i 
narkotikamissbruk, vilket gäller såväl de intervjupersoner med ogynnsam
ma uppväxtvillkor som de med gynnsamma. 
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Kapitel 6 
In i missbruket 

... han var där nu, på andra sidan, i det landskap från vilket 
återvändon är s å svår o ch dä r ha ndlingarna stap las på 
varandra och skär sig in i själ och hud som stigman... 

(Ur Jag vill ha hela världen! av Fredrik Ekelund) 

I detta kapitel redovisas hur intervjupersonerna beskriver den period i sina 
liv då de började använda narkotika. I kapitlets första del beskrivs 
omständigheterna kring den inledande narkotikaanvändningen, hur inter
vjupersonerna upplevde den och hur det påverkade deras liv. Den andra 
delen av kapitlet fokuserar deras beskrivningar av bakgrunden till att de 
fortsatte använda narkotika. 

Mötet med narkotikan 
"Ja, det var sommaren när jag började sjuan... " 

Intervjupersonerna inledde sin narkotikaanvändning med haschrökning. 
Catrin var tolv år första gången hon rökte hasch. Hon är därmed den av 
intervjupersonerna som var yngst vid haschdebuten. "Ja, det var sommaren 
när jag började s juan...", säger Annika som var tretton år och liksom de 
andra hunnit bli tonåring när hon första gången rökte hasch. Petra, Vera, 
Elisabeth och Birgitta var fjorton år första gången de rökte hasch, medan 
Malin var sexton år. Kvinnorna var i genomsnitt 13,8 år då de första 
gången rökte hasch. Männen var i genomsnitt 15,4 år. Yngst av männen vid 
haschdebuten var Nils, som var tretton år. Jan-Åke och Erik var femton år. 
Henrik, Roger och Mats var sexton, medan Johan var sjutton år. 

Alla hade druckit alkohol och en del hade även sniffat, t.ex. thinner eller 
kontaktlim, innan de första gången rökte hasch, vilket också stämmer in i 
den bild som andra undersökningar förmedlar629.1 flera fall hade alkohol
användningen och/eller sniffningen som föregick narkotikadebuten varit 
förhållandevis avancerad. Till exempel säger Catrin: "När jag var elva år i 
alla fal l tog jag mig riktiga fyllor...". I detta avseende skiljer sig två av män
nen från de andra intervjupersonerna. Johan och Jan-Åke berättar att de 
endast druckit alkohol vid några få tillfällen första gången de rökte hasch. 
Jan-Åke berättar att han hade få och dåliga erfarenheter av alkohol innan 
han började röka hasch: "Nej, jag h ade bara pröva t på så där lite, men det var 
ingenting för mig, för kvä llarna blev ofta förs törda av illamående...". Han säger 
dessutom: "Jag hade inte rökt tobak någon gång innan jag började röka 
hasch...". Med undantag för Jan-Åke, vars alkoholkonsumtion var ringa 

629/ Se kapitel 2, sid. 37. 
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både före och efter haschdebuten, så innebar haschrökningen inte att inter
vjupersonerna slutade att dricka alkohol. I flera fall skedde en ökning av 
alkoholanvändningen i samband med att de började röka hasch. 

"Gamla kompisar dom slutade jag att umgås med... " 
När intervjupersonerna började använda narkotika befann de sig i adole-
scensen, som är en period i människans liv som är välbeskriven i utveck-
lingspsykologisk teori630 och som kännetecknas av att individen kroppsligt 
håller på att bli vuxen samtidigt som hon "... brottas med nya psykol ogiska 
och sociala krav på autonomi och intimitet."631. Relationerna till föräldrar och 
kamrater förändras. I förhållande till föräldrarna sker en frigörelse, medan 
kamratrelationerna får en större betydelse632. Bjerrum Nielsen och 
Rudberg633 nämner att för en del är det en stormig tid som är fylld av 
konflikter med föräldrarna, medan andra tycks gå igenom den tämligen 
smärtfritt. Dessa för adolescensen vanliga, men varierande, utvecklings
drag kan man se i intervjupersonernas beskrivningar av den period då de 
började använda narkotika. För en del av dem var det en omvälvande tid, 
medan tillvaron för andra till synes såg ut ungefär som tidigare. 

Av kvinnorna berättar Petra, Annika, Malin och Elisabeth att de hade 
börjat söka sig mot nya sociala sammanhang när de började använda nar
kotika. Mycket av vad som tidigare varit en självklar del i deras tillvaro 
tedde sig allt mer ointressant. De upphörde mer eller mindre att umgås 
med de kamrater de haft tidigare. I stället skaffade de sig nya kamrater 
som de byggde upp betydelsefulla relationer till. Petra berättar följande: 

"Gamla kompisar dom slutade jag att umgås med och jag tränade gans ka 
mycket, olika idrotter som jag också slutade me d och det var det som var 
viktigast av allt. Sen så träffade jag en kompis som flyttade in där jag 
bodde och vi började sniffa lite tillsammans och så där och sen så börja de 
jag också att röka hasch..." 

Hon säger också: 

630/ Se t.ex. Bjerru m Nielsen och Rudberg (19 91); Bi os (1 962); Elkind (1991); 
Erikson (1981); Goldinger, 1986); Ramström (1987); Schedin (1979). En del använ
der begreppet "tonårstiden" för denna period (se t.ex. Ramström, 1987). Den kan
ske vanligaste benämningen är dock "pubertet" (se t.ex. Bjer rum Nielsen och 
Rudberg, 1991). En del skiljer på orden pubertet och adolescens och låter det först
nämnda syfta på den anatomiska och fysiologiska utveckling en och det sist
nämnda på den psykologiska och soc iala utvecklingen under tonåren (se t.ex. 
Bios, 1962). Begreppet pubertet bär på ett e tymologiskt problem då det kommer 
ur latinets pubertas, som betyder manbarhet men åsyftar både flickors och poj
kars utveckling (Goldinger, 1986:15). Det främsta skälet till att jag använder be
greppet adolescens är dock att mitt in tresse framförallt riktar in sig på inte rvju
personernas identitetsmässiga utveckling. 
631 / Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991, sidan 235). 
632/ a.a.:240. 
633/ a.a.:235. 
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"I början kände jag att jag ville slå mig fri på nå got sätt från, ja, alla har 
väl någon slags revolution när ma n är i den åldern. Men jag känd e att alla 
dom tjejer som jag hade umgåtts med sedan jag var liten, som bodde på 
vårat kvarter, att dom gick helt in i det här att dom satt bara och pratade 
om kläder hela tiden m inns jag, ja, jag h ar varit och titta t och det var en 
ny kjol och dom var helt inne i det och jag känd e att det vill inte jag ha, 
men sen så vart det liksom, d et slog över åt andra hållet... " 

Vera, Birgitta och Catrin började däremot att röka hasch med i stort sett 
samma kamrater som de umgicks med innan narkotikan blev intressant för 
dem. Men även om deras kamratkretsar såg ut ungefär som tidigare bör
jade de också att söka sig bort från föräldrahemmet under denna period, 
vilket Catrin syftar på när hon säger: "Man var inte hemma, man kom inte 
hem och så där...". 

Liknande skeenden kan man se i männens beskrivningar. Mats, Nils och 
T s ' ' ' ratkretsar i samband med att de börjar använda narko-

"Jag fick nya kompisar och så där och började gå på ungdomsgård och 
sådana här grejer och då kom man i kontakt med droger. Jag fick en 
gemenskap där som jag hade saknat förut... " 

För Henriks och Rogers del finns det likheter med Vera, Birgitta och Catrin. 
Deras narkotikadebut sker tillsammans med kamrater de kände sedan 
tidigare, vilket följande utsaga av Roger exemplifierar: 

"Dom började tjata på mig då att jag skulle följa med, så jag kände dom 
här personerna, en i alla fal l sedan ja g var två år... " 

Johan och Erik är de av intervjupersonerna som beskriver perioden kring att 
de började använda narkotika som mest dramatisk och omvälvande. 
Deras narkotikadebuter sammanfaller med tydliga frigörelsesträvanden 
som markant förändrade deras relationer till föräldrarna. Som framgår av 
förra kapitlet uppger de att deras hemförhållanden var problematiska 
under uppväxten®3* När de kom i tonåren uppstod allt oftare konflikterna 
mellan dem och en eller båda av deras föräldrar. De menar att det blev allt 
jobbigare för dem att bo hemma hos föräldrarna. I samband med att de 
började på gymnasiet fick de möjligheter att flytta hemifrån. Flyttningarna 
innebar att deras kamratkretsar förändrades. Erik hade visserligen rökt 
hasch vid några tillfällen innan han flyttade hemifrån, men flyttningen 
underlättade hans involvering i narkotikakretsarna. För Johans del skedde 
narkotikadebuten strax efter att han flyttat hemifrån. 

"... jag var väldigt nyfiken på hur drogen fungerade... " 
Intervjupersonernas möte med narkotikan var en händelse som innebar bör
jan på en betydelsefull del av deras liv och de flesta av kvinnorna och 
männen ger mycket detaljerade beskrivningar av narkotikadebuten. De 
berättar om var de var och med vilka de gjorde det. Vera, som umgicks i 
samma gäng som sin bror, säger till exempel: 

634/ Se kapitel 5, sid. 124-126. 
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"Första gången då var jag fjorton år. Då kom min bror hem från x-hem-
met och hade med sig och då stängde vi in oss på mitt rum där då och 
rökte. Jag kommer så väl ihåg det, första g ången jag provad e... " 

Roger minns till och med vilken typ av hasch han rökte första gången: 
"Det var på ungdomsgården, och då var det en av dom här killarna som 
hade en kusin och han ordnade då hasch åt oss, nepal, det kommer jag ihåg 
att det var... " 

Johan, Mats och Henrik är de enda av intervjupersonerna som uppger att 
de var påverkade av alkohol första gången de rökte hasch. Flera av kvin
norna och männen berättar att det krävdes egna initiativ för att de skulle 
kunna börja röka hasch. "Vi åkte upp på x-sta dsdelen till en lägenhet och så 
satt vi där inne och rökte hasch...", säger Annika när hon berättar om hur det 
gick till när hon och en tjejkompis bestämde sig för att pröva hasch och 
därför åkte hem till en manlig bekant som de visste hade hasch. 

De motiv både kvinnorna och männen anger för att de började med nar
kotika handlar inte om behov av att lindra ångest, depressioner eller av 
flykt. Det var inte heller okända och ondskefulla personer som lockade 
eller lurade dem till att röka hasch. De berättar istället om att de var 
nyfikna och tyckte det verkade spännande. De ville göra det. Annika säger 
till exempel: "... jag tyckte att det var skitspännande...". Av männen uttrycker 
Johan motiven till att han började röka hasch på följande sätt: 

"Det var mitt eget beslut. Jag kommer ihåg att jag sa så här, jag var väl
digt nyfiken på hur drogen fung erade och skulle jag kunna prata om det så 
måste jag ha provat det, på så sätt, att jag ville veta vad jag pratade om i 
framtiden... " 

"Jag kände mig viktig och jag tyckte det var väldigt tjusigt... " 
Haschet hade en viktig roll i umgänget med de kamrater som intervjuper
sonerna började använda det med. Men deras beskrivningar av den inle
dande haschrökningen handlar inte i första hand om haschets farmakolo
giska effekter, snarare kan man tolka deras berättelser som att haschet 
hade en relationsförstärkande effekt. "... så sö g man i sig ett par bloss och så 
hände det ingenting...", säger Mats, som i likhet med flera av de andra 
berättar om att han till en början inte blev påverkad av haschet. Om 
samma fenomen säger Malin: "Jag kände mig viktig och jag ty ckte det var 
väldigt tjusigt, även om jag inte kände av det..."635. Att Malin kände sig 
"viktig" och tyckte det var "väldigt tjusigt" berodde alltså på haschrök
ningen, men inte på haschets farmakologiska effekter, utan på det sociala 
sammanhang hon rökte haschet i. Birgitta berättar dock att hon redan från 
början blev påverkad av haschet. I hennes fall blir det dock ännu tydligare 

635/ Det finns en slående likhet mellan hur mina intervjupersoner beskriver den 
inledande haschrökningen och hur Beckers informanter i början av femtiotalet i 
USA beskrev hur de lärde sig att röka marijuana. "I didn't get high the first t ime...", 
säger t.ex. en av Beckers informanter (Becker, 1973:49). Så i likhet med Beckers 
marijuanarökare fick mina in tervjupersoner lära sig att bli "f lummiga". 
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att det inte var haschets farmakologiska effekter som fick henne att fort
sätta. Hon säger: 

"Sen när man rökte hasch, det var ju fruktansvärt första gången, det där 
är ju olika, en del känner ju ingenting, men jag fick ju nästan en sådan där 
psykos direkt då, första gången jag rökte, så jag förs ökte och jag rökte, det 
gjorde jag ju, även om det int e var varje dag då. Men man var ju med 
ändå..." 

Även om Birgitta med en viss ihärdighet försökte lära sig att uppleva 
samma positiva effekter av haschet som hennes kamrater gjorde, så var det 
inte drogeffekterna som var det intressantaste för henne. Haschets farma
kologiska effekter, som för hennes del var negativa, var underordnade 
relationerna till kamraterna. Hon "... var ju med ändå...". 

Haschrökningen som inledde intervjupersonernas narkotikaanvändning 
verkar alltså till stor del ha inneburit att de förstärkte tillhörigheten till per
soner som var betydelsefulla för dem, vilket överensstämmer med hur 
Blumer et al.636 beskriver motiven till att ungdomar börjar använda narko
tika. Att denna tillhörighet hade stor betydelse för intervjupersonerna visar 
sig också i att några av dem med hjälp av olika yttre attribut ville visa det 
mot omgivningen. Petra berättar till exempel följande: 

"Jag gick och köpte mig en palestinasjal och det var ju ändå helt fel i tiden. 
Jag menar det var ju stoppa langningen och non smoking generation när 
jag var i den åldern. " 

Petra var i full färd med att skapa sig en livsstil som skilde sig från de 
flesta andra ungdomars. Men det verkar inte ha gett henne känslor av utan-
förskap, utan man kan tolka köpet av palestinasjalen637, som att hon 
kände och ville visa att hennes grupptillhörighet gav henne en känsla av 
stolthet638. 

Haschrökningen blev en del i intervjupersonernas strävan att känna till
hörighet och acceptans från deras kamrater. Men även om Birgitta tyckte 
det var obehagligt att inledningsvis röka hasch, så har jag utifrån intervjun 
med henne svårt att påstå att hon gjorde det motvilligt. Varken hon eller de 
andra beskriver det som att de upplevde haschrökningen som ett pris de 
fick betala för att ingå i kamratkretsen. De beskriver det snarare som att de 
var aktiva och medskapande för att möjliggöra haschrökningen. De trivdes 
och hade det kul. Haschet berikade deras liv. Haschrökningen var ett 
"socialt kitt"639, som förstärkte relationerna till kamraterna samtidigt som 

636/ Blumer et al. (1974:163). 
637/ Angående palestinasjalens varierande betydelse som symboliskt attribut se 
Jacobson (1994:28-30). 
638/ Scheff (1994, sidan 15) skriver: "The clearest outer marker of pride is holding up 
one's head in public and looking others in the eye...". 
639/ Med referens till Glassner och Loughlin (1987) skriver Svensson att "... dro
gerna har en dubbel funktion i umgängeslivet för ungdomar..." (Svensson, B., 1996, sidan 
272), dels som ett mål när man träffas och dels som ett medel eftersom umgänget 
underlättas av de effekter som förknippas med drogerna. Se också Andersson, B. 
(1991:101). 
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det gav styrka att stå emot krav och propåer från föräldrar och andra 
vuxna. Petra säger: 

"Jag kände så där att jag liksom sket i precis allt och det kändes så 
fruktansvärt skönt. Ja, just det och så umgås med en m assa människor som 
inte ställde ett enda krav, det var väldigt befriande. Ja, jag ty ckte att 
allting verkade så jätte bra... " 

Haschet blev viktigt för intervjupersonerna i en tid då de befann sig i iden-
titetsmässig omorientering och som för flera av dem var emotionellt pres
sande. Förutom att haschet blev viktigt i identitetsskapandet, så lärde de 
sig snart att det kunde hjälpa dem att manipulera sina känslor. Malin 
fokuserar dessa betydelser av haschet när hon säger: 

"Det jag tror att jag tyckt e mest om från början var att jag kunde som 
välja hur jag skulle må och hur jag skulle vara, att jag också någonstans 
kunde välja ve m jag skulle vara mitt i en t id då jag int e visste vem jag 

n 

In vol ver ingen i niissbrukslivet fördjupas 
"... jag gled in i det där... " 

Tiden mellan haschdebuten och att intervjupersonerna började använda 
hasch och annan narkotika regelbundet varierar mellan dem. Roger berättar 
att han började använda narkotika regelbundet mer eller mindre i direkt 
anslutning till haschdebuten. För de andra handlar det om månader eller 
något år mellan att de första gången röker hasch och att de börjar använda 
narkotika regelbundet. "... hasch när jag var fjorto n och amfetamin när jag va r 
femton och heroin när jag var sjutton...", säger Elisabeth när hon berättar om 
hur hennes förhållande till narkotikan utvecklades. För Birgitta och Mats 
gick det flera år efter haschdebuten innan de började använda narkotika 
regelbundet. Birgitta som var fjorton år första gången hon rökte hasch hann 
bli tjugo innan hennes narkotikaanvändning blev regelbunden. Mats som 
rökte hasch första gången när han var sexton år berättar att han använde 
narkotika sporadiskt tills han var tjugotre år: "Haschet fanns ju med 
emellanåt, men det kunde gå ett halvår ibland som man inte rökte något 
hasch...". 

Flera av intervjupersonerna beskriver steget mellan haschdebuten och 
den regelbundna narkotikaanvändningen i termer av vad man kan benämna 
"meningsskapande processer". Elisabeth berättar om hur hon sakta men 
säkert gled in i missbruket: 

"Ja, jag vet inte, det blev som sakta men säkert det där, jag gled in i det 
där, det fanns liksom inget annat liv för mig och jag tyckte a tt det var så 
häßigt, jag var hemsk oc h ute och stal... " 

Petra berättar om hur hon successivt flyttade sina gränser när hennes enga
gemang i narkotikakretsarna fördjupades: 
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"Det sker ju så successivt, så att man hinner ju inte vara med, och man 
flyttar sina gränser och man ändrar sin moral och m an tycker man kan 
stjäla av andra för att dom ändå har det på fö rsäkring och man liksom gör 
om." 

Av männen säger till exempel Mats: "... man växte in i det här också på något 
annat konstigt sätt...". Henrik talar om att "... då började det mer och mer...". 

Allt handhavande av narkotika är kriminellt enligt svensk lag. Men, som 
Elisabeth och Petra påpekar här ovan, så innebar deras fördjupade enga
gemang i narkotikakretsarna att de också involverades i annan kriminalitet. 
A ven om t.ex. Henrik och Nils berättar att det hände att de snattade under 
uppväxten, så är Mats den enda intervjupersonen som menar att han var 
kriminell innan han började med narkotika640. För de andra följde 
kriminaliteten på narkotikaanvändningen. Även om det som i t.ex. Rogers 
fall till en början var tämligen oskyldigt: 

"Jag hade, vi hade väl en del små kriminella greje r för oss också, man for 
och stal tomflaskor på d en ena affären och fo r till en annan del av stan och 
pantade och sådana grejer, det bör jades då. " 

Handlingar som tidigare varit främmande för dem blev allt mer självklara 
allt eftersom deras involvering i narkotikakretsarna fördjupades, vilket kan 
tolkas som att deras identiteter förändrades. 

"... en otrolig lyckokänsla... " 
"Man mår väldigt bra när man tar det...", säger Birgitta när hon berättar om 
hur positivt hon som tjugoåring upplevde sina första erfarenheter av amfe
tamin. Petra syftar också på amfetamin när hon berättar: 

"Ja och sen så var aldrig hasch min drog riktigt så när jag var sexton så 
tog jag amfetamin första gången och tyckte jag ha de hittat m in drog..." 

När Birgitta, Petra och de andra kvinnorna berättar om steget från hasch 
till amfetamin och/eller heroin sker en förskjutning i deras beskrivningar. I 
beskrivningarna av den inledande haschrökningen betonar de nyfikenhet, 
spänning, kamratskap och gemenskap. När de berättar om sina första erfa
renheter av amfetamin och heroin ligger deras betoning på hur drogerna 
påverkade dem farmakologiskt. De blev överväldigade! Samma förskjut
ning och samma positiva upplevelser finns i männens beskrivningar. Roger 
berättar följande om hur han till en början upplevde amfetaminet: 

"När jag började ta amfetamin så förstod ja g inte varför inte alla andra tog 
det, det blev ju så jättelustigt, tänk om alla kunde vara så här. Jag upp
levde det som att jag hittade mig själv, att jag blev so m en hel människa. " 

Ett annat exempel ger Jan-Åke som började missbruka heroin efter att 
under ungefär fem år regelbundet rökt hasch: 

640/ Drygt ett år innan Mats började röka hasch som sextonåring placerades han 
på ungdomsvårdsskola för första gången efter inblandning i en stöldhärva. Andra 
gången han placerade s på ungdoms vårdsskola skedde strax efter att han första 
gången rökte hasch. 
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"Jag prövade på att sniffa heroin och det var ju väldigt snarlikt då att röka 
hasch, men då upplevde man det som betydligt häfti gare rus... " 

Med övergången från haschrökning till amfetamin eller heroin följer att 
intervjupersonerna för eller senare började injicera. I detta avseende skiljer 
sig Birgitta och Catrin från de andra kvinnorna genom att de inte började 
injicera förrän efter att under flera år tagit amfetamin oralt. Birgitta var 
tjugoåtta och Catrin tjugofyra år då de började injicera. Malin däremot 
berättar att hon injicerade amfetaminet redan första gången hon använde 
det. Hon var då sjutton år. Elisabeth var femton år, medan Annika och 
Vera var sexton då de efter att under ett antal månader sniffat eller tagit 
amfetamin oralt började injicera det. Petra hade använt amfetamin under 
drygt tre år innan hon vid nitton års ålder första gången injicerade. 

Av männen så berättar Henrik, som tog amfetamin första gången när 
han var arton år, att han började injicera när han var tjugotre. Roger var 
sjutton år när han började injicera efter att dessförinnan tagit amfetamin 
oralt ett par gånger. Erik tog amfetamin första gången när han var sexton år 
och han började injicera ungefär ett år senare. Mats berättar att han kom i 
kontakt med centralstimulantia på en ungdomsvårdsskola när han var sex
ton år. Han injicerade första gången när han som sjuttonåring var på rym
men från en annan ungdomsvårdsskola, men efter det tillfället dröjde det 
tills han var tjugotre år innan han injicerade nästa gång. Av de andra män
nen så berättar Johan att han var nitton år då han med hjälp av en kamrat 
injicerade amfetamin första gången han använde det. Nils och Jan-Åke som 
var opiatmissbrukare var sexton respektive tjugoett år när de strax efter 
att de första gången använt opiater började injicera. "Det gick ganska fort, 
från att ha sniffat till att skjuta sig i arm arna...", säger Jan-Åke. 

Att injicera var ett effektivare sätt att utnyttja narkotikan. Annika säger 
att den orala intagningen av amfetaminet "... brände ju sönder bå de mun och 
mage...", vilket hon kunde undvika genom att injicera. Jan-Åke menar att ett 
viktigt skäl till att han började injicera var att det var dyrt att sniffa 
heroin. 

"Det var när konsumtionen åkte upp på sniffningen, när jag plötsligt var 
uppe i en halv kapsel, så då började man ju att nosa på det då, så börjad e 
man att injicera då... " 

Dessutom förstärkte injicerandet drogupplevelserna. "... en otrolig lycko
känsla...", säger Roger när han beskriver hur han upplevde den första amfe
taminsprutan. Henrik säger: 

"... efter den då, jungfrun, kallade man det, efter den så fanns det inget 
annat, då var det inte lönt att ta på någ ot annat sätt, i och med att det 
var en otrolig upplevelse... " 

Den första intravenösa narkotikainjektionen - "jungfrusilen" - är för inter
vjupersonerna en viktig milstolpe i missbruksutvecklingen. För Birgitta och 
Catrin, som började injicera efter flera års oral användning av amfetamin, 
var den ett tecken på att deras kontroll över tillvaron definitivt höll på att 
rämna. Men de andra beskriver "jungfrusilen" som en positiv händelse. För 
dem symboliserade "jungfrusilen" att de hade kontroll över situationen och 
att de var etablerade i de narkotikakretsar där de agerade. De hade med 
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andra ord förvärvat de flesta av de kunskaper som är nödvändiga för att 
ta sig fram som narkotikamissbrukare. Elisabeth säger: "Jag kommer ihåg att 
jag brukade ha med mig sprutorna till skolan och visa , jag var så stolt att jag 
hade grejerna liksom...". 

"Nej, fan, jag sökte mig till dom... " 
För att intervjupersonerna skulle kunna etablera sig som narkotikamissbru
kare krävdes kontakter med personer som visste hur man anskaffade nar
kotika och hur man på olika sätt kunde konsumera den och som var 
beredda att dela med sig av sina kunskaper. Detta gäller såväl den in
ledande haschrökningen som när deras narkotikavanor blev mer avance
rade. Men i beskrivningarna av den inledande haschrökningen ligger deras 
betoning på att det var något de gjorde tillsammans med kamrater, och 
ofta i ett gäng, som var ungefär lika erfarna som de själva. När de däremot 
berättar om hur det gick till när de började med amfetamin och heroin samt 
började injicera berättar de flesta om betydelsen av relationer till en eller 
några få personer som var mer erfarna än de själva. Catrin berättar föl
jande om hur det gick till när hon som trettonåring kom i kontakt med 
amfetamin: 

"... då hade v i en granne som hette Doris och det var en riktig pundar-
kärring och ja g fick v ara hur mycket som he lst uppe hos henne, för morsan 
och fars an dom fattad e inte att hon gick på amfetamin, och hur det var då, 
så hade Doris en dotter som hette Bea trice, som var ett år äldre än jag och 
vi vart jättebra kompisar och Doris hon gav oss peng ar och hasch och sen 
så började vi få amfetamin av Doris..." 

Catrins beskrivning skiljer sig i ett avseende från de andra intervjuper
sonernas och från hur initieringen i narkotikamissbruk har beskrivits i en 
rad andra undersökningar641. Hon säger nämligen att hennes relationer till 
två kvinnor var betydelsefulla för att hon började använda amfetamin. De 
andra kvinnorna berättar att de hade förhållande med män som var nar
kotikamissbrukare under tiden som deras narkotikaanvändning blev mer 
avancerad. "Jag bodde tillsammans med en kille då, s å det blev ganska tungt. ..", 
säger till exempel Elisabeth. När det gäller männen så lärde de sig att 
använda amfetamin respektive heroin och att injicera via manliga kamra
ter. Henrik berättar att "... det blev som så att bästa kompisen fick hjälpa 
mig...". Roger berättar om en kamrat som beskrev "... kicken som du fick när 
du injicerade på ett sätt så du inte kunde undgå att bli intresserad...". 

Även om relationer till mer erfarna narkotikamissbrukare hade en stor 
betydelse när intervjupersonernas involvering i narkotikamissbruket för
djupades är det ingen av dem som uppger att de kände sig tvingade eller 
pressade att börja använda amfetamin, heroin eller att börja injicera. När 
jag under en av intervjuerna med Henrik frågar om han kände sig pressad 
av kamrater att börja använda amfetamin, så är hans svar glasklart: "Nej, 
fan, jag sökte mig till dom...". Det k rävdes med andra ord egna initiativ och 
personligt engagemang för att de skulle kunna etablera sig i missbrukslivet, 

641/ Se kapitel 2, sid. 39. 

137 



vilket också avtecknar sig i kvinnornas beskrivningar642. Exempel på det är 
Petras och Malins beskrivningar av hur det gick till när de injicerade första 
gången. De hade då nära relationer till män som hade betydligt större erfa
renhet av narkotikamissbruk än de själva, men dessa män ville inte att de 
skulle börja injicera643. Det krävdes därför ett visst mått av list från Petras 
och Malins sida för att de skulle kunna börja injicera. Petra beskriver hur 
hon tog tillfället i akt när hon besökte en vän i en annan stad: "... folk här 
visste att jag inte brukade injicera, så jag tog chansen när jag in te var här...". 
Malin passade på att ta sin första injektion när hennes pojkvän var 
bortrest: 

"Nej, han var inte med då, utan han hade inte velat att jag skulle ta 
minns jag, utan det var med en som hade blivit en vän som hjälpte mig 
med det..." 

Elisabeth har en liknande erfarenhet. Efter att ha använt amfetamin, vilket 
hon började injicera när hon var femton, började hon ett par år senare att 
umgås med människor som missbrukade heroin. Dessa ville dock, i motsats 
till Elisabeth, inte att hon skulle börja med heroin. Men genom att inför en 
man som inte kände henne så väl ge sken av att redan ha injicerat heroin 
fick Elisabeth sina första heroinspruta: "... som heroinet, då lurade jag en kille, 
att jag hade tagit förut...". 

"... då var det mitt liv... " 
"När jag var fjorton, femton år , då var det mitt liv...", säger Catrin när hon 
försöker ge en tidsmässig fokusering av när narkotikan hade blivit en 
central aktivitet644 i hennes liv - en livsstil. Med andra ord då hennes nar
kotikaanvändning, enligt min definition645, utgjorde ett missbruk. Annika 
och Elisabeth uppger också att de var mellan porton och femton år då de 

642/ En bakgrund till att det f ramförallt är män som introducerar kvinnor i nar
kotikamissbruk är förstås, som An dersson, C. (1996:194) påpekar, att det finns 
fler manliga narkotikamissbrukare än kvinnlig a. Men hon menar att det också 
kan också tolkas som ett uttryck för sam hälleligt förankrade föreställningar om 
kön (a.a.). Andersso n, B. (1 991) diskute rar kvinnlig respektive manlig kvalifi
kation in i narkotikamissbruk och hon anse r att mönstren för dess a i hög grad 
överensstämmer med de traditionella föreställningar som finns i samhället om 
kvinnlighet och man lighet (a.a.:114). Det motsäger förstås inte att det krävs en
gagemang och initiativförmåga av kvinn orna för att de ska etablera sig i narko 
tikakretsarna. Taylor (1993) som i en undersökning av kvinnliga heroinmissbru
kare i Glasgow understryker betydelsen av kvinnornas egna initiativ och hand
lingskraft för att upprätthålla missb ruket, menar också att detta sker i en värld 
som domineras av traditionella könsvärder ingar (a.a .:155). Se oc kså kapitel 2, 
sid. 39-40. 
643/ I Taylors studie ingår också några informanter som berättar att de hade män 
som inte ville att de skulle börja injicera heroin (Taylor, 1993:149). 
644/ Fingarette (1989:100). 
645/ Se kapitel 1 sid. 26-27. 
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använde narkotika i en sådan omfattning att det kan betecknas som ett 
missbruk. Petra, Vera och Malin var mellan sexton och sjutton år. Birgitta 
var tjugo år. I genomsnitt var kvinnorna ungefär sexton år då deras narko
tikaanvändning blivit en central aktivitet i deras liv, medan männen var i 
genomsnitt cirka arton år. Roger, Nils, Jan-Åke och Erik var mellan sexton 
och sjutton år. Henrik var mellan sjutton och arton år. Johan var nitton år. 
Äldst var Mats, som var tjugotre år när han menar att hans narkotika
användning upptog en så stor del av deras liv att man kan beteckna det 
som ett missbruk. 

! KVINNORNA Petra Annika Vera Malin Birgitta Catrin Elisabeth 

Haschdebut 14 13 14 16 14 12 14 
Amfetamin/ 
heroindebut 

16 15 16 17 20 13 15 

"Jungfrusilen" 19 16 16 17 28 24 15 
"Narkotikaan
vändningen 
en livsstil" 

16-17 14-15 16-17 16-17 20 14-15 14-15 

Från debut till 
livsstil 

2-3 1-2 2-3 0-1 6 2-3 0-1 

MÄNNEN Henrik Roger Johan Mats Nils Jan-Åke Erik 

Haschdebut 16 16 17 16 13 15 15 
Amfetamin/ 
heroindebut 

18 17 19 16 16 21 16 

"Jungfrusilen" 23 17 19 17 16 21 17 
"Narkotikaan
vändningen 
en livsstil" 

17-18 16-17 19 23 16-17 16-17 16-17 

Från debut till 
livsstil 

1-2 0-1 2 7 3-4 1-2 1-2 

TABLÅ 5. Tidsramar för intervjupersonernas involvering i missb rukslivet. 

Med olika tidsintervall hade det som från början var ett spännande inslag i 
samvaron med kamraterna utvecklats till en livsstil. De tidsmässiga varia
tionerna mellan intervjupersonerna för hur deras narkotikaanvändning 
utvecklades till centrala aktiviteter i deras liv pekar på att det inte fanns 
lagbundna mönster som formade deras narkotikamissbruk. Deras beskriv
ningar understryker i stället att det krävdes initiativkraft och personligt 
engagemang för att de skulle kunna etablera sig som narkotikamissbrukare. 
Det fanns inga färdigstöpta narkomanidentiteter som de kunde kliva in i, 
utan deras livsstilar som narkotikamissbrukare var deras personliga 
projekt. 
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"... det var häftigt, vi flöt runt, vi hade kul... " 
Även om livet kring narkotikan upptog en allt större del av intervjuper
sonernas vakna tid upplevde de fortfarande tillvaron i narkotikakretsarna 
positivt och givande. Ännu hade de svårt att se på sig själva som missbru
kare, och de var inte heller definierade som missbrukare av föräldrar, 
myndigheter eller andra i deras omgivning. Catrin berättar: 

"... om man ska tänka då när jag var tonåring, då tänkte jag ju inte att 
jag är någon missbrukare, utan då tänkte jag att jag är ba ra jäkligt häftig 
och ball och jag våga r och ja g törs och allt det här, det var häftigt då... " 

De hade ännu inte upplevt några märkbara negativa konsekvenser av 
missbruket. Malin säger bland annat: 

"Det var fortfarande som en lek och jag mådde bra utav det och det kände s 
som att jag levde ganska äventyrligt och vad ska jag säga, jag had e fort
farande inte fått så mycket smäll ar ut av det... " 

Genomgående ger både kvinnorna och männen sorglösa beskrivningar av 
den första tiden då deras narkotikaanvändning hade utvecklats till en 
central aktivitet i deras tillvaro. Det är följande utsaga av Jan-Åke ytter
ligare ett exempel på: 

"Dom flesta av oss hade fortfarande uppbackning. V i levde på våra för
äldrar och vi hade vårat ru m i en lägenhet hos våra föräldrar och vi hade 
vår mat och våra kläder och det , så att vi behövde inte tänka så mycket 
ekonomiskt, utan mest pengar till tunnelbanan, ja, man hoppade över sta
ketet, men pengar till brass och till roliga grejer. Det var häftig t. Jag se r ju 
fortfarande, även om det led de mig in i mitt fördärv sen, så ser jag ändå på 
något sätt den tiden som häftigast, det kan jag inte sticka under stol med, 
det var häftigt, vi flöt runt, vi hade kul..." 

De var mitt inne i det som ibland benämns narkotikamissbrukets "smek
månad"646. Man skulle också, som Grapendaal et al.647 uttrycker det, 
kunna säga att de upplevde det som om en hel värld av möjligheter hade 
öppnat sig för dem. 

646/ Se t.ex. Coombs (1981:379); Rosenbaum (1981:47); Stephens (1991:78). 
647/ Grapendaal et al. (1995:58). 
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Kapitel 7 
Missbruksliv 

Vi såg tyst på varann, vi vis ste ju att h an aldrig 
skulle avstå från en drog annat än över sin d öda 
kropp. 
- Det är du som är narkomanen av oss två, sa jag. 
Han st räckte på ax larna och la ar men om min 
skuldra. 
- Vi säjer väl det, tills vidare. 

(Ur Kärlek i Europa av Birgitta Stenberg) 

Kapitlet innehåller en redogörelse av hur intervjupersonernas beskriver sina 
liv som narkotikamissbrukare. Kapitlet består av tre delar. Den första 
delen innehåller en redogörelse för hur de beskriver sitt förhållande till nar
kotikan, vilka typer av narkotika de använde, hur de försörjde sig under 
missbruket samt tidsramarna för deras missbruk. Den andra delen handlar 
om intervjupersonernas kontakter med omgivningen utanför narkotika
kretsarna. Kapitlets tredje del fokuserar tillvaron i narkotikakretsarna. 

Om droger, försörjning och missbrukslivets tidsramar 
"... ett liv utan droger var bara ett nattsvart hål för mig... " 

När Petra berättar om sitt liv som narkotikamissbrukare säger hon: 
"När jag var fjorton, femton och kom i kontakt med missbruket så trodde 
jag aldrig att jag skulle gå så långt som att hamna i fängelse och såda na 
saker, men när jag väl hade gjort det, så tyckte jag inte det var något 
konstigt, därför att alla jag umgicks med dom satt ju där mellan varven. 
Det var ingenting jag reflekterade över och likaså så visste jag att jag skulle 
fortsätta mitt missbruk tills jag dog... " 

Med ett par meningar fokuserar Petra den förändring av hennes identitet 
som skedde under de år hon använde narkotika och som var en förutsätt
ning för att det som inledningsvis var främmande för henne med tiden blev 
en üka självklar del av hennes liv som den var för de människor hon um
gicks med i narkotikakretsarna. Man kan med utgångspunkt i Becker648  

tolka hennes utsaga som ett exempel på att valet att börja använda narko
tika inte inbegriper valet att bli narkotikamissbrukare, utan att motiven till 
det växer fram genom social interaktion med människor i och utanför 
narkotikakretsarna. 

648/ Becker (1973:23,42). 
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Petras komprimerade beskrivning har relevans även för de andra inter
vjupersonerna. Allteftersom deras involvering i narkotikakretsarna fördju
pades kom deras tankar och handlingar att alltmer kretsa kring att finan
siera, införskaffa och ta droger - narkotikaanvändningen var en central 
aktivitet649 som tog stort utrymme i deras liv. Elisabeth säger: "... det är 
precis som at t drogerna hörde ihop med mig på något vi s...". Nils ger uttryck 
för det när han säger: "All min vakna tid upptog det i princip för allting kret
sade runt missbruket hela tiden...". Nä r Roger säger att "... ett liv utan droger 
var bara ett nattsvart hål för mig...", så skulle man kunna säga att han inte 
enbart beskriver narkotikaanvändningen som en livsstil eller ett sätt att 
leva utan till och med som en nödvändighet för att leva. Intervjupersonerna 
upplevde det som att de inte hade något annat val än att ägna en stor del 
av sin tid åt narkotikan. "Jag var väldigt beroe nde av mitt missbruk...", säger 
till exempel Birgitta. Roger uttrycker det med att han upplevde det som att 
narkotikaanvändningen "... var riktigt hår t tvångsmässig...". 

"Jag har ju hela tiden varvat amfetaminet med 
haschet och tabletterna och spriten också... " 

Narkotikamissbrukare brukar ofta kategoriseras efter vilken drog som 
"dominerar" deras missbruk. Men att en narkotikamissbrukare har t.ex. 
amfetamin som dominerande drog betyder vanligtvis inte att hon eller han 
enbart använder amfetamin650 och det behöver inte ens betyda att amfe
tamin är den drog som missbrukaren använder mest. Med dominerande 
drog avser jag de droger intervjupersonerna vanligtvis föredrog att 
använda och som de flesta människor i deras narkotikakretsar också före
drog att använda, vilket av olika anledningar inte innebar att de alltid 
använde dessa droger. 

Indelningen i olika dominerande droger är intressant, inte minst p.g.a. 
att olika droger ger upphov till skillnader i drogupplevelser651, vilket ska

649/ Fingarette (1989:100). 
650/ Av olika undersöknin gar framgår det at t även om narkotikamissbr ukare 
ofta h ar en drog som dominerar missbruket, så använder de vanligtvis också 
andra droger. Se t.ex. Andersson , B. (19 91:124); Berg mark et al. (1989:36-38); 
Grapendaal et al. (1995:140-143, 150); Olsson et al. (1993:23-24); Svensson, B. 
(1996:19-20); Tunving (1986:19). Se också kapitel 2, sid. 46-47. 
651 / Amfetamin brukar beskrivas som uppiggande, aktivitetshöjande och energi-
givande, medan heroin vanl igtvis anses ha en rogivande och dämpande effekt. 
För den enskilde narkotikamissbrukaren är effekterna av de droger hon eller han 
använder vanligtvis givna och om de uteblir bero r det på att drogen har dålig 
kvalité (se t.ex. Svensson, B., 1996:274). Men generellt sett är drogernas effe kter 
relativa och kan variera beroende på vem , när och var de intas. En välkänd stu
die som diskuterar drogeffekter är Zinberg (19 84), som utgår från variablerna 
drug, set och setting för att förklara att samm a drog kan ge varierande effekter. 
Drug syftar på drogens farmakologiska egenskaper (se t.ex. a.a.:73-74). Set avser 
personliga faktorer (vem) som t.ex. social bakgrund oc h position, förväntningar 
på drogen, hälsotillstånd (se t.ex. a.a.:74-77). S etting syftar på i vilket sam-
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par skillnader i ritualer och handlingsmönster mellan t.ex. amfetamin- och 
heroinkretsar652. Även det faktum att man såväl i narkotikakretsar som i 
samhället i övrigt anser att en del droger är "farligare" än andra har bety
delse för hur narkotikamissbrukare betraktas av omgivningen beroende på 
vilken drog som dominerar deras missbruk, men också för hur de betraktar 
sig själva och varandra653. Det sistnämnda kan med utgångspunkt i 
Bergers och Luckmanns654 teori om hur människan konstruerar sin verklig
het tolkas som en del i förståelsen av skillnaderna mellan hur intervjuper
sonerna upplevde haschrökningen som inledde deras narkotikaanvändning 
och hur deras liv formades efter att de började använda amfetamin och 
heroin. 

Vilka droger dominerade intervjupersonernas narkotikamissbruk? 
Amfetamin dominerade Veras, Malins, Birgittas och Catrins missbruk. För 
Petras, Annikas och Elisabeths del kan man urskilja såväl perioder som 
dominerades av amfetamin som perioder då deras missbruk dominerades 
av heroin. När det gäller männen var heroin dominerade drog för Nils och 
Jan-Åke. Amfetamin dominerande missbruket för Roger, Mats och Erik. 
Johan missbrukade till en början amfetamin, men senare missbrukade han 
framförallt rohypnol. Henrik hade perioder som dominerades av amfeta
min likväl som perioder då bensodiazepiner i kombination med alkohol 
dominerade. 

Förutom den eller de droger som dominerade intervjupersonernas miss
bruk, så använde de också andra droger. Ibland skedde detta parallellt 
med den dominerande drogen och ibland under perioder då de inte 
använde denna. "Jag har ju hela tide n varvat amfetaminet med haschet och 
tabletterna och spriten ocks å...", svarar t.ex. Catrin när jag frågar henne vilka 
droger hon använde. Hennes dominerande drog var amfetamin, men hon 
använde ofta också hasch, alkohol och olika typer av bensodiazepiner 
(hon nämner rohypnol, librium, valium och sobril). Dessutom hände det att 
hon sniffade lösningsmedel, rökte heroin och hemodlad marijuana samt tog 
metadon. På samma fråga svarar Roger: "Det var allting utom heroin, kan 
man säga...". Även om han också kan betecknas som amfetaminmissbrukare 
så rökte han regelbundet hasch. Det hände att han sniffade thinner och tog 

manhang drogen används (var och när) , t.ex. om det sker i ensamhet elle r till
sammans med andra, med personer man känner i en trygg miljö eller inte (se t.ex. 
a.a.:77-81). Zinberg anser att set och setting har större betydelse än drug för 
drogeffekterna (se t.ex. a.a.:172-173). Andra studier som diskuterar drogernas re
lativa effekter ä r t.ex. Andersson, B. (1 991:99); Goldberg (1993); Peele (19 85); 
Olsson (1994); Svensson, B. (1996:273-278); Svensson et al. (1998:39-40); Winslaw 
(1984:12-29). 
652/ Se t.ex. Svensson, B. (1996:344). 
653/ T.ex. anses heroin vanlig tvis vara betydlig t "farligare" än hasch. Att detta 
även har en giltighet i missbrukskretsar anser jag exemplifieras av Elisabeths 
beskrivning av hur hennes heroinmissbrukande vänner försökte hindra henne 
från att börja med heroin (se kapitel 6, sid. 138). 
654/ Berger och Luckmann (1979). 
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bensodiazepirter, t.ex. valium. Genom hela missbruket var han dessutom 
storkonsument av alkohol. 

Om man skulle göra en lista över alla preparat som intervjupersonerna 
berättar att de använde under missbruket skulle listan innehålla droger 
med fantasifulla namn som Sunshine Explosion och Strawberry655, men 
givetvis också välkända som hasch, amfetamin, heroin och kokain. Den 
skulle också ha många exempel på mediciner som mot recept kan köpas på 
apotek, t.ex. valium och rohypnol. Vidare skulle den bestå av varor som 
ingår i systembolagets sortiment och sådana som kan köpas i varuhus och i 
färgaffärer. Slutligen skulle den innehålla exempel på mer eller mindre 
lyckade försök att tillverka eget brännvin och vin, odla marijuana och ur 
svampfloran utvinna berusningsmedel. 

Av de droger som intervjupersonerna använde bredvid amfetaminet 
och/eller heroinet är hasch den mest förekommande. Hasch var den nar
kotika som de först kom i kontakt och samtliga, utom Johan, fortsatte att 
med hög kontinuitet röka hasch under hela missbrukstiden. Till exempel 
säger Vera att haschet "... var som att äta frukost, lunch och middag...". D e 
näst mest använda drogerna bredvid de dominerande preparaten är alko
hol och bensodiazepiner. Flera av intervjupersonerna var storkonsumenter 
av alkohol och bensodiazepiner656 under en stor del av missbruket. 

Det fanns många anledningar till variationer och uppehåll i intervjuper
sonernas användning av amfetamin respektive heroin och man kan säga att 
likväl som "påtändningen" var en självklar del av missbruket, så var 
"avtändningen" det. En anledning till uppehåll var att tillgången på narko
tika plötsligt kunde begränsas, t.ex. om deras langare greps av polis eller 
om de hamnade i konflikt med sina langare. Ibland inträffade uppehåll 
p.g.a. att de själva blev anhållna eller tog överdoser. En annan var att pri
set på amfetamin och heroin ofta var mycket högt, vilket gjorde det svårt 
av ekonomiska skäl att upprätthålla ett kontinuerligt missbruk av amfe
tamin eller heroin. Beträffande amfetamin så orkar vanligtvis ingen att 
bedriva ett intensivt amfetaminmissbruk under längre perioder än en eller 
högst några veckor657, då detta vanligtvis karakteriseras av en mycket hög 
aktivitetsnivå då missbrukaren kan vara vaken dygnet runt samtidigt som 

655/ Strawberry och Sunshine Explosion är namn på s.k . LSD-tripper som Mats 
berättar om. 
656/ Se t.ex. Smith-Solbakken och Tungland (1997:48-67) om bensodiazepinernas 
betydelse för narkotikamissbrukare. 
657/ Hur länge en person orkar ta amfe tamin varierar från individ till individ 
och påverkas av en rad faktorer såsom drogtillgång, fysisk kondition och social 
situation. En av Sve nssons respondenter ("Harry") säger vid ett tillfälle att han 
bara orkar använda amfetamin e tt par dagar i taget (Svensson, B., 1996:37). 
Enligt Ramström (1983:249) kan en del personer som har lång erfarenhet av amfe
taminmissbruk använda det på ett sätt som är mindre fysiskt krävande och där
med kan de använda det kontinuerligt under längre perioder. T.ex. berättar Mats 
att han i slutet av sitt missbruk injicerade amfetamin dagligen under ett halvår. 
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hon eller han ofta knappast äter658. Ytterligare en anledning till uppehåll i 
narkotikaanvändningen var att de med tiden gjorde mer eller mindre hel
hjärtade försök att sluta använda narkotika. 

En del faktorer påverkade specifikt kvinnornas droganvändning. Rera 
av kvinnorna blev mödrar under missbruket och de berättar att de 
minskade avsevärt på droganvändningen eller var helt drogfria under gra-
viditeterna. Till exempel berättar Malin: 

"... men under tiden som han var i magen var det enkelt för mig att vara 
drogfri. Jag minn s det in te ens som att jag tänkte på att jag skulle vara 
drogfri, utan det var bara en självklarhet och prec is lika självkla rt var det 
att när han var ett par månader, så började jag igen... " 

Några av kvinnorna berättar också att det hände att deras droganvänd
ning förändrades när de inledde förhållanden med nya män659. Det kunde 
handla om att de bytte drog eller att de minskade såväl som ökade sin 
droganvändning. Vera berättar att hon gjorde ett uppehåll från amfeta
minmissbruket då hon var tillsammans med en man som "... tyckte det var så 
jävla hemskt...". Mannen i fråga rökte däremot hasch och drack alkohol, 
vilket Vera också gjorde under deras förhållande. Ett annat exempel ger 
Petra, som efter att ha missbrukat amfetamin och hasch började att 
använda heroin och bensodiazepiner då hon inledde ett förhållande med 
en man som missbrukade heroin. Hon säger: 

"Jag bodde ihop med den här k illen i ett år ungefär och började då också att 
ta heroin och det var under den här tiden jag började att äta mediciner 
också eller bensodiazepiner..." 

Under uppehållen från användningen av amfetamin eller heroin, så hände 
det att intervjupersonerna var drogfria. Men ofta fyllde de ut tomrummet 
efter amfetaminet eller heroinet med hasch, bensodiazepiner och/eller 
alkohol. De blev skickliga på att veta hur olika droger påverkade dem och 
vilka droger som passade i olika situationer. Till exempel berättar Malin: 

"Jag använde pulver eller amfetamin och så rökt e jag hasc h och drack där 
emellan och det ena var väl i stället för det andra, ganska snabbt börja de 
det att när jag hade varit på pu lver och hade varit vaken länge så då rökte 
man och drack... " 

Beteckningen "underhållsdroger" som Andersson660 använder då hon dis
kuterar den betydelse hasch, bensodiazepiner och alkohol har för många 
amfetamin- och heroinmissbrukare har en tydlig giltighet för flera av mina 
intervjupersoner. Vera berättar till exempel att underhållsdrogerna var så 
invävda i hennes liv att hon inte såg det som att hon drogade sig när hon 
använde dem under uppehållen från amfetaminet eller heroinet: 

658/ Se t.ex. Ramst röm (1983:248-249), Andersson , B. (1 991:101), Svensson, B. 
(1996:277). 
659/ Andersson, B. (1991:113-114) ger liknande beskrivningar av hur män kunde 
påverka hennes kvinnliga informanters droganvändning. 
660/ Andersson, B (1991:124). 
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"... en del som dricker har vit a veckor, men jag kan inte minnas något 
sådant, även om jag ibland sa att jag va r drogfri. När jag låg på BB sa ja g 
att jag var drogfri. Ja g låg där i tio dagar, men då åt jag sömnpiller varje 
kväll. När jag var på semester med min son sa ja g att jag var drogfri, men 
då drack jag varje dag. Någon vit dag har jag väl haf t, men jag har alltid 
fått i mig någonting och har jag inte haft tillgång till hasch så i sista hand 
har jag tagit ti ll alkoholen och då har jag druck it någon bärs för att lugna 
ner mig eller tagi t något piller..." 

Att ta droger var inte bara en fråga om att njuta, utan drogerna blev med 
tiden ett universalmedel för vad de än skulle ta sig an i vardagen. Drogerna 
var förstås en självklarhet i umgänget med andra missbrukare, men de var 
också en given del i de flesta av intervjupersonernas kontakter med 
omgivningen utanför missbrukslivet, såtillvida att de behövde droger för 
att klara dessa kontakter. I intervjuerna finns många exempel på att nar
kotikamissbruk inte behöver vara ett hinder för arbete eller studier, utan 
det var snarare så att droger var en förutsättning för att de då skulle klara 
av att arbeta eller studera. Till exempel berättar Henrik: "Jag tog åtta, tio 
rohypnol på morgonen för att fungera på jobbet eller vad man ska säga, för att 
våga g å på jobbet...". Elisabeth som studerade på komvux under några 
perioder menar att hon förmodligen inte klarat det utan heroin. Hon säger: 
"... det gick bra för mig att plugga när jag tog heroin, jag blev lugn och kunde 
koncentrera mig...". Man kan säga att drogerna var invävda i deras liv. 
Drogerna fick dem, som Vera uttrycker det, "... att bli som en människa...". 

"Jag var en av dom som kunde ta redisar... " 
"... så vi hade en halv miljon i skulder när v i kom till X-behandlingshemmet...", 
säger Birgitta när hon berättar om hur hon under de sista åren av miss
brukslivet finansierade en stor del av sitt missbruk med lån och krediter 
från banker och kreditinstitut661.1 Birgittas fall kan man säga att hennes 
anställning inom barnomsorgen, som hon behöll ända till de sista åren av 
missbruket, var en viktig bas i finansieringen av missbruket. Genom 
anställningen hade hon en säker månatlig inkomst, antingen genom att hon 
fick lön eller genom att den gav henne en skaplig ersättning från försäk
ringskassan. Men anställningen innebar också att hon gentemot omgiv
ningen kunde visa upp en socialt anpassad fasad, vilket innebar att hon av 
banktjänstemän och andra långivare betraktades som solvent. Förutom 
dessa legala inkomstkällor involverades Birgitta i försäljning av narkotika 
och stöldgods. 

Birgittas beskrivning av hur hon försörjde sig under missbruket innehål
ler några karakteristiska drag som återkommer hos de andra intervjuper
sonerna. De hade mer än en inkomstkälla och de kombinerade legala 
inkomster med illegala662. Exempel på legala inkomstkällor som de hade 

661 / Det inträffade under "yuppieeran" på 80-talet då bankernas utlånin gspoli
tik som bekant var mycket generös. 
662/ Mina intervjupersoners försörjningssätt överensstämmer i stort med de som 
redovisas i flera andra undersökningar. Se t.ex. Faupel (1991:77-86); Grapendaal 
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under sina missbruk var lön, a-kassa, sjukpenning och socialbidrag. Men 
också lån av såväl banker och kreditinstitut som av anhöriga. Några av 
dem fick också ekonomisk hjälp av anhöriga. Illegala försörjningssätt var 
t.ex. stölder, bedrägerier, snatteri, svartjobb och häleri. Men den illegala 
inkomstkälla som de flesta av intervjupersonerna ägnade sig åt var för
säljning av narkotika. Narkotikaförsäljningen handlade vanligtvis om att 
de tog s.k. redisar, d.v.s. att man på kredit får narkotika av en langare, 
varav man behåller en del för eget bruk och säljer resten till andra missbru
kare till ett pris som motsvarar skulden hos langaren. Jan-Åke beskriver det 
på följande sätt: 

"Tio kobbar på redovisning och sen så b landade jag ut det till tolv och sen 
så sälja åtta och så få fyr a själv och så vidare, helst fyra outblandade då och 
så höll man på så där... " 

Att få kredit och debet i "redisverksamheten" att överensstämma blev dock 
ofta svårt för flera av intervjupersonerna, vilket vanligtvis berodde på att 
de använde för mycket av narkotikan för egen del. Detta innebar för bl.a. 
Erik att han tvingades begå andra typer av brott för att få affärerna att gå 
ihop och inte komma i dålig dager hos langarna. 

"Jag var en av dom som kunde ta redisar, men det var ju svårt att ha kon
trollen på det och man förbrukade oßa upp för mycket själv och det får 
man som skrapa ihop pengar till och det vart ju en del olika brott då och 
jag började mycket med bed rägeri och sådant. Fast man visste ju att det är 
knas när man har skrivit på b åde personnumret och n amn, men det sket 
man i, det spelade ingen roll om jag får en eller ett par tusen till på högen 
där, tänkte jag... " 

Johan, som under de sista åren av missbruket i huvudsak använde rohyp-
nol, berättar att han skaffade rohypnol via recept och detta kunde han för 
det mesta betala med de pengar han förtjänade på sitt arbete. I slutet av 
missbruket var Johan uppe i så höga rohypnoldoser att han för att få tag 
på tillräckligt med rohypnol systematiskt gick runt bland ett stort antal 
olika läkare, som var för sig trodde att de var ensamma om att ha honom 
som patient: 

"På slutet, jag hade ju tjugo, trettio läkare, så jag var ju tvungen att ha 
almanacka och fylla i när jag ha de varit hos dom, så att jag inte kom igen 
för tidigt... " 

Man kan urskilja några specifika kvinnliga försörjningssätt. Två av kvin
norna berättar att de under en eller några perioder av missbruket prostitue
rade sig och några berättar att de periodvis levde tillsammans med män 
som via kriminalitet bidrog till deras försörjning av missbruket. Men jag vill 
betona att kvinnorna till stor del använde samma typer av försörjningssätt 
som männen och att det för deras del krävdes initiativ- och handlingskraft 
i lika stor utsträckning som för männen för att de skulle kunna upprätt
hålla sina missbruk. De ägnade sig bl.a. åt narkotikaförsäljning och flera av 
dem berättar också att de begick andra brott för att få pengar till droger. 

et al. (1995:99-133); Svensson, B . (1 996:288-289); Taylor (1993:63-76); Tops och 
Silow (1997:62-63). 
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Till exempel berättar Catrin, som under sex år av missbruket arbetade på 
ett företag i elektronikbranschen, att hon på sin arbetsplats: "... snodde som 
en korp, jag snodde allt jag kunde komma över, telefoner, minicall, allt, allt...". 
Elisabeth gjorde inbrott, vissa perioder hade hon svartjobb och under en 
period tillverkade hon och sålde hembränd sprit. Hon, liksom Malin, läm
nade på egen hand Sverige och bosatte sig under ett år i ett annat euro
peiskt land, vars narkotikapolitik är känd för att vara mindre repressiv än 
den svenska. Ett viktigt motiv till detta var att de ville underlätta försörj
ningen av narkotika. Annika berättar att hon blev skicklig på att via recept 
ordna bensodiazepiner som hon sålde vidare till andra missbrukare: 

"Jag har sålt jättemycket tabletter och ägnat en stor del av mina dagar till 
att fixa recept och läkarkontakter, det har var it en heltidssysselsättning. Så 
jag är expert på att komma igenom telefonväxlar och ringa till läka re... " 

För både kvinnorna och männen gäller att försörjningen av missbruket ofta 
upptog en stor del av deras vardag. Upprätthållandet av missbruket 
krävde, som också framgår av andra undersökningar663, att de tog initia
tiv, var driftiga och vågade ta risker. De fick helt enkelt jobba hårt för sitt 
missbruk. De prioriterade att snabbt och effektivt få tillgång till kontanter 
eller varor, som kunde bytas mot narkotika, betydligt högre än eventuella 
framtida konsekvenser. Försörjningen av missbruket hade därför inte bara 
ett ekonomiskt pris, utan den skedde också till ett högt socialt pris. 

Om missbrukslivets tidsramar 
Det finns stora skillnader mellan intervjupersonerna när det gäller hur lång 
tid det gick från att narkotikan blev en central aktivitet i deras livsstilar 
tills att de bröt sig loss från missbruket. Av kvinnorna är det Petra som 
ägnade minst antal år åt missbruket. Hon var mellan sexton och sjutton år 
då narkotikaanvändningen blivit en livsstil och hon lämnade missbrukslivet 
när hon var tjugotre år. Annika berättar att, med undantag för kortare 
uppehåll, så använde hon droger regelbundet från det att hon var mellan 
fjorton och femton år tills att hon som trettiosexåring blev drogfri, d.v.s. i 
över tjugo år. Nästan lika länge pågick Veras och Elisabeths missbruk. De 
andra kvinnornas missbrukade narkotika mellan elva och tretton år. 

Erik är den av männen som var yngst när han bröt sig loss från miss
brukslivet och han ägnade något mindre av sitt liv åt missbruket än de 
andra männen. Hans narkotikaanvändning hade utvecklats till en livsstil 
när han var mellan sexton och sjutton och han bröt sig loss från missbruks
livet cirka nio år senare, d.v.s. när han var tjugofem år. Mats är den av 
männen som var äldst när han blev drogfri. Han var trettiosex år och hade 
missbrukat i tretton år. De andra männen var mellan tjugosju och trettioett 
år då de efter mellan tio och tretton år i missbrukslivet blev drogfria. 

663/ Se t.ex . Faupel (1991); Grapendaal et al. (1995); Kalderstam (1979); Pearson 
(1987); Preble och Casey (1969); Svensson, B. (19 96); Taylor (1993); Ungmark 
(1992). 
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KVÏ8NOSNA Petra Annika Vera Malin Birgitta Catrin Elisabeth 

Dominerande 
drog 

"Narkotikaan
vändningen 
en livsstil" 
Ålder då IP 
lämnar miss
brukslivet 
Antal år i 
missbruk 

amf./ amf./ amfeta amfeta- amfeta- amfeta amf./ 
heroin heroin -min min min -min heroin 

16-17 14-15 16-17 16-17 20 14-15 14-15 

23 36 35 29 32 26 32 

6-7 21-22 18-19 12-13 12 11-12 17-18 

MÂ H H B H  Henrik Roger Johan Mats Nils Jan-Åke Erik 

Dominerande 
drog 

"Narkotikaan
vändningen 
en livsstil" 
Ålder då IP 
lämnar miss
brukslivet 
Antal år i 
missbruk 

amf./ amfeta- amf./ amfeta- herojn herojn amfeta 
alk-benso min benso min -min 

17-18 16-17 19 23 16-17 16-17 16-17 

28 27 31 36 29 27 25 

10-11 10-11 12 13 12-13 10-11 8-9 

TABLÅ 6. Tidsramar för intervjupersonernas liv som narkotikamissbrukare samt 
vilken typ av droger som dominerade deras missbruk. 

Kontakter med omgivningen utanför missbrukslivet 
"... jag ville bli barnskötare... " 

I början av missbruket arbetade eller studerade alla intervjupersoner. Detta 
innebar att de flesta av dem kunde hålla personer som hade intresse att 
hindra narkotikaanvändningen, t.ex. föräldrar, lärare, arbetsgivare och 
socialarbetare, ovetande om den eller åtminstone om dess omfattning. 
Petra berättar att hennes kontakter med narkotikakretsarna blev kända för 
hennes föräldrar och socialtjänsten då hon som femtonåring blev upptäckt 
av några poliser i en s.k. knarkarkvart. Även om hon fortsatte att använda 
narkotika lyckades hon dock efter denna händelse under ett par år dämpa 
föräldrarnas oro för henne, inte minst genom att hon klarade skolan med 
goda resultat: "Jag gick ett år på g ymnasiet och det gick väldigt bra och jag 
hade jättefina betyg...". 

Att Petra och de andra intervjupersonerna gick i skolan eller arbetade i 
början av missbruket tolkar jag dock inte som ett sätt av dem att manipu
lera omgivningen. Jag utgår i stället ifrån att de ungefär som de flesta andra 
ungdomar hade ambitioner, önskningar och drömmar om vad de ville 
arbeta med eller studera till och då hade ännu inte dessa ambitioner rase
rats av missbruket. Birgitta berättar att hennes betyg sjönk i början av hög
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stadiet i samband med att hon började röka hasch, vilket skapade en 
konflikt med hennes ambitioner att bli barnsköterska. Hon berättar: 

"... jag var alltid i skolan och hängde med så där då, sen vet jag, för jag 
ville bli barnsköterska, det hade jag också någonstans i bakhuvudet, men då 
hade jag gått ner ganska mycket i betyg och då s a läraren att om du skall 
in så måste du kämpa på och då gjorde jag det... " 

Det är inte heller utan viss stolthet som Nils säger: "Då jobbade jag som 
timmermanslärling...", när han berättar om sin situation i början av miss
bruket. Ett annat exempel ger Henrik som säger: "... taxichaufför eller last
bilschaufför. Det var min dröm...". Men det är svårt att få tiden och orken att 
räcka till att både sköta en anställning eller studier och samtidigt upprätt
hålla ett narkotikamissbruk664. Det var således inte med avsaknad av 
framtidsplaner som intervjupersonerna började använda narkotika, med 
de lades åt sidan eller förändrades när involveringen i missbrukslivet för
djupades och upptog alltmer av deras vardag. 

Även senare under missbruket arbetade eller studerade nästan alla 
intervjupersoner under kortare eller längre perioder665. Givetvis använde 
de pengar de förtjänade via arbete eller som de fick som studiemedel till 
att köpa narkotika. Men att de även senare under missbruket arbetade eller 
studerade tolkar jag inte heller primärt som ett sätt att skaffa pengar till 
narkotika eller som en fråga om manipulation mot omgivningen. Att de 
missbrukade narkotika behöver inte betyda att de helt saknade ambitioner 
eller önskningar om att göra något annat än att ägna sig åt narkotikan och 
perioder av arbete eller studier förenades ofta med försök att minska eller 
upphöra med narkotikan. Till exempel kom Birgitta in på och genomförde 
barnskötarutbildningen. Malin och Elisabeth lyckades att under miss
brukstiden skaffa sig allmän behörighet från gymnasieskolan genom att i 
olika perioder studera vid komvux och folkhögskolor, vilket tyder på att 
deras ambitioner med studierna inte enbart var att "hålla fasaden" och få 
studiemedel. Oavsett vilka grunderna var för att intervjupersonerna under 
missbruket i olika omfattning arbetade eller studerade, så bidrog det till att 
de hade kontakter utanför missbrukslivet och till att de förvärvade studie-
och arbetslivserfarenheter som man kan förmoda, i alla fall till viss del och 
ibland, nyanserade hur de betraktade sig själva ("de var inte bara 
knarkare"). 

664/ Andersson, B . (1991:102); Bergmark och Oscarsson (1988:144); Svensson, B. 
(1996:287). 
665/ Att intervjupersonerna trots narkotikamissbruket under kortare eller längre 
perioder arbetade kan tyckas förvånande. Men de är inte unika i detta avseende, 
vilket kan exemp lifieras med att av klientern a i SW EDATE-projektet hade 62% 
förvärvsarbetet under minst ett år någon gång under sitt liv. Under året före be
handlingen hade SWEDATE-klienterna i medeltal haft arbete eller sysselsätt
ning i 3,1 månader (Bergmark et al. 1989:36). 
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"... då hade dom det tungt, min mor framförallt... " 
När Malin var sexton år fick hennes föräldrar veta att hon missbrukade 
narkotika. "... det blev som ett slag i ansiktet på dom...", säger hon. Trots att 
hon senare under flera år dolde sitt missbruk för föräldrarna präglades 
deras relation under hela hennes missbruk av föräldrarnas oro för henne. 
Det fanns annat i hennes tillvaro, t.ex. hennes umgänge, som väckte oroliga 
frågor från hennes föräldrar. Hennes föräldrar försökte på olika sätt tala 
henne till rätta och stötta henne. Men så länge hon inte var motiverad att 
förändra sitt liv var det svårt för henne att möta föräldrarnas oro och det 
uppstod ofta konflikter mellan dem. 

På ett snarlikt sätt beskriver flera av de andra intervjupersonerna sina 
relationer till föräldrarna under missbruket. På olika sätt visade deras för
äldrar sin oro och förtvivlan. "Jag tror att min pappa i nte ville eller inte 
vågade känna efter, men min mamma visade att hon var väldigt förtvivlad...", 
säger t.ex. Petra. "... jag vet att vi satt i köket, ja g var inte nykter och jag ta lade 
om precis som det var , hon grät...", säger Henrik när han berättar om hur det 
gick till när han berättade för sin mor om sitt missbruk. De flesta av dem 
berättar också att de ofta och av varierande anledningar hamnade i kon
flikter med sina föräldrar, vilket Jan-Åke ger ett exempel på när han säger: 

"... då hade dom det tungt, min mor framförallt, då var man ju ofta 
hemma och tiggde och skrek oc h bråkade och skulle ha pengar. Så det va r 
en jobbig period... " 

För Annikas del vävdes hennes missbruk in i det familjedrama hon var 
inbegripen i redan innan hon började använda narkotika. Hennes föräldrar 
försökte att styra och kontrollera henne under de år hennes missbruk 
pågick. Deras möten slutade inte sällan i uppslitande gräl, ibland mellan 
henne och dem och ibland mellan dem. Men samtidigt som det kunde vara 
"... ett fruktansvärt liv...", så band de Annika till sig bl.a. genom att hjälpa 
henne när hon ibland hamnade i ekonomisk knipa. Hon berättar: 

"Alla konsekvenser betalade morsan och fars an. Så var det, så ja g behö vde 
aldrig gå upp på sociala och be om pengar eller så, utan dä gick jag hem. 
Dom har ju repa rerat hyror som ha r lagts på hög och sånt..." 

Även när det gäller Elisabeth, Vera, Catrin och Roger återspeglades de 
relationsproblem som fanns i deras familjer under uppväxten på deras 
relationer till föräldrarna under missbruket. Elisabeth berättar att hennes 
mor visade med sitt företag upp en snygg fasad utåt samtidigt som hon 
hade missbruksproblem och ibland var inblandad i tvivelaktiga affärer. 
Moderns dubbelhet syntes också i hur hon förhöll sig till Elisabeths narko
tikamissbruk. Samtidigt som hon var aktiv i FMN66°, så hände det att hon 
köpte stöldgods av Elisabeth. 

Vera och Catrin, som växte upp i familjer där föräldrarna hade egna 
missbruksproblem, beskriver sina föräldrar som uppgivna inför deras 
missbruk. Deras föräldrar var medvetna om att de missbrukade flera år 
innan det kom till socialtjänstens kännedom. När Catrin berättar om hur 
hennes far reagerade på att hon använde narkotika säger hon: 

666/ FMN=Föräldraföreningen Mot Narkotika. 
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"Jag kommer ihåg en morgon då min farsa kom in och väckte mig, så kom 
han in då och så nöp han mig i tån, min fot stack väl ut under täcket, upp 
med dig din jävla flumtupp, sa h an, och det där kommer jag ihåg så 
väl..." 

Catrin säger att hon uppfattade faderns kommentar om hennes haschrök-
ning som att han tyckte "... det var okej, d et var helt okej, de t var ju bara lite 
hasch och det var inte så farligt...". Catrin ger fler exempel på att hennes för
äldrar inte försökte hindra hennes missbruk och bl.a. säger hon: "Dom har 
köpt snodda saker utav mig och dom har fan ald rig sagt någonting...". 

Rogers föräldrar förstod redan tidigt att han använde hasch. De lade sig 
dock inte i det, utan de var "... mest intresserade av hålla fasaden utåt...". Man 
kan anta att Rogers föräldrars reaktion även berodde på att det förmod
ligen var svårt för dem att förstå omfattningen av hans missbruk, eftersom 
Roger under en stor del av missbruket arbetade. Föräldrarna kände inte till 
att han använde amfetamin och i deras ögon såg hans liv till stor del ut 
som hans fars, med skillnaden att fadern enbart använde alkohol. 

Att Elisabeths, Veras, Catrins och Rogers föräldrar inte försökte hindra 
dem från att använda narkotika betyder knappast att de inte kände oro 
eller förtvivlan. Man kan anta att deras föräldrars reaktioner drunknade i 
svårigheter som uppstått långt innan de började använda narkotika. Vera 
nyanserar också bilden av sin mors passivitet när hon säger: 

"Men ibland kände ho n, det kan man förstå, hon måste ha känt en jävla 
frustration och ändå inte kunna säga någonting, för, j a, för sitt eget dåliga 
samvete. Det har jag tä nkt på mycket, jag menar idag kan jag säga till 
min egen son, utan dåligt samvete, men skulle jag själv smyga med m itt 
eget, så hade jag inte kunnat säga så mycket... " 

Birgitta och Johan skiljer sig från de andra intervjupersonerna såtillvida att 
de höll sina anhöriga ovetande om sina missbruk. Birgitta berättar att 
hennes familjehemsföräldrar fick reda på att hon hade missbrukat först när 
hon flyttade med sin man och sina barn till det behandlingshem som inne
bar början på slutet av hennes missbruk. Johan började använda narkotika 
när han studerade på en folkhögskola som låg flera mil från hans hemstad, 
vilket gjorde det enkelt för honom att hålla föräldrarna ovetande om hans 
narkotikaanvändning. Detta underlättades ytterligare av att hans föräldrar 
flyttade utomlands några år senare. Han säger att han fortfarande är 
osäker på om hans föräldrar har förstått att han har varit missbrukare. 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de under längre eller kortare 
perioder undvek att ha kontakt med sina föräldrar och andra anhöriga. 
Vanliga bakgrunder till detta var att de ofta hamnade i konflikter med sina 
föräldrar eller att de ville undvika föräldrarnas oroliga frågor som de inte 
kunde ge ärliga svar på. En annan bakgrund till att de drog sig undan sina 
föräldrar var också att mötet med dem i sig var emotionellt krävande. 
Mats säger t.ex. att han inte ville utsätta sina föräldrar för att träffa 
honom när han missbrukade narkotika och åkte in och ut ur fängelserna. 
Mötena med föräldrarna gav honom skuldkänslor. Jag antar att liknande 
känslor hade betydelse för att samtliga ibland undvek att träffa sina för
äldrar. Mötet med föräldrarna var också ett möte med deras livshistorier. 
De blev påminda om vem de hade varit och att de levde liv de inte borde 
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leva och som var annorlunda än vad de en gång i tiden hade haft för
hoppningar om att göra. Men mötet med föräldrarna kunde också påminna 
dem om händelser de velat haft ogjorda och outredda konflikter. Jag antar 
också att föräldrarna ofta bar på skuldkänslor, självförebråelser och för
modligen också skamkänslor6®7 över sina barns missbruk. Dessa känslor 
förstärktes förmodligen när de träffade sina barn. De såg att deras barn 
var andra än de en gång i tiden hade hoppats och trott att de skulle bli och 
de oroade sig för deras framtid. 

"... men ingenting hände mig... " 
Petra, Elisabeth, Annika och Malin blev tidigt uppmärksammade som nar
kotikamissbrukare. Jag har redan nämnt att Petra som femtonåring blev 
upptäckt tillsammans med andra narkotikamissbrukare. Under några år 
därefter dämpades hennes föräldrars oro samtidigt som socialtjänstens 
uppmärksamhet riktades bort från henne bl.a. genom att hon skötte sina 
studier med goda resultat. Hon fortsatte dock att använda narkotika. Efter 
ett år på gymnasiet avbröt hon sina studier och ungefär samtidigt blev 
hennes narkotikamissbruk åter uppmärksammat. Därefter var hon i princip 
aktuell hos socialtjänsten och andra myndigheter under hela missbruket. 
Men Petra mötte inga socialarbetare hon fick förtroende för. Hon kände sig 
snarare jagad av dem. "... det var det här påtvingade mot folk som inte ville 
lägga av, det var väldigt jobbigt, man kände ett hat mot dom...", säger hon. 
Efter ett par års missbruk blev hon LVM-omhändertagen, vilket inte för
bättrade hennes situation. Petra blev föremål för ytterligare tvångsåtgärder 
från samhället genom att hon också avtjänade två kortare fängelsestraff. 

När Elisabeth i slutet av högstadiet började använda narkotika regel
bundet var hon redan aktuell inom socialtjänsten p.g.a. sina hemförhållan
den. Hennes narkotikamissbruk blev uppmärksammat redan i nionde klass 
och hon omhändertogs och placerades därför på behandlingshem direkt 
efter grundskolan. Därefter var hon i likhet med Petra känd som missbru
kare hos socialtjänsten och andra myndigheter i stort sett under hela miss
bruket. Vid två tillfällen vistades hon frivilligt på behandlingshem. Första 
gången när hon var nitton år och den andra gången fem år senare. Men på 
båda dessa behandlingshem sinade hennes motivation att förändra sitt liv 
efter ett tag. 

"... men det blev inte bättre, jag mådd e lika dåligt ändå , så då tyckte jag 
det var meningslöst, så jag såg till att bli ut skriven och då började jag 
knarka på en gång igen..." 

Under de år Elisabeths missbruk pågick träffade hon många socialarbetare 
och andra myndighetspersoner. Det var dock få som vann hennes för
troende. Hon kände sig i stället vanligtvis jagad och utsatt av deras åtgär
der, vilket var ett viktigt skäl till att hon under ett år valde att bo i ett 
annat land. 

667/ Enligt Ramström (1987:147) är det i princip ofr ånkomligt att föräldrar till 
narkotikamissbrukare drabbas av skuld- och skamkänslor. 
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"Jag var less, för jag fick aldrig vara i fred så därför åkte jag till X-land. 
Man tar ju så mycket stryk av att hälla på och skaffa alla penga r och det är 
ganska bekvämt där i X-land och så ser dom inte lika illa på en narkoman 
som vi gör här i Sverige, utan, ja, man är mer människa där än här, det är 
man..." 

Annika var femton då hennes missbruk blev känt första gången för de 
sociala myndigheterna. Men genom att Annika gick i skolan och senare 
började arbeta tonades socialtjänstens och hennes föräldrars uppmärk
samhet på hennes missbruk så småningom ner. När hon var nitton år fick 
hon anställning i ett statligt verk och två år senare blev hon mor till en son. 
Men några år efter sonens födelse och i samband med att hon hade ett för
hållande med en narkotikamissbrukare blev hennes missbruk åter upp
märksammat. Socialtjänsten satte igång en barnavårdsutredning, vilket var 
en viktig anledning till att Annika accepterade en behandlingshemsvistelse 
tillsammans med sin son. Tiden på behandlingshemmet blev en bitter erfa
renhet för Annika. Om det gav henne något så var det mer skam- och 
skuldkänslor än vad hon hade innan hon kom dit. 

"Dom gick på mig och sa att jag inte brydde mig om m in son och jag för 
sökte väl på något sätt a tt förklara mig , men dom tryckte mycket på det 
här att jag var dålig... " 

Efter nästan ett år på behandlingshemmet återvände Annika till sin hem
stad. Hon fortsatte att använda narkotika, men hon blev försiktigare och 
ännu noggrannare med att hålla omgivningen ovetande om missbruket. Det 
var först när hon tio år senare själv ansökte om behandling som Annikas 
narkotikamissbruk åter blev känt för de sociala myndigheterna. 

Strax efter att Malin hade börjat på gymnasiet kom det till hennes för
äldrars och socialtjänstens kännedom att hon använde narkotika. När hon 
var sjutton år blev hon p.g.a. missbruket familjehemsplacerad. Det förbätt
rade dock inte hennes situation och två år senare tvångsplacerades hon på 
en ungdomsvårdsskola. Efter ett år på ungdomsvårdsskolan återvände hon 
till sin hemstad. Hon fortsatte att missbruka narkotika. Men periodvis 
arbetade hon eller studerade och efter tiden på ungdomsvårdsskolan kun
de hon under flera år hålla socialtjänsten ovetande om missbruket. "... dom 
lät mig vara ifred på något vis, dom slet inte i dörren och kom på några 
oförberedda besök...", säger hon. Hennes strävan att hålla socialtjänsten utan
för hennes liv stärktes när hon som tjugofemåring fick sitt första barn. 

Petra, Elisabeth, Annika och Malin har alltså gemensamt att de tidigt 
blev uppmärksammade av socialtjänsten för att de använde narkotika. 
Gemensamt för dem är också deras negativa erfarenheter av socialtjänstens 
insatser under missbruket. De delar av socialtjänstens missbrukarvård som 
de blev föremål för var helt enkelt inte lämpade för att nå dem och bidra 
till att deras livssituationer förändrades. De upplevde socialtjänsten sna
rare som ett hot än som en möjlighet. Petra och Elisabeth var i princip 
kända som missbrukare hos socialtjänsten under hela missbruket. Annika 
och Malin, som till skillnad från Petra och Elisabeth fick barn under miss
bruket, gled däremot ur myndigheternas grepp och dolde missbruket under 
flera år. I detta avseende har Annika och Malin mycket gemensamt med 
Vera, Catrin och Birgitta, som trots att de var djupt involverade i miss
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brukslivet inte uppmärksammades av socialtjänsten eller andra myndighe
ter förrän i slutet av sina liv som narkotikamissbrukare. 

Vera berättar att hon flyttade från sin hemstad när hon var sexton år, 
då hon fick arbete på en fabrik i en annan stad. I den nya staden fick Vera 
tidigt kontakt med andra narkotikamissbrukare och det tog endast ett par 
månader innan hon var både arbetslös och bostadslös. Hon stannade i den 
nya staden och under två år där missbrukade hon narkotika i princip kon
tinuerligt. Hon varken arbetade eller studerade och hon bodde tillfälligt hos 
vänner eller män hon var tillsammans med. Hennes kontakter med social
tjänsten var under de här åren minimala och de hon hade rörde inte miss
bruket, utan ekonomiskt bistånd. Efter två år i den nya staden var hon 
både psykiskt och fysiskt nedgången, men hon var fortfarande inte känd 
som missbrukare av socialtjänsten och utan deras hjälp återvände hon till 
sin hemstad. 

Första halvåret när hon kom åter till sin hemstad beskriver hon som en 
"lugn period" då hon inte använde amfetamin. Visserligen använde hon 
hasch, alkohol och tabletter, men hon skaffade arbete och tog körkort. Att 
hon fick körkortstillstånd är en tydlig indikation på att myndigheterna inte 
hade kännedom om hennes missbruk. Genom åren har Vera vid flera till
fällen arbetat och studerat, men det har, som hon uttrycker det "... alltid 
ballat ur...", vilket har medfört att hon "... levt mycket på soc. ..". Vera var 
alltså inte okänd hos socialtjänsten. Dessutom umgicks hon i narkotika
kretsar och hade förhållanden med män som var kända hos socialtjänsten 
för att de missbrukade narkotika. Med en av dem fick Vera sin son. Trots 
detta kunde hon hålla socialtjänsten utanför sitt missbruk. Vera säger att 
en viktig grund för att hon med ihärdighet dolde missbruket för social
tjänsten var att hon utgick ifrån att hennes son skulle bli omhändertagen 
om det kom fram att hon använde narkotika. 

"... dom största hoten i mitt liv, speciellt sedan jag fic k min son, det har ju 
varit socialen och polisen, dom ha varit enorma, d et är dom som skulle ha 
kunnat knäcka en... " 

Vid några tillfällen blev Vera inblandad i polisutredningar om narkotika
brott. Hon slapp dock alltid undan åtal, vilket hon säger berodde på att 
"... killarna som jag har varit tillsammans med har tagit det på sig~." .66^ Hon 
berättar att det hände att socialsekreterare frågade henne om hon använde 
narkotika: "... men jag har blånekat, dom har i nte haft något att ta på...". 
Givetvis kan man inte veta om socialsekreterarna trodde på Vera. I alla fall 
dröjde det tills Veras son var tolv år och socialtjänsten fick en anmälan om 
honom innan hon mötte en socialarbetare som inte nöjde sig med att fråga 
henne en gång. 

En viktig anledning till att Veras narkotikamissbruk kunde pågå under 
så lång tid utan att det uppmärksammades av socialtjänsten var givetvis 
att hon förnekade och dolde det. Men det handlar också om en genuin 
oförmåga hos socialarbetare och andra i hennes omgivning att se och förstå 

668/ Jämför med Svensson, B. (1996:202) som skriver: "I ett parförhållande förväntas 
mannen ta på sig ansvaret för gemensamma brott som polisen har bevisning för. Har ska 
män vara män. Kvinnan skall hålla tyst och neka till allt". 
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hennes situation. Denna oförmåga kan man urskilja i Veras livshistoria 
redan när hon en gång i tiden började skolka, sniffa och dricka öl till
sammans med sina bröder. 

"... jag var ju sällan eller a ldrig i skolan, men brorsan kom dom hem och 
hämtade till skolan, aldrig var det någon som kom hem och hämtade mig 
och både han och lillebrorsan, dom hamnade ju båd e två på barnhe mmet 
här i X-stad och lillebrorsan, han gjorde väl inte något mer än vad jag 
gjorde, men ingenting hände mig... " 

Veras beskrivning av hur hon under många år kunde dölja sitt missbruk för 
socialtjänsten är en del i ett mönster som också omfattar Catrins, Birgittas, 
Annikas och Malins beskrivningar av sina liv under missbruket. De fick 
barn med män som också missbrukade narkotika och som de, med undan
tag för Catrin och Birgitta, separerade ifrån redan när deras barn var ett 
eller två år. Men även om de ofta hade anställningar eller studerade fanns 
det mycket i deras liv som tydde på att de inte "bara" var mammor som 
hade barn med narkotikamissbrukare. De var ofta sjukskrivna. Deras 
umgänge bestod till stor del av missbrukare. De levde med män som var 
narkotikamissbrukare och som ofta var föremål för olika samhällsåtgärder 
och därför var det inte ovanligt att socialarbetare och andra myndighets
personer kom hem till dem. Det hände också att de, med undantag för 
Annika, fick ekonomiskt bistånd. De var således inte okända för social
tjänsten, men trots detta kunde de år efter år dölja missbruket för social
tjänsten och andra myndigheter. 

De upplevde socialtjänsten som ett hot och rädslan att mista barnen om 
socialtjänsten fick kännedom om missbruket var enligt dem den viktigaste 
drivkraften till att de dolde missbruket669. Även om relationerna till deras 
män och andra missbrukare ofta innehöll bråk och konflikter och att deras 
tillvaro kunde vara kaotisk visade de god min utåt. De såg till att ha det 
städat hemma när de var tvungna att ta emot besök av människor som 
stod utanför missbrukslivet och om de inte hann med det kunde de alltid 
ursäktas av att de levde med män som missbrukade narkotika. De ger på 
olika sätt uttryck för att de var måna om sina barn och därför också noga 
med att barnen kom hela och rena och i tid till dagis och skolan670, vilket 

669/ Mina kvinnliga intervjupersoners ageranden stämmer i detta avseende väl 
med Trulssons (1998:150-154)) beskrivningar av hur mödrarna i hennes undersök
ning utvecklade en "koreografi" i förhållande till myndigheterna för att dölja 
sina missbruk med huvudsyfte att undvika att mista barnen. 
670/ Jag vill understryka att jag menar att kvinnorna var måna om sina barn för 
barnens skull och att de inte primärt gjorde det för att dölja sina narko tikamiss
bruk. Att vara narkot ikamissbrukande mamma (eller pappa) behöver inte inne
bära att man missköter sina barn ell er inte ger dem kärle k, lika lite som att ett 
drogfritt leverne är en garanti för att barn inte far illa. A ndersson, G. (1995:67) 
skriver att det är vanligt att man i soc iala utredningar trots många missf örhål
landen i hemmiljön måste ko nstatera att bam inte visar symtom på störningar. 
Hon menar att det kan förstås bero på att t.ex. socialsekreterare inte ser och för
står barns symtom, men, fortsätter hon, det kan faktiskt också bero på att mam
morna trots sina problem förmår att ge barnen kärlek och omsorg. Av detta drar 
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förstås bidrog till att försvåra för omgivningen att förstå att kvinnorna 
missbrukade narkotika. Men att socialtjänsten under så många år inte för
stod att de använde narkotika är, som jag p åpekade i Veras fall, också 
frågan om bristande kompetens hos socialarbetare och andra i deras om
givningar att synliggöra deras situation. 

"Jag hade fullt upp med att springa runt mellan 
anstalter och fiddra med övervakare... " 

Roger berättar att han började att arbeta som svetsare efter gymnasie
skolan. Trots att han hade mycket sjukfrånvaro blev han inte ifrågasatt på 
sitt arbete, utan han hade kvar denna anställning under en stor del av 
missbruket. När det gäller hans kontakter med myndigheter under missbru
ket begränsades dessa till två händelser. Den första inträffade när han var 
arton år och blev förhörd av polisen, som misstänkte honom för narkotika
brott. Polisen lyckades dock inte bevisa sina misstankar och Roger slapp 
därför åtal. Den andra inträffade några år senare då Roger under åtta 
månader var sjukskriven och frivilligt deltog i en landstingsdriven öppen
vårdsverksamhet för missbrukare, om vilken han dock säger: 

"Det var inget seriöst försök att sluta, utan det var ju mest för att en 
kompis började där samtidigt och man slap p ju att jobba då och jag sa inte 
ett sant ord på dom åtta månader som ja g gick där... " 

Johan berättar att han greps för narkotikainnehav när han var tjugo år, 
vilket dock inte ledde tifi. åtal. Med undantag för denna händelse hade han 
inga kontakter med några myndigheter p.g.a. sitt missbruk förrän han själv 
i slutet sökte hjälp. Efter att han hade avslutat sina folkhögskolestudier 
började han arbeta i hotellbranschen, vilket han fortsatte med under hela 
missbruket. Trots att Johan regelbundet använde narkotika avancerade han 
i arbetet och under flera år hade han en ansvarsfull tjänst som han skötte 
oklanderligt. "... på h elgerna kunde jag h a ansvar för upp åt en miljon, men jag 
misskötte aldrig min tjänst...", säger han. 

Roger och Johan utgör undantag bland männen när det gäller deras kon
takter med myndigheter under missbruket. De andra männens missbruk 
blev uppmärksammat inom ett eller ett par år och de var därefter aktuella 
hos socialtjänsten och andra myndigheter under i stort sett hela missbru
ket. Till exempel berättar Erik att han började arbeta på ett plåtslageri 
efter gymnasieskolan. Han lyckades kombinera arbetet och narkotikan 
under ett år innan han avslöjades av sin arbetsgivare, vilket ledde till att 
han blev avskedad. Sedan dröjde det ända tills Erik lämnade missbruket 
innan han åter hade kontakt med arbetslivet. "Jag hade fullt upp med att 

hon en viktig slutsats: "Då kommer vi inte längre genom att bli bättre på att se r isk
tecken och symtom på störningar hos barn, utan genom att bli bättre på att se mammornas 
signaler att de är i nöd, och skapa nya former för ett varaktigt stöd" (a.a., sidan 67). Att 
barn som växer upp under problematiska förhållanden, med t.ex. föräldrar som 
missbrukar, inte nödvändigtvis behöver betyda at t de far illa och utvecklar 
olika typer av störningar eller eget missbru k etc. visar även andra undersök
ningar (se t.ex. Claezon, 1996; Wolin & Wolin, 1993). 
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springa runt mellan anstalter och jiddra me d övervakare och skydd et...", säger 
han när han berättar om de samhällsåtgärder han var föremål för under 
missbruket. Han blev vid flera tillfällen dömd till fängelse för narkotika
brott, stölder och bedrägerier. Även om Erik framförallt hade kontakt med 
kriminalvården och dess frivårdsmyndighet, var han också aktuell inom 
socialtjänsten. Vid tre tillfällen skrev han frivilligt in sig på behandlings
hem. Han berättar att även om han skrev ut sig från behandlingarna tidi
gare än planerat och fortsatte att missbruka, så var de inledningsvis all
varligt menade försök att sluta med narkotikan. 

I likhet med Erik blev också Mats, Nils, Jan-Åke och Henrik dömda till 
fängelse. Mats, som är den av intervjupersonerna som tillbringade mest tid 
i fängelse, säger: "Jag räknade ut när jag när jag kom till X-hemmet, att jag 
hade su ttit effektivt etthundratjugo månader...". Jan-Åke och Nils avtjänade 
vardera ett kortare fängelsestraff för narkotikabrott. Henrik dömdes till 
två kortare fängelsestraff. De hade genom åren också omfattande kontak
ter med kriminalvårdens frivård. När det gäller deras kontakter med 
socialtjänsten var Nils under de tolv år hans missbruk pågick frivilligt in
skriven på nio olika behandlingshem. Mats och Henrik skrev vid tre till
fällen frivilligt in sig på behandlingshem, medan Jan-Åke var en gång på 
behandlingshem. 

Bakgrunden till behandlingshemsvistelserna var att missbrukslivet 
periodvis medförde att de befann sig i svåra livssituationer. Det kunde 
röra sig om att de var psykiskt och fysiskt nedgångna, var i konflikter med 
langare som de var rädda för, var allmänt trötta på missbrukslivet eller 
ville undvika fängelse etc. Vistelserna på behandlingshemmen skedde 
således inte utan seriösa avsikter att bli fria från missbruket, men oftast 
avbröt de behandlingarna redan efter ett par månader. Nils säger att där
för blev hans behandlingar i själva verket oftast "... mest ett sätt att komma 
bort e tt tag, så att man fick trappa ner och återhämta s ig, så att man kunde 
starta upp på en ny kula...". Skälen till att de avbröt behandlingarna var 
olika, men ofta levde behandlingshemmen inte upp till vad de lovade. Det 
var få av de som arbetade på behandlingshemmen som gjorde positiva 
bestående intryck på intervjupersonerna. På många behandlingshem verkar 
det ha funnits ett stort avstånd mellan personalen och klienterna, som bl.a. 
visade sig i att på en del behandlingshem verkar narkotikan nästan varit 
lika självklar som i narkotikakretsarna. Till exempel säger Henrik: 

"Det var ett försök att komma ur de t, men när jag hade varit där i e tt par 
dar så började myglet med rö ka och piller , så efter fyra mån ader orkade jag 
inte med det , utan jag skrev ut mig... " 

En annan anledning till de avbrutna behandlingarna var att ibland blev 
intervjupersonerna utskrivna då de bröt mot regler som gällde på behand
lingshemmen. Några blev t.ex. utskrivna då det kom till personalens 
kännedom att de hade använt narkotika då de varit hemma på permission, 
vilket givetvis är paradoxalt med tanke på att de var inskrivna på 
behandlingshemmen p.g.a. narkotikamissbruk. 
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Om socialtjänsten som hot för kvinnorna 
och förhoppning för männen 

Med undantag för Petra och Elisabeth samt Johan och Roger så avtecknas 
en tydlig skillnad mellan kvinnornas och männens förhållande till social
tjänsten och andra myndigheter under missbruket. Kvinnornas missbruk 
var okänt för socialtjänsten under en stor del av de år de missbrukade. 
Männen var däremot kända som narkotikamissbrukare av socialtjänsten 
och andra myndigheter. Av samtliga kvinnor är det endast Elisabeth och 
Annika som under missbruksåren frivilligt gick med på behandling mot 
missbruket. Av männen är det endast Johan som inte gjorde det. 

! KVINNORNA Petra Annika Vera Malin Birgitta Catrin Elisabeth 

Antal år i 
missbruk 6-7 21-22 18-19 12-13 12 11-12 17-18 

Antal frivilliga 
behandlingar 
under miss
bruksåren 

0 1 0 0 0 0 2 

I11Ü11I1I Henrik Roger Johan Mats Nils Jan-Åke Erik 

Antal år i 
missbruk 10-11 10-11 12 13 12-13 10-11 8-9 

Antal frivilliga 
behandlingar 
under miss
bruksåren 

3 1 0 3 9 1 3 

TABLÅ 7. Intervjupersonernas frivilliga behandlingar under missbruksåren. 

Skillnaden mellan kvinnornas och männens förhållande till socialtjänsten 
under missbruket blir slående om man dividerar det antal år kvinnorna 
respektive männen tillbringade i missbrukslivet med antalet frivilliga 
behandlingar, som var tre för kvinnorna och 20 för männen. Kvinnorna 
missbrukade i genomsnitt under 14-15 år, vilket innebär ungefär en frivillig 
behandling per var 33:e år. Männen ägnade i genomsnitt 11-12 år åt miss
bruket, vilket innebär ungefär en frivillig behandling vart fjärde år. Med 
denna beräkning kan man alltså säga att frivillig behandling var åtta gånger 
vanligare hos männen än hos kvinnorna. Jag är medveten om att detta är 
statistiskt sett en tveksam beräkning, bla. med tanke på att Elisabeth stod 
för två av tre av kvinnornas behandlingar och Nils för nästan hälften av 
männens671, men jag menar att beräkningen trots allt understryker social
tjänstens och andra myndigheters bristande kompetens när det gäller att, 
som Björling672 uttrycker det, synliggöra kvinnornas situation under 
missbruket. 

671/ Om man gör samma beräkning utan Elisabeth och Nils blir dock skillnaden 
mellan kvinnorna och männen ännu större. 
672/ Björling (1989). 
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Med utgångspunkt i Holms673 diskussion om det socialt normerade 
moderskapet kan man göra tolkningen att en viktig anledning till den bris
tande kompetensen att synliggöra kvinnornas narkotikamissbruk var att så 
länge de levde upp till att vara de som "... när, vårdar och omsörjer."674 var 
socialarbetare och andra i deras omgivning blinda för deras narkotikamiss
bruk. De blev alltså sedda som mödrar. Om än att de levde med narkoti
kamissbrukare, så var de mödrar och den samhälleliga föreställningen om 
moderskapet är svår att förena med den samhälleliga föreställningen om 
kvinnor som missbrukar narkotika. Att dessa föreställningar är svårfören
liga visade sig också i att bakgrunden till att socialtjänsten till slut fick 
kännedom om deras narkotikamissbruk var, med undantag för Annika675, 
efter anmälningar om att de brast i omsorgen om sina barn. Vetskapen om 
att de använde narkotika utgjorde en abrupt konfrontation med förvänt
ningarna på dem som mödrar och socialtjänsten tvekade inte att vidta 
åtgärder när det stod klart att kvinnorna använde narkotika. Det skulle 
visa sig att kvinnornas farhågor om vad som skulle hända om social
tjänsten fick reda på att de använde narkotika i mångt och mycket 
besannades. 

Det finns resultat från flera undersökningar som ger stöd åt denna tolk
ning. Ett exempel är att kvinnliga missbrukare som är aktuella inom miss-
brukarvården är föräldrar i större omfattning än manliga missbrukare676, 
vilket kan tyda på att samhällets intresse för de kvinnliga missbrukarna 
inte har väckts framförallt p.g.a. deras missbruk, utan p.g.a. eventuella 
brister i föräldraskapet. Det kan också tyda på att de sociala myndig
heterna utgår ifrån att det är oförenligt att vara mor och samtidigt miss
brukare. När det gäller det sistnämnda, så visar Anderssons undersökning 
av socialtjänstens barnavårdsarbete i tio svenska kommuner att social
sekreterarna var betydligt säkrare på att hur de skulle bemöta missbru
kande föräldrar än föräldrar med andra problem677. Det är i samman
hanget också intressant att föräldrars missbruk sedan 1970-talet är den 
vanligaste orsaken i Sverige till tvångsomhändertaganden av barn678. 

Skillnaden mellan kvinnornas och männens förhållande till social
tjänsten är dock inte bara en fråga om att männen blev mer uppmärksam

673/ Holm (1993). 
674/ a.a., sidan 104. 
675/ Annika sökte i slutet av missbruket själv upp socialtjänsten och bad om att 
få åka på behandling. Men första gången hon åkte iväg på behandling var i 
samband med en barnavårdsutredning (se detta kapitel, sid. 154). 
676/ Se t.ex. Kristia nsen (1995:40); Tunving och Nilsson (19 85:90); Öjehagen 
(1994:138). 
677/ Andersson, G. (1991:109,1995:39). Visserligen omfattar Anderssons under
sökning både mödrar och fäder, men de ensamstående mammorna utgör en majori
tet av de föräldrar som ingår i undersökningen. 
678/ Lundström (1993:199). Ökningen av tvångsomhändertaganden p.g.a. m iss
bruk har skett parallellt med en ökning av andelen kvinnliga missbrukare 
Andersson, G. (1995:39). 

160 



made än kvinnorna. Det är också tydligt att kvinnorna och männen betrak
tade socialtjänsten på olika sätt. Kvinnorna som hade barn upplevde den 
som ett hot mot sin tillvaro. De utgick ifrån att om socialtjänsten fick 
kännedom om deras missbruk så skulle de sannolikt mista sina barn. Det 
var inte bara frågan om att de skulle förlora de som de värnade mest om, 
utan det skulle också förändra deras position i samhället - från att av 
omgivningen vara betraktade som mödrar till att bli betraktade som 
mödrar som inte kunde ta hand om sina barn679. Även om de ofta ville 
förändra sina liv och bli andra än de som de var, så skulle socialtjänstens 
inblandning kunna innebära att de blev personer de inte ville vara. 
Socialtjänsten utgjorde ett hot mot deras identitet. För männen represente
rade polisen och fängelserna hot mot tillvaron, som de till varje pris ville 
undvika. Men jag kan inte tolka deras beskrivningar av socialtjänsten som 
att de upplevde den som ett hot. Den var snarare en möjlighet som de 
kunde använda och ibland använde då det uppstod problem i deras till
varo. Även om de blev luttrade med tiden kan man tolka deras frivilliga 
behandlingshemsvistelser som att socialtjänsten gav dem förhoppningar 
om att få hjälp att bli de som de ville bli och om det misslyckades, så var 
de i alla fall de som de var. Med andra ord var socialtjänsten lämpad för 
männens villkor, medan den saknade förmåga att närma sig kvinnorna på 
deras villkor. 

Narkotikakretsarnas inre liv 
"... alla liksom drogade... " 

Allt eftersom involveringen i missbrukslivet fördjupades koncentrerades 
intervjupersonernas sociala liv allt mer mot andra missbrukare. Frånsett 
perioder då de arbetade eller studerade bestod deras kontakter med icke
missbrukare framförallt av anhöriga, socialarbetare och andra myndighets
personer. Catrin säger till exempel: "... alla liksom drogade, alla dom som man 
hade omkring sig...". Det är förstås svårt att ge utrymme för nära och täta 
relationer med människor som står utanför narkotikakretsarna om en stor 
del av vardagen ägnas åt att finansiera, införskaffa och ta droger. De var 
ju fullt upptagna i sociala sammanhang där s.k. vanliga människor inte 
befinner sig, men även det faktum att all narkotikahantering är kriminell 
krävde att de distanserade sig till människor som inte var inblandade i 
narkotikahanteringen. 

I jämförelse med hur intervjupersonerna beskrev relationerna till de kam
rater de började röka hasch med är skillnaden markant när de berättar om 
det umgänge de hade när missbruket var etablerat. Deras beskrivningar av 
det sociala livet i narkotikakretsarna är dyster. Det fanns en sammanhåll
ning, men det var framförallt frågan om sammanhållning kring drogerna och 

679/ Trulsson (1998:195-197) använder uttrycket "det onämnbara dramat" för att 
beskriva hur kvinnorna i hennes undersökning upplevde att deras barn blev om
händertagna. "Det onämnbara" bestod i att de inte orkade tala om det p.g.a. av 
den skuld och skam omhändertagandet genererade hos dem. 
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ut mot det övriga samhället - mot poliser, socialarbetare och andra som 
kunde hota narkotikahanteringen. Relationerna till andra narkotikamiss
brukare var ofta täta och intensiva, men bräckliga och förstördes inte 
sällan av beräkning, själviskhet och opålitlighet. Intervjupersonerna säger 
genomgående att grunden för det sociala livet i narkotikakretsarna var nar
kotikan. Till exempel berättar Vera: 

"På ett sätt så är det ju en djävulsk gemens kap, det är ju en slags solid ari
tet, det är ju ingen som tjallar, utan alla håller varandra om ryggen. Så på 
ett sätt försöker man hjälpa varandra, men alla är ju så brä ckliga, så att på 
något sä tt, så både utnyttjar man folk och man låter sig utnyt tjas för dro
ger, det är det som man har gemensamt, det är det allt kretsar runt 
omkring... " 

Några av intervjupersonerna berättar dock om relationer till andra miss
brukare med kvalitéer som gjorde att de skilde sig från vad som vanligtvis 
gällde i narkotikakretsama. Till exempel berättar Petra om vänskapen till 
en kamrat som bestod trots alla prövningar den utsattes för under 
missbruket: 

"... hon har funnits där, även om vi kanske inte hade hörts på jättelång 
tid, så visste jag hela tiden att hon fanns där. Fast hon ocks å missbrukade 
så kunde jag ringa henne fem på morgonen om ja g mådde dåligt... " 

Johan säger: "Vi var mer än bröder..." om den kamrat han hade kontakt med 
under en stor del av missbruket. Men i intervjuerna finns det få exempel på 
denna typ av beskrivningar. Utrymmet för förtrolighet eller att visa svaghet 
verkar ha varit begränsat, vilket Roger uttrycker på följande sätt: 

"... men jag sa aldrig va d som tryckte mig längst innerst inne, det kunde 
du inte heller göra i dom här gängen, när dom bryter armen av dig om du 
inte betalar skulden och så sk a du säga a tt jag vet inte vem jag är, det går 
liksom inte... " 

När Roger använder uttrycket "dom bryter armen av dig" kommer han in på 
en annan aspekt av relationerna i narkotikakretsarna, nämligen att våld 
och hot om våld ofta var närvarande. Jan-Åke berättar att när hans 
heroinmissbruk avancerade så började han att göra affärer med personer 
som "... inte satte fingrarna emellan, det var ju så, det blev tufft då...". Catrin 
berättar om sin rädsla när en kvinna som fanns i hennes narkotikakrets 
blev mördad. Catrin blev själv misshandlad och rånad på pengar och 
droger av några män som bröt sig in i hennes lägenhet. "... man var ju en 
slagskämpe och det var ju ett mönster som jag börja de leva upp till...", säger 
Erik och exemplifierar en förmåga som verkar vara en fördel om man ska ta 
sig fram som narkotikamissbrukare. 

"Man härdar ut... " 
Catrin var sexton år när hon blev tillsammans med en manlig narkotika
missbrukare som var tio år äldre än hon. De fick två barn under de nio år 
de levde tillsammans. "Men så efter mycket om och men så blev det slut mellan 
oss i alla fall...", säger hon och berättar att ett avgörande skäl till att hon 
bröt sig loss från förhållandet var att hon träffade en ny man. Detta för
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hållande avlöstes av ytterligare några innan Catrin under det sista året i 
missbruket var ensamstående. Bortsett från Catrins sista år i missbruket 
kan man säga att hennes liv som narkotikamissbrukare var kantat av för
hållanden med män. Även om några av de andra kvinnorna också berättar 
om perioder då de var ensamstående är deras beskrivningar av missbruks
livet omgärdade av förhållanden med män, vilket Vera ger uttryck för när 
hon säger: "Så att i princip när jag ser tillba ka så här, så har jag aldrig varit 
utan heller...". Alla kvinnorna, utom Petra och Elisabeth, blev också mödrar 
under tiden de missbrukade. 

"X som jag var tillsammans med då, det var mer så där puttrigt...", säger 
Malin när hon beskriver ett parförhållanden med en manlig narkotikamiss
brukare som innehöll förälskelse och omtanke. När kvinnorna beskriver 
sina förhållanden med män under missbruket finns det dock få berättelser 
av denna typ. Vanligare är att de berättar om parförhållanden som förr 
eller senare påverkades negativt av deras och deras mäns narkotikamiss
bruk. "... det var mycket strul, det var mycket hemskt faktiskt och han åkte in 
och ut på kåken...", säger t.ex. Catrin när hon berättar om ett förhållanden 
som karakteriserades av svekfullhet och konflikter om droger och pengar. 
När Elisabeth ser tillbaka på sina förhållanden med män under missbruket 
säger hon: 

"Jag vet inte riktigt om jag har varit så himla kär om jag tänker på dom 
jag har varit ihop med. Han som jag var giß med t yckte jag i och för sig 
väldigt mycket om, det gjorde jag, men jag vet inte hur det är med 
resten... " 

Alla kvinnorna, utom Petra och Vera, berättar att de hade förhållande med 
män som misshandlade dem. De ger många exempel på hur män som de 
levde tillsammans med av olika anledningar, och ibland till synes utan 
anledningar, misshandlade dem. Till exempel säger Catrin: 

"Jag var ju hemsk på mitt sätt också, men många gånger var det ju inte 
ails befogat, det är det ju aldrig, det vet man ju, men det var ju det 
ändå..." 

Några av dem blev vid en del tillfällen så svårt misshandlade att de akut 
fick uppsöka sjukvård. Men misshandeln fick framförallt psykiska konse
kvenser. Den gav dem ångest, depressioner och gjorde att de ofta isolerade 
sig. Misshandeln bröt ner deras självkänslor680, vilket Birgitta betonar när 
hon berättar om hur hon försökte uthärda en förtvivlad livssituation där 
amfetaminet blev hennes livgivare: 

"Man härdar ut, och jag säg er just det här med misshandel, det har varit 
fruktansvärt för det har förstört allt vad självförtroende heter, det var ju 
helt förstört, jag vågad e ju knappt inte gå ut, ett förtryck alltså. Så man 
trycks ju ner och då tyckte man att när man hade drogat sig, att särskilt 
med amfetaminet så mådd e man ändå br a på nå got sätt... " 

680/ Eliasson (1997:170) skriver: "Den mest generella effekten av upprepad fysisk, emo
tionell och social misshandel är att kvinnors självtillit skadas. De beskrivs ofta ha mycket 
låg självaktning och en negativ självbild". 
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Förtryck och misshandel var en given del av Birgittas tillvaro, liksom det 
var för Malin, Annika, Catrin och Elisabeth i en del av deras parförhållan
den under missbruket. Det åskådliggörs av Malins svar på min fråga om 
hon försökte bryta sig loss från männen som misshandlade henne: 

"Nej, inte då, det var så, så det var inte någonting som jag gjorde, uta n 
det hade blivit självklart, mitt liv var så på det där viset då..." 

Att misshandel var given i kvinnornas tillvaro betyder inte att de ansåg att 
det var acceptabelt eller legitimt att bli misshandlade681. Till exempel säger 
Birgitta att hon kunde känna "... ett sådant hat t ill han..." när hon berättar 
om den man som under en följd av år utsatte henne för misshandel. 
Misshandel var därför ett avgörande skäl för att kvinnorna bröt sig loss 
från de män som misshandlade dem. Men ofta efter flera månader eller år 
av förtryck och ibland bara för att inleda förhållande med andra män som 
också visade sig vara kvinnomisshandlare. 

Det finns olika faktorer i kvinnornas sociala villkor under missbruket 
som var betydelsefulla för att det i vissa fall kunde gå lång tid innan de 
frigjorde sig från de män som misshandlade dem. En viktig del av förståel
sen finns att söka i det relationsmässiga spänningsfält som fanns mellan 
kvinnorna, männen och omgivningarna i och utanför narkotikakretsarna. 
Detta sätter Malin fokus på då hon reflekterar över vad som under ett par 
år band henne samman med en man som misshandlade henne vid otaliga 
tillfällen. Hon säger: 

"Vi hade dom här hemligh eterna och det var v i mot världen på något vi s, 
det var vi mot polisen och soc, det var hela tiden vi mot någonting 
annat..." 

Man kan tolka Malins utsaga som ett uttryck för att även om hennes och 
mannens relation i hög grad präglades av mannens fysiska och psykiska 
förtryck, så bildade de en solid pakt mot omgivningen. Denna pakt 
hämtade styrka ur den motsättning deras sätt att leva skapade i för
hållande till omgivningen utanför narkotikakretsarna. Tolkningen kan tjäna 
som en utgångspunkt för att även förstå bakgrunden till att en del av de 
andra kvinnorna också under lång tid levde med män som misshandlade 
dem. 

En viktig förutsättning som band kvinnorna till männen är det faktum 
att narkotikans illegala status och samhällets repressiva hållning mot 
narkotikamissbrukare krävde att de hade "hemligheter" för myndigheter 
och andra som hade intresse av att hindra deras narkotikaanvändning. 
Detta var särskilt tydligt för de kvinnor som hade barn under missbruket, 
då ett avslöjande av deras missbruk även hotade deras relationer till 
barnen. Missbruket gav dem och männen "hållhakar" på varandra. Att 
berätta för anhöriga eller socialarbetare om att de blev misshandlade inne-

681/ Jag utgår ifrån att det gäller narkotikamissbrukande kvinnor likväl som 
andra kvinnor som blir misshandlade av de män de lever med. Hydén (1992:158) 
som skriver: "Woman battering within a marriage is not an acceptable act It is not an act 
a woman within the Swedish cultural context should expect as a consequence of her love for 
a man". Se också Eliasson (1997:44). 
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bar en risk för att deras sätt att leva avslöjades. Vem skulle de vända sig 
till? 

De bands också till männen genom att deras möjligheter att självstän
digt finansiera narkotikamissbruket begränsades, eftersom de inte kunde ta 
samma risker som innan de fick barn. Men även det faktum att barnen 
behövde tid och omsorg och att ansvaret för detta låg mer eller mindre 
uteslutande på kvinnorna begränsade deras möjligheter att agera själv
ständigt i narkotikakretsarna. Kvinnorna bands också till männen genom 
att om de blev ifrågasatta av socialarbetare eller andra myndighetsper
soner fanns det en fördel om de levde med en man, eftersom männen ofta 
fick eller tog på sig skulden för missbruket och kvinnans del i olika 
brottsutredningar. 

En annan faktor som band kvinnorna till männen var att hot och våld 
var vanligt i narkotikakretsarna, vilket innebar att kvinnornas missbruk 
underlättades om de var tillsammans med män. Ett exempel på hur 
vanskligt det kunde vara att som kvinnlig narkotikamissbrukare leva 
ensam ger Catrin när hon berättar om det tillfälle då hon blev rånad på 
droger och pengar682. 

Att kvinnorna ibland stannade under lång tid i förhållanden med män 
som misshandlade dem kan inte enbart förklaras med utgångspunkt i deras 
positioner som narkotikamissbrukande kvinnor, utan det har de gemen
samt med många andra kvinnor som blir misshandlade av män683. Till 
exempel tar många misshandlade kvinnor ansvar för relationerna till 
männen och önskar och hoppas att männen ska förändra sig. Det är inte 
heller ovanligt att kvinnor lägger skulden för misshandeln på sig själv och 
sina egna ageranden. Man skall givetvis inte heller underskatta det faktum 
att våld skapar rädsla och osäkerhet samt tvingar fram undergivenhet, 
vilket kan binda kvinnor nog så hårt till män som misshandlar684. 

Det faktum att fem av de sju kvinnliga intervjupersonerna berättar att 
de misshandlades av män gör frågan om de manliga intervjupersonerna 
misshandlade kvinnor under missbruket oundviklig. Det är dock endast en 
av männen som uppger att han vid ett tillfälle använde fysiskt våld mot en 
kvinna. Det skedde då det var kris i ett förhållande med en kvinna han 
hade varit tillsammans med några månader och hon ville lämna honom 
p.g.a. hans missbruk. I övrigt är det alltså ingen av männen som berättar 
att de använde fysiskt våld mot kvinnor685. Roger berättar dock att han 

682/ Se detta kapitel, sid. 162. 
683/ Se Eliasson (1997:117-125) om kvinnors reaktioner på våld och faktorer som 
är betydelsefulla för att de inte lämnar männen. 
684/ Dutton och Painter (1981, refererade i Eliasson, 1997:119) använder begrep
pet "traumatic bonding" för de starka band som ofta uppstår mellan förövare och 
offer i våldsrelationer. 
685/ Det är förstås svårt att fullt ut avgöra om detta beror på mitt ur val eller på 
att de män jag intervjuat inte vill berätta. Men givetv is är det inte så att alla 
narkotikamissbrukande män misshandlar de kvinnor de är tillsammans med. Ett 
exempel på det ger Birgitta när hon berättar om den man som hon träffade ett par 
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och den kvinna som han var tillsammans med under de sista åren av miss
bruket ofta hamnade i konflikt med varandra, vilket han menar berodde på 
hans "humörsvängningar". När jag frågar honom om det hände att han slog 
henne, så svarar han: 

"Nej, men hotfull var jag ju mot henne och skre k och höj de armen och så, 
men det är en proc ess det med vål d och fö r du ihop det med droger, när du 
tror att du är kungen då slår du än nu snabbare. Så det hade förmodlig en 
hänt någonting om vi hade fortsatt att vara tillsammans, det är jag över
tygad om..." 

Männen levde i betydligt mindre omfattning med kvinnor än vad de kvinn
liga intervjupersonerna levde med män. Mats och Nils hade under missbru
ket vardera ett längre förhållande med kvinnor som de fick barn till
sammans med. Henrik fick barn med en kvinna han var tillsammans med 
en kortare period. De tre är de enda av männen som blev fäder under 
missbruket. Roger hade under två år ett förhållande med en kvinna som 
avslutades strax före han träffade den kvinna han idag är gift med. Henrik 
och Mats berättar om sina förhållande till de kvinnor som de träffade i 
slutet av missbruket och som de fortfarande lever tillsammans med. I övrigt 
förekommer få kvinnor i männens beskrivningar av missbrukstiden. "... det 
är inga längre förhållanden, utan det var max sex månader tror jag..." sv arar 
Johan när jag frågar honom om han hade förhållanden med kvinnor under 
missbrukstiden. "Dom fanns inte med i bilden överhuvudtaget...", säger Erik. 

Kvinnorna ger en rad exempel på hur män påverkade deras narkoti
kaanvändning, men av männen är det faktiskt endast Mats och Jan-Åke 
som ger exempel på att kvinnor hade ett direkt inflytande på deras för
hållande till drogerna. Mats var sjutton år första gången han injicerade, 
därefter dröjde det tills han var tjugotre innan han gjorde det nästa gång 
och det var i samband med att han hade träffat en kvinna som injicerade 
amfetamin. När det gäller Jan-Åke så berättar han att han vid en del till
fällen var tillsammans med kvinnor som hade goda kontakter i narkotika
kretsar. Mats och Jan-Åkes beskrivningar utgör alltså i detta avseende 
undantag. Om kvinnor nämns av männen när de beskriver sina liv under 
missbruket, så har de vanligtvis andra positioner. Till exempel säger Roger: 

"Jag använde mig av tjejer som någon slags terapeuter. Det var inte att 
jag tänkte att jag skulle göra så, men, ja, med tjejer kunde man prata ut.. " 

Rogers utsaga anknyter till en av de förväntningar som manliga narkoti
kamissbrukare, enligt Andersson686, ofta har på kvinnorna i narkotika
kretsarna, nämligen att ge känslomässigt och socialt stöd. En annan för
väntning är att de ska ställa upp sexuellt, vilket Erik åskådliggör när han 
säger följande: 

"Tjejerna stod längst ner på rankingen. Dom utnyttjades ofta sexuellt mot 
att dom fick droger. Det var ungefär vad dom dög ti ll, det är en skräm
mande bild av hur dä egentligen var, hur dom blev hanterade. Så det är 

år innan hon slutade med narkotika och som fortfarande lever med (se kapitel 8, 
sid. 180). 
686/ Andersson, B. (1991:112-113). 
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många gånger jag tä nker, dä är tur att man inte varit tjej, därför dom 
trampar ju ett steg ännu längre ner o ch frå n vanliga samhället blir dom ju 
utsedda som horor... " 

"De narkomana världarna domineras av männen", skriver Svensson687. De 
fåtaliga beskrivningarna av kvinnor i mina manliga intervjupersoners 
beskrivningar av missbrukslivet och den rikhaltiga förekomsten av män i 
kvinnornas understryker att Svenssons iakttagelse även har giltighet för de 
sammanhang där mina intervjupersoner använde narkotika. Med andra 
ord existerade den underordning av kvinnor som gäller i samhället i stort i 
de sammanhang där intervjupersonerna rörde sig under missbruket. När 
man tar del av hur Annika, Malin, Birgitta, Catrin och Elisabeth berättar 
om män som misshandlade dem ligger det nära till hands att påstå att 
kvinnornas position under missbruket var en karikatyr av den samhälleliga 
underordningen av kvinnor688. Att kvinnorna var underordnade män under 
missbruket betyder inte att de var passiva och osjälvständiga. För att de 
skulle kunna upprätthålla missbruket var det ett måste att de, liksom 
männen, var aktiva och tog initiativ. Att vara mor och narkotikamissbru
kare med ett förhållande till en man som misshandlar, samtidigt som man 
måste dölja missbruket för de som står utanför narkotikakretsarna, ställer 
helt enkelt mycket stora krav på initiativförmåga och handlingskraft. 

"...jag kunde gå och se in i fönstren 
hos någon som hade pelargonior... " 

Missbrukslivet var ofta mycket krävande och intervjupersonerna berättar 
om hur de vid olika tillfällen befann sig i svåra livssituationer som fick dem 
att ifrågasätta missbruket. Exempel på det är förstås den misshandel flera 
av kvinnorna blev utsatta för. Men intervjuerna innehåller många andra 
exempel på situationer då intervjupersonerna ifrågasatte missbruket. 
Missbruket slet på deras psyken. Henrik berättar om ett tillfälle efter en 
period av intensivt missbruk då han var utan pengar och dessutom hade 
hamnat i konflikt med de personer som han köpte narkotika av. 
Psilocybinsvamp blev den utväg han i sin förtvivlan tog för att slippa vara 
drogfri. 

"... då satt jag ensam och ha de tagit svamp, psilocybinsvamp och satt och 
grät för mig själv att jag var så ensam, det var inte så jag ville h a det... " 

Flera berättar om tillfällen då de hade "nojor", d.v.s. paranoiska symtom 
då de kände sig förföljda, hotade till livet etc. Även om "nojorna" var van
föreställningar, så saknade de inte helt grund i verkligheten med tanke på 
den utsatthet missbruket medförde. Ett exempel på detta ger Catrin exem
pel på när hon berättar: 

"Det var inte en siffra rätt faktiskt och i den här psykosen, j ag skulle kunna 
dödat eller gjort vad som helst faktiskt, för att jag hade alltid knivar på 

687/ Svensson, B. (1996, sidan 200). 
688/ Jfr Heijbel och Nilsson (1985, sidan 8) som skriver "Om man lägger förstorings
glas över könsrollerna i samhället, så förstår man ungefar hur det är bland missbrukare". 
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mig och jag var på vakt hel a tiden. Jag var så räd d så jag bar a sprang och 
skrek, kom inte och ta mig, helt knäppt. Det var hemsid... " 

Ett annat exempel ger Roger: 
"Jag trodde verkligen på de här syn och hö rselintrycken, det spela de ingen 
roll vad någon sa åt mig, jag trod de ändå på det. Jag känd e sådana sake r 
som att dom tog mig på ryggen eller drog mig efter ryggraden och så 
viskade dom, snart... " 

För en del blev överdoser och olyckshändelser påminnelser om de risker de 
utsatta sina liv för. Till exempel berättar Elisabeth: 

"... det var ju avgiftning på sjukhuset då, jag vart ju så jättedålig då, jag 
fick epilepsianfall också, allting, skitdålig var jag, då började jag att haja 
liksom... " 

Erik berättar att några år innan han slutade använda narkotika så blev han 
svårt skadad efter att narkotikapåverkad kört av vägen med en bil: 

"Den här olyckan satte vissa sp år i huvudet på mig, det var nästan att det 
var godnatt då, då ställdes livet lite på sin spets... " 

Svekfullheten och de återkommande konflikterna i narkotikakretsarna var 
också en källa till ifrågasättanden av missbruket. "Man betydde ju ingenting 
när man inte hade någonting...", säger Catrin när hon berättar om sin besvi
kelse över att umgänget med andra missbrukare sällan byggde på vänskap, 
utan på att ha "någonting", d.v.s. narkotika, pengar eller kontakter med 
langare. Dessutom kände de sig ofta uteslutna från det ordinarie samhället. 
Det kanske yttersta tecknet på det sistnämnda är att vara bostadslös, 
vilket de flesta av intervjupersonerna fick uppleva. Till exempel berättar 
Petra: 

"Jag blev vräkt för jag klarad e inte av att betala hyrorna och jag störde 
mina grannar, så då bodde jag hem ma hos en kille som had e så där en sex, 
sju inneboende och hela lägenheten var bara madrasser och sängar kan man 
säga och det kom och gick folk hela tiden. Ja, det var ett hemskt spring... " 

Ibland ledde ifrågasättandet av missbruket till att de försökte sluta 
använda narkotika. Ofta försökte de på egen hand, men i synnerhet 
männen tog ibland hjälp av olika typer av missbrukarvård. Att dessa för
sök för eller senare slutade med att de återupptog missbruket handlade till 
stor del om att de insåg att lämna missbrukslivet inte bara var en fråga om 
att sluta använda narkotika. Henrik säger till exempel: 

"Jag v ille så mycket annat, men att ta sig därifrån det var en otroligt 
besvärlig tripp, istället för att bara gå tillbaka enkelheten och drogerna igen 
och gemenskapen där, jag hade ju brän t massor med skepp... " 

Känslan av att vilja och att önska bli fri från narkotika, men att inte tro sig 
kunna eller inte orka förändra livet, verkar ha varit en återkommande 
känsla hos de flesta intervjupersonerna i synnerhet under de sista åren av 
missbruket. Det ger Malin uttryck för när hon säger: 

"... allting var bara skit, jag kunde gå och se in i fönstren hos någon som 
hade pelargonior och någon lampa och där det såg så där puttigt ut eller 
där det såg städa t ut, men, ja, man fortsatte ä ndå... " 
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Om att upplevelsen av olikhet kräver medvetenhet om likheten 
Det är dystra bilder som avtecknar sig när intervjupersonerna berättar om 
sina liv som narkotikamissbrukare och deras beskrivningar har många 
beröringspunkter med hur situationen för narkotikamissbrukare har åskåd-
liggjorts i andra undersökningar689. Av redogörelsen framgår det att deras 
liv alltmer kom att fokuseras på narkotikan och de sociala sammanhang 
där den var tillgänglig. Relationerna till människor i deras omgivningar, 
anhöriga såväl som missbrukare, var ofta tyngda av konflikter. För att 
upprätthålla missbruket involverades de i kriminalitet och flera av dem 
blev föremål för olika samhällsåtgärder. Alla fick också uppleva perioder 
då de var psykiskt och fysiskt nedgångna. De fick med andra ord betala 
ett högt pris för att upprätthålla missbruket. 

Man kan beskriva deras narkotikakretsar som subkulturer690 eller i 
termer av sociala världar691. Vad som dock lätt skyms om man uppehåller 
sig för mycket kring beskrivningar som utgår från den typen av begrepp, 
men också av intervjupersonernas dystra bilder av det krävande livet som 
narkotikamissbrukare, är att de inte enbart agerade i en subkultur eller i en 
social värld. Under hela missbruket stod de också i kontakt med och för

689/ Se t.ex. Andersson, B. (1991); Christophs och Keiseraas (19 96); Faupel 
(1991); Grapendaal et al. (1995); Finne (1995); Rosenbaum (1981); Smith-
Solbakken och Tungland (1997); Svensson, B. (1996); Taylor (1993). 
690/ Kalderstam (1979, sidan 179) skriver: "I den mån man kan avgränsa en eller flera 
grupper eller kategorier av människor på grundval av vissa för dessa gemensamma element, 
t ex beteenden, levnadssätt, värderingar, attityder och preferenser, som i någon mån avviker 
från den större kulturen kan man tala om en delkultur eller subkultur". 
Subkulturbegreppet har haft stort inflytande i den socialvetenskapliga forsk
ningen om s.k. avvikande beteende. Det finns stora skillnader mellan o lika for
skare när det gäller subkulturernas avskildhet från övriga samhället och dess 
värderings- och normbildande betydelse för dess medlemmar. För diskussioner om 
subkulturbegreppet se t.ex. Hauge (1 971:29-55); Hilte (1 996:82-94); Kalders tam 
(1979:17-25); Persson (1981). 
691 / Shibutani brukar anges som upphovsman till begreppet social värld (se t.ex. 
Strauss, 1978:119). Med soci al värld avser Shi butani i korthet grupper eller or
ganisationer i samhället som hålls samman av gemensamma intressen och akti
viteter. Varje social värld har en egen kultur med bl.a. speciella sätt att kommu
nicera, egna normer och förhållningssätt (Shibu tani, 1986:109-114). Shibutani 
(a.a., sidan 113) skriver: "Thus, each social world, especially for those who are deeply 
involved, becomes much like any other community in which people share a common cul
ture. People organize their lives in terms of its norms./-/ People identify with those who 
make up their social world - those included as 'we'. Those who belong assume obligations 
for maintaining group traditions and hold themselves responsible. They have expectations 
of one another that they do not have of outsiders, and they are actually aware of the special 
claims tha t others within th e circle have on th em". För diskussioner om begreppet 
social värld se också Berglun d (1998:25-26); Närvanen (19 94:197-201); Strauss 
(1978); Svensson, B. (1996:90-92). 
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höll sig till samhället utanför narkotikakretsarna692, vilket är väsentligt för 
förståelsen av såväl deras ageranden som narkotikamissbrukare som att de 
så småningom valde att lämna missbrukslivet. 

Att narkotikan var en central aktivitet i deras liv som upptog en stor del 
av deras tankar, energi och tid betyder alltså inte att de "bara var knar
kare". Genom hela missbruket hade de även andra samhälleliga positio
ner693. De flesta av kvinnorna och några av männen var föräldrar. Under 
längre eller kortare perioder av missbruket arbetade eller studerade de. De 
hade kontakt med sina anhöriga. De var grannar etc. Dessutom var de 
förstås väl medvetna om de normer och värderingar som dominerar i sam
hället - de visste "hur ett liv bör levas". 

Det var deras "dubbla delaktighet" - i den illegala och legala delen av 
samhället - som präglade deras självbilder under narkotikamissbruket. 
Motiven till att t.ex. flera av kvinnorna, trots att de ofta befann sig i 
mycket svåra livssituationer, under en följd av år dolde sitt missbruk för 
omgivningen utanför narkotikakretsarna uppstod både ur villkoren i nar
kotikakretsarna och i det "vanliga samhället". Med andra ord; En förut
sättning för att kunna identifiera sig som narkotikamissbrukare är att man 
kan identifiera sig som en del av det övriga samhället - en förutsättning för 
att kunna uppleva olikhet är medvetenhet om likheten. Det var också den 
"dubbla delaktigheten" som så småningom gjorde det meningsfullt att 
lämna missbruket. 

Den bild Malin ger av hur hon i slutet av missbruket kunde gå och titta 
in hos "vanligt folk" med pelargonior i fönstren kan tjäna som metafor för 
hur hon och de andra intervjupersonerna ofta upplevde sin situation i 
synnerhet i slutet av missbruket. Det vanliga livet var nära dem, men sam
tidigt fjärran. Nära, såtillvida att de var medvetna om vad ett "liv med 
pelargonior i fönstret" skulle kunna betyda för dem. Fjärran, eftersom åren i 
missbrukslivet hade medfört att de flesta saknade ett social liv med män
niskor som inte missbrukade narkotika. Kontakterna med människorna i 
missbrukslivet var däremot fler och starkare. Jag antar att skälen till att 
deras motivation att bryta sig loss från missbruket var otillräckliga inte 
enbart var frågan om att de upplevde att de inte kunde leva utan narko
tika, utan det berodde också på att de bands till sina livsstilar som nar
kotikamissbrukare av det som Becker694 benämner "side-bets". 
Relationerna till andra missbrukare var impregnerade av förväntningar, 
hållhakar och förpliktelser som band dem till narkotikakretsarna. Till 
exempel kan man anta att de av kvinnornas män som tog på sig skulden 

692/ Såväl subkulturbegreppet som begreppet socia l värld förutsätter förstås 
förekomsten av ett omgivande samhälle. Men en krit ik som i varj e fall ofta rik
tats mot subkulturteoretiker är att de inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn 
till subkulturmedlemmarnas kontakter med samhälle t utanför Subkulturen och 
att man bortser från att d e inte enbart påverkas av de normer och värderingar 
som är giltiga i Subkulturen, utan även av sådana som gäller i det "normala" 
samhället (Se t.ex. Persson, 1981:156-158). 
693/ Se Hilte (1990:170) som för en liknande diskussion. 
694/ Becker (1960:35). 
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för t.ex. narkotikaaffärer för att kvinnornas missbruk inte skulle bli känt 
utanför narkotikakretsarna förväntade sig att kvinnorna skulle bli kvar hos 
dem. Det fanns däremot få side-bets som kunde ge stadga åt deras försök 
att sluta med narkotika. 

Narkotikamissbrukares värderingar och attityder om olika frågor skiljer 
sig ofta inte från vad som dominerar i samhället695. Av empiriredogörelsen 
framgår det också att de flesta av intervjupersonerna gjorde försök att 
bryta sig loss från missbrukslivet långt innan de slutligen lyckades med det, 
vilket rimligen innebär att ett liv utan narkotika fanns som ett medvetet 
alternativ hos dem långt innan de förverkligade det. Jag utgår därför ifrån 
att allteftersom problemen i missbrukslivet hopade sig för mina intervju
personer så konfronterades deras livsstilar allt oftare med deras med
vetenhet om hur "ett liv bör levas". De upplevde därför förmodligen ofta 
ambivalens i förhållande till sina sätt att leva, som Malins beskrivning av 
hur hon kunde kika in hos folk med pelargonior i fönstren kan tolkas som 
ett exempel på. 

695/ Se t.ex. B ergmark och Oscarsson (1988:142); Bourgois (1995:326); Goldberg 
(1993:144); Pearson (1987:58). 
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Kapitel 8 
Bort från missbruket 

Här ligger man i knarkarens limbo: för dålig för att sova, 
för trött för att hålla sig vaken. En sinnenas skymnings
zon, där ingenting är verkligt utom brutalt allomfattande 
elände och värk, i själ som kropp. 

(Ur Trainspotting av Irvine Welsh) 

Kapitlet innehåller en redovisning av intervjupersonernas beskrivningar av 
hur det gick till då de började bryta sig loss från missbruket. I kapitlets för
sta del redogör jag för hur deras beslut att lämna missbruket växte fram i 
slutet av missbruket. Kapitlets andra del koncentreras på vad de anser var 
betydelsefullt för att de inte återupptog missbruket och hur deras val att 
lämna missbrukslivet påverkade deras livssituationer. 

Motiv för att lämna missbrukslivet 
"Men då tänkte jag att nu ska jag lägga av... " 

Vera berättar att när hon närmade sig trettiofem fick hon allt svårare att 
värja sig mot de negativa konsekvenserna av missbruket. Sedan hon var 
tonåring hade hon vid tusentals tillfällen injicerat, rökt, sniffat och druckit 
olika typer av droger. Det började bli tydligt för henne att kroppen var 
tärd och att den inte orkade med de ansträngningar som missbruket 
innebar på samma sätt som tidigare: "Jag hade flera epilepsianfall de sista åren 
och ibland fick jag utslag på hela kroppen...". De kroppsliga reaktionerna var 
dock endast en del av missbrukets negativa konsekvenser och dessa kunde 
hon också till viss del lindra genom att variera droganvändningen. 
Betydligt mer svårhanterliga var de psykiska, sociala och ekonomiska 
konsekvenserna. 

Den socialt anpassade fasad som Vera under en följd av år lyckats 
upprätthålla mot omgivningen började vittra sönder. Hon kände sig pres
sad av att hennes trovärdighet allt oftare ifrågasattes av socialarbetare och 
andra myndighetspersoner. Även om hon ibland höll på att ge upp fort
satte hon att förneka att hon missbrukade eller hade några andra problem, 
förutom ekonomiska. Socialbidrag tog hon emot, men andra biståndserbju
danden gled hon undan. Veras nästan tjugoåriga tillvaro i missbruket hade 
gjort henne rutinerad, så hon hade vanligtvis alltid ett svar redo på de frå
gor som socialarbetare och andra myndighetspersoner gav henne. 

Veras situation komplicerades ytterligare av att hennes son närmade sig 
tonåren. "Jag visste att min son mådde då ligt och ja g försök te prat a med honom, 
men han sa in genting, han grät bara...", säger Vera när hon beskriver hur 
sonen började inse innebörden i hennes sätt att leva. Sonen förhöll sig dock 
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lojal med Vera i hennes spel mot omgivningen. Men strax före han skulle 
sluta mellanstadiet "... så orkade han inte längre, så han berä ttade det för sin 
lärare...". 

Sonens lärare gjorde en anmälan hos socialtjänsten som gjorde ett 
omedelbart omhändertagande av sonen och inledde en barnavårdsutred
ning. Samma dag som sonen blev omhändertagen kom det hem en social
arbetare från kommunens missbruksgrupp till Vera som sa: "Det syns på dig 
Vera att du har kört hårt dom sista åren, du ser väldigt härjad ut. ..". Det var 
inte en fråga om hon missbrukade, utan ett påstående att hon gjorde det. 
Fasaden som hon, trots allt med framgång, upprätthållit hade fått sig en 
ordentlig törn. 

Redan innan sonen omhändertogs kunde Vera känna sig utled på miss
bruket. I och med att sonen familjehemsplacerades blev dessa känslor ännu 
tydligare, men hon saknade förtroende för socialtjänsten och hon var inte 
beredd att ta emot den hjälp hon erbjöds. Vera försökte att på egen hand 
förändra sin situation för att få hem sin son. "Jag fick väl mig en tankestäl
lare, så jag tog bara amfetamin på helger och så där...", säger hon och berättar 
om hur hon försökte ge socialarbetarna ett intryck av att hon hade slutat 
med narkotika. 

Barnavårdsutredningen medförde dock att socialtjänstens intresse för 
Vera, både från de socialsekreterare som gjorde barnavårdsutredningen och 
från de i missbruksgruppen, var intensivt och de såg igenom hennes försök 
att dölja att hon fortsatte att missbruka. Vera kände sig mycket pressad. 
Hon var kringgärdad av krav på att sluta missbruka och hon insåg att 
missbruket riskerade att göra omhändertagandet av sonen permanent. 
Samtidigt tvivlade hon på om hon skulle orka att leva utan droger. "Dom 
var efter mig och det gjor de att jag började må ännu mer dåligt över vad jag höl l 
på med för d et vart ju mer press ...", säger hon och berättar om hur hon några 
månader senare hamnade i en krissituation då hon upplevde sitt liv som 
värre och utsiktslösare än någonsin tidigare. Hennes sätt att finna en lös
ning på denna situation tog sig ett mycket drastiskt uttryck: "Jag kunde än
då inte be om hjälp. J ag vet inte vad, men jag försö kte ta livet av mig i stället...". 
Veras livssituation efter att hennes son blivit omhändertagen kan tolkas 
som att hon befann sig i en marginalkonflikt696, som karakteriseras av 
dubbla lojaliteter till olika världar eller kulturer. Enligt Trondman kan mar
ginalkonflikter i svåra situationer leda till att individen känner att "... hon 
inte är önskad någonstans. Hon kan då inte enba rt förbanna sitt ursprung utan 
också hata sig själv"697. Kanske var Veras självmordsförsök uttryck för 
detta698. Efter självmordsförsöket genomlevde Vera några månader då hon 
var i mycket dålig psykisk kondition, men under denna period beslutade 
hon sig för att försöka förändra sitt liv. "Men då tänkte jag att nu ska jag 
lägga av...", säger Vera och fortsätter: "... jag hade nått min personliga botten. 

696/ Blomgren (1974:49). 
697/ Trondman (1994, sidan 84). 
698/ Ramström (1983:103) antar att självmord kan b li en följd av de kristillstånd 
som kan uppstå vid marginalkonflikter. 
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Det kändes som det fanns två alte rnativ, antingen börjar ja g leva el ler så dör jag 
och jag vi lle leva...". 

"Jag hade slagit i botten, det kunde inte bli sämre... " 
Vera berättar att hon tog sitt beslut att bryta sig loss från missbrukslivet 
efter att hon hade nått sin "personliga botten". Den innebörd som hon lägger 
i uttrycket "personlig botten" är likartad med vad Brill et al. 699 avser med 
"the rock bottom", d.v.s. att individen har hamnat i en existentiell kris som 
innebär att hon eller han upplever sig vara i ett personligt bottenläge. Enligt 
Brill et al. ligger denna typ av upplevelser ofta bakom människors beslut 
att sluta använda narkotika. Flera av de andra intervjupersonerna berättar 
att de i likhet med Vera upplevde sina livssituationer som värre än någon
sin tidigare i samband med att de beslutade sig för att lämna missbruks
livet. Av kvinnorna så gäller detta, förutom Vera, även Annika, Malin, 
Catrin och Elisabeth och av männen Johan och Nils. Nästan samtliga säger 
att de i sina bottenlägen var övertygade om att om de inte slutade med 
narkotikan skulle de inte leva länge till. De upplevde alltså att deras val 
att sluta med narkotika ytterst var en fråga om att de ville överleva. 

Annika nådde sin "botten" när hon var trettiosex år. Hon hade då lyc
kats dölja sitt missbruk under flera år. När hennes äktenskap sprack åter
upptog hon kontakten med personer som hon hade missbrukat tillsammans 
med innan hon gifte sig. Därpå följde ett drygt år med intensivt missbruk 
då hon blev alltmer ifrågasatt av sin omgivning och hon säger att hon bör
jade "må fruktansvärt dåligt...", inte minst över att relationen till sonen för
sämrades. Annika säger att till sist stod hon inte ut längre, utan hon tog 
kontakt med socialtjänsten och bad att få åka på behandling. Hon säger: 
"Hade jag inte tagit mig iväg, så tror jag inte att jag hade levt idag, så djävulskt 
destruktiv var jag...". 

När Malin och Catrin upplevde sina bottenlägen var de tjugonio respek
tive tjugosex år och det skedde, som i Veras fall, efter att de och deras 
barn blivit föremål för barnavårdsutredningar. Till skillnad från Veras son 
blev Malins son inte familjehemsplacerad av socialtjänsten. Det blev där
emot Catrins son och dotter. Men för både Malin och Catrin gäller att efter 
socialtjänstens ingrepp i deras liv blev deras tillvaro kaotisk. I likhet med 
Vera fortsatte de att missbruka, trots att de upplevde missbrukslivet allt
mer outhärdligt och efter några månader nådde de vad de anser vara sina 
bottenlägen. 

När Malin beskriver sin livssituation då hon upplevde sitt bottenläge 
säger hon: "Viljan att leva var starkare än viljan att dö, men det vägde över som 
på bara en millimeter och det var då som jag bestämde mig...". Med detta syftar 
Malin inte på att narkotikan höll på att kosta henne livet, utan på den man 
som hon levde tillsammans och som kontinuerligt misshandlade henne. Det 
var hans alltmer brutala våld mot henne som gjorde att hon fruktade för 
sitt liv. Den definitiva vändningen i Malins liv skedde när hon till slut 
anmälde mannens misshandel. Hon säger: 

699/ Brill et al. (1972:294). Se också kapitel 2, sid. 56. 
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"... så ringde jag polisen den kvällen, efter det att han hade somnat och sa 
att dom måste komma och h jälpa mig och att dom måste ta han. .. " 

Mannen blev anhållen, medan Malin blev inlagd på sjukhus för de skador 
han åsamkat henne. Hon vidhöll anmälan och mannen dömdes så 
småningom till fängelse. Efter detta återupptogs aldrig deras relation. 

"Jag var så nerkörd och hade nått min botten, så jag orkade i nte hålla på 
längre...", säger Elisabeth som till skillnad från Vera, Annika, Malin och 
Catrin inte fick barn under missbruket och som var känd som missbrukare 
hos socialtjänsten under i stort sett hela sitt missbruk. Även i hennes fall 
hade misshandel som en man utsatte henne för stor betydelse för att hon 
vid trettiotvå års ålder upplevde sitt bottenläge. "... jag hade också varit 
utsatt för mycke t krafliga misshandlar, den sista misshandeln var hemsk...", 
säger hon. 

Av männen berättar Nils att det fanns många anledningar till att han 
slutligen kände "... att antingen så slutar jag eller så kommer jag att dö... ". 
Han berättar att han var trött på att jaga pe ngar och heroin och att han 
inte längre orkade lura sig själv, sina anhöriga, socialarbetare och andra i 
hans omgivning. Situationen komplicerades också av att han hade blivit 
inblandad i en narkotikahärva som innebar att "... polisen bö rjade hänga i 
hälarna..." och att han var i konflikt med några langare som han var "... väl
digt rädd för...". Men detta var inte första gången han var trött på miss
bruket och hade problem med langare, polis och andra myndighetsperso
ner. Det var snarare ett återkommande inslag i hans missbruksliv och han 
hade därför vid ett flertal tillfällen varit inskriven på olika behandlings
hem, men alltid funnit anledningar att återuppta missbruket. När jag under 
intervjun påpekar likheten med andra situationer då han också hade för
sökt sluta säger han att det fanns skillnader. Han säger att han kände sig 
slutkörd och uppgiven på ett sätt som han inte gjort tidigare. "Jag menar 
därför tog jag avsiktligt en överdos strax innan, så jag låg medvetslös i ett par 
dygn...", säger han. En annan viktig skillnad var att han sedan ett par år 
var far, men p.g.a. hans missbruk vägrade modern att låta honom träffa 
barnet. Den avbrutna kontakten med barnet menar han var den kanske 
viktigaste anledningen till att han upplevde denna situation som värre än 
någonsin tidigare. Dessutom hade han hunnit bli trettioett år och han säger: 
"Jag fattad e att det gick inte att fortsätta så där, för det var inget liv..." . 

Johans missbruk kom, till skillnad från Nils, inte till socialtjänstens 
kännedom förrän han var tjugoåtta år och själv bestämde sig för att sluta 
efter att ha upplevt vad han menar var hans bottenläge. Johan berättar om 
hur hans rohypnolmissbruk under de sista åren av missbruket intensifiera
des och hur han alltmer började ifrågasätta det. Efter flera misslyckade 
försök att på egen hand successivt trappa ned missbruket bestämde han 
sig för att göra ett abrupt slut på rohypnolanvändningen i samband med 
att han skulle delta i en repövning. Detta försök att på egen hand genom
föra en avgiftning försatte honom i ett akut kristillstånd som han upplevde 
som sitt bottenläge. 

"Det kan vara kul att komma ut i skogen och andas frisk luft, tänkte jag. 
Så jag lämnade tabletterna hemma och tog tåget upp till X-stad. Där 
skjutsade dom ut mig i skogen och då börjar abstinensen komma. J ag ble v 
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väldigt dålig och ja g märkte att det här fungerar inte. Så jag talade om det 
för läkaren och dom ansvariga och dom skickade hem mig på en gång. När 
jag kom hem gick jag upp på sociala och sa att nu får ni hjälpa mig. Nu 
orkar jag inte längre." 

Varför avbröt inte Johan abstinensen när han kom hem från repövningen? 
Han hade faktiskt kvar sitt arbete, sin bostad och de läkarkontakter som 
försåg honom med rohypnol och skulle med hänseende till det med lätthet 
kunnat fortsätta leva att som innan repövningen. Men händelsen på 
repövningen blev en vändpunkt - ett bottenläge - för Johan. Ett sätt att 
tolka bakgrunden till att det blev så är att Johan inte enbart dolde missbru
ket för omgivningen, utan även till viss del för sig själv. Jag syftar på att 
trots att Johan i slutet av missbruket gick på mycket höga rohypnoldoser 
motsvarade inte hans tillvaro i övrigt den utslagenhet som vanligtvis för
knippas med drogmissbruk, varken för hans omgivning eller för honom 
själv. Även om han upplevde missbruket problematiskt kunde han också 
identifiera sig som en person som var framgångsrik i sitt arbete, som hade 
egen bostad och som inte var i klammeri med rättvisan (han var trots allt 
inte "en av dom"). Att han åkte iväg på repövningen utan rohypnol kan 
därför tolkas som att han underskattade hur allvarligt hans missbruk var. 
Det som han trodde skulle bli ett smidigt sätt att avbryta missbruket på 
blev i stället ett drastiskt medvetandegörande av omfattningen på hans 
missbruk. Med andra ord berodde det akuta kristillstånd som han ham
nade i på repövningen inte enbart på att han kände psykisk och fysisk 
abstinens, utan i lika hög grad på den identitetskris som uppstod när han 
insåg vidden av missbruket. Det förstärktes när han berättade för militär
läkaren och befälen och senare socialtjänsten om missbruket. Det innebar 
att han i sammanhang där han tidigare betraktats som en "vanlig person" 
blev betraktad som missbrukare. Detta menar jag kan ha fördjupat hans 
upplevelse av att han befann sig i ett bottenläge (Han var trots aÛt "en av 
dom"). 

I likhet med Johan började Vera, Annika, Malin och Catrin förändra sina 
liv i samband med att de blev definierade som missbrukare av myndig
hetspersoner och andra som tidigare inte haft kännedom om deras miss
bruk. Det skulle kunna användas som ett argument mot den s.k. 
stämplingsteorin. Till exempel skriver Howard S. Becker, som kanske är 
den som mest förknippas med stämplingsteorin, följande:700 

"One of the most crucial steps in the process of building a stable pattern of 
deviant behavior is likely to be the experience of being caught and publicy 
labeled as a deviant." 

Styrkan i motargumentet modereras för det första av att Johan, Vera, 
Annika, Malin och Catrin omgav sig inte bara med personer som hade 
saknat kännedom om deras missbruk, utan det fanns andra i deras 
omgivningar av vilka de under lång tid varit definierade som missbrukare. 
För det andra kom deras missbruk till socialtjänstens och andras känne
dom då de hade missbrukat under flera år och hade erfarit en rad negativa 
konsekvenser av narkotikan som gjorde att de redan tidigare hade börjat 

700/ Becker (1973, sidan 31). 
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ifrågasätta sitt missbruk. För det tredje så innebär inte "stämpling" att det 
finns ett enkelt och direkt samband mellan hur individen blir betraktad av 
omgivningen och hur hon eller han handlar. Becker understryker att omgiv
ningens "stämpling" inte kan vara orsak till att människor blir avvikare, 
men det kan innebära att människor som blir "stämplade" p.g.a. av att de 
ägnar sig åt aktiviteter som bryter mot samhällets normer stängs ute från 
det ordinarie samhället och därmed binds till sociala sammanhang där 
avvikande beteende är legio701. För Veras, Catrins och Malins del så för
sämrades faktiskt deras livssituationer under de månader som gick mellan 
att deras missbruk blev känt och att de nådde sina "bottenlägen". 

Jag utgår ifrån att hur människor betraktas och blir bemötta av omgiv
ningen har betydelse för hur de betraktar sig själva och väljer att handla. 
Det visar sig bl.a. såtillvida att människor vanligtvis förhåller sig till sin 
omgivning och till vad som kommer att ske om de väljer att utföra olika 
handlingar702. Människor som använder narkotika vet vad som gäller i 
samhället. De utgår ifrån att om deras narkotikaanvändning kommer till 
omgivningens kännedom så kommer det att ge en negativ effekt på hur de 
betraktas av omgivningen och därför försöker de vanligtvis att hålla nar
kotikaanvändningen för sig själv eller inom de kretsar där den är accepte
rade. Med andra ord; att bli "stämplad" komplicerar tillvaron. Det var 
Johan som hade ett ansvarsfullt arbete, som han var framgångsrik i, säker 
på. Liksom Vera, Annika, Malin och Catrin, som inte minst värnade om 
relationerna till sina barn, var det och i deras fall blev det uppenbart att 
det var så. Man kan faktiskt tolka Johans, Veras, Annikas, Malins och 
Catrins ihärdighet i att hålla socialtjänsten och andra i deras omgivningar 
ovetande om missbruket som en följd av att de var de av intervjuperso
nerna som hade mest att förlora på om det blev känt. Både rent konkret -
arbete och relationer till barn - men också sina positioner i det vanliga 
samhället, d.v.s. deras upplevelser av att inte "bara" vara missbrukare. 

"Jag var färdig med det... " 
Henrik, Mats och Jan-Åke befann sig också i svåra livssituationer när de 
bestämde sig för att lämna missbrukslivet. De beskriver dock inte dessa 
situationer som sina bottenlägen, utan de hade varit i svårare situationer 
tidigare under missbruket. Henrik berättar om hur hans förhållande till 
drogerna blev allt mer problemfyllt under de sista åren av missbruket: 

"Det blev märkbart mer och mer att jag ville ha det annorlunda. Jag grä t 
mänga gånger och trodde att jag var psykiskt sjuk, för ja g gick all tid emot 
det jag v ille, jag ville så mycket gott, men det blev liksom tredubbelt fel. 
Det blev såda na väldiga avstånd från det jag vill e och det som hände... " 

När Henrik var tjugosex år inledde han ett förhållande med en kvinna som 
också var narkotikamissbrukare. De missbrukade tillsammans, men de 
började ganska snart att prata om att tillsammans försöka förändra sina 
liv. När det efter ett par månader visade sig att flickvännen var gravid 

701/ a.a.:179. 
702/ a.a.:182. 
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bestämde de sig för att flytta till en annan stad och där börja leva utan 
narkotika. Även om Henrik mötte många problem även efter detta och 
under ett par år till och från fortsatte att missbruka narkotika, så var det 
positiva graviditetsbeskedet av stor betydelse för att han förändrade sitt 
liv. Han säger: "Jag ville att mitt barn skulle ha en pappa för jag h ade inte haft 
någon pappa, så det var startskottet...". 

När Mats kom upp i trettioårsåldern började han alltmer att tröttna på 
missbruket och den ständiga vandringen mellan olika fängelser. Han säger: 
"Avbrotten kom på häktet och på fäng elset. Där kunde man tänka klart och man 
ville ju inte sitta på kåken. Man var en förlorare...". När han var trettiotre år 
antog han för första gången ett erbjudande om vård på ett behandlingshem. 
Efter en dryg månad på behandlingshemmet blev han mot sin vilja utskri
ven p.g.a. att han hade ett förhållande med en kvinna som också var 
inskriven där. Även om personalen på behandlingshemmet försökte hindra 
det, så fortsatte Mats och kvinnan att ha kontakt med varandra. Strax 
efter att han blivit utskriven fick han en plats på ett annat behandlingshem 
där han vistades under ett år. Han fortsatte dock att använda narkotika 
efter denna behandling. Så när Mats och kvinnan återförenades ett drygt år 
efter att de skildes åt på det första behandlingshemmet var han åter inne i 
ett intensivt amfetaminmissbruk och det dröjde inte länge förrän hon också 
återupptog missbruket. Strax därefter blev Mats häktad och dömd till ett 
års fängelse för narkotikabrott. Kvinnan fortsatte att missbruka, men något 
senare blev även hon häktad. Hon blev dömd till kontraktsvård och genom 
att Mats enligt paragraf 34:a i kriminalvårdslagen fick omvandla sitt 
fängelsestraff till vård kunde han som trettiosexåring tillsammans med 
henne skriva in sig på ett av dåvarande LP-stiftelsens behandlingshem. 

Jan-Åke beskriver sitt missbruksliv som en pendling mellan perioder 
med god tillgång på heroin då han knappast reflekterade över att sluta och 
perioder då han var psykiskt och fysiskt nedgången och försökte sluta. De 
händelser under missbruket som han beskriver som mest socialt och 
psykiskt pressande, t.ex. när han blev häktad och senare dömd till 
fängelse, inträffade tidigare än när han som tjugonioåring lämnade miss
brukslivet. Men även om hans livssituation reellt sett inte var värre än vad 
den varit tidigare, så började han känna sig utled på missbrukslivet. De 
perioder då han var nedgången kom allt oftare och blev längre: "... det blev 
för jobbig t på slutet. Jag orkade inte med det längre. ..". Han fick allt svårare att 
motivera sig för att jaga pengar och heroin. Han var också trött på de åter
kommande konflikter med andra missbrukare, langare, anhöriga och myn
dighetspersoner som missbrukslivet ständigt genererade. "Jag var tjugonio år 
och jag ville ha u t något annat av livet. Jag var färdig med det. ..", säger han. 
Efter flera försök att sluta var han väl medveten om svårigheterna att sluta 
så länge han bodde kvar i sin hemstad. Därför bestämde han sig för att 
flytta när han erbjöds en familjehemsplacering på en annan ort. Han säger: 
"Ja, först blev jag avgiftad och sen lämnade jag X-stad. Det var nog det vikti
gaste...". För att använda Waldorfs begrepp kan man säga att bakgrunden 
till att Henrik, Mats och Jan-Åke förändrade sina livsstilar var frågan om 
"developmental change"703. De upplevde missbrukslivet som alltmer 

703/ Waldorf (1983:271). 
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meningslöst och att de kände att de var hög tid att göra något annat av 
sina liv. 

"... men jag tror att botten går att lyfta... " 
När jag frågar Petra om vad som var avgörande för att hon slutade miss
bruka narkotika svarar hon: 

"Jag tror att det är viktigt a tt man får missbruka tills man nått sin botten 
och känner att nu är det nog för mig, nu måste jag ha hjälp här. " 

"Botten för dig, vad innebar det?", blir min följdfråga som Petra ger ett för 
mig oväntat svar på. "Jag tror aldrig att jag nådde min botten, men jag tror att 
botten går att lyfta. ..", säger hon och berättar att även om hennes missbruk 
hade medfört negativa konsekvenser var hon inte i ett bottenläge när hon 
började förändra sitt liv. Snarare så befann hon sig i en period av slen
trianmässigt missbruk med ganska stabil tillgång på droger. Visserligen var 
hon bostadslös efter att blivit vräkt, men hon hade vänner hon fick bo hos. 
Hon hade dessutom varit i betydligt svårare situationer tidigare under 
missbruket, t.ex. ett par år tidigare då hon blev omhändertagen enligt LVM. 
Så hon menar att det inte fanns något som då gav henne anledning att 
överväga att sluta. Men så började hon att misstänka att hon var gravid: 

"... så jag åkte hem till mamma några dag ar och kände att jag måste väl 
kolla det här och så v isade det sig att jag var gravid. J ag bestämde mig för 
att jag skulle behålla barnet..." 

Hon berättar att direkt efter det positiva graviditetsbeskedet avbröt hon 
narkotikaanvändningen och tog kontakt med socialtjänsten "... och bad att 
få åk a på en behandling...". Hon beviljades omgående behandling på ett 
behandlingshem. Planeringen var att hon skulle vara där under graviditeten 
och ett halvår efter att hon fått sitt barn. Petra blev dock snart besviken på 
vad behandlingshemmet i praktiken hade att erbjuda henne och efter ett 
par månader på behandlingshemmet avbröt hon behandlingen. 

"Jag började må dåligt när jag kom dit och såg vad det gick ut på. Jag 
hade något slags städområde varje dag och så skulle man ta ansvar för 
matlagning odi sådant. Det kallades psykosocial t räning, men det var 
värdelöst. Det kanske är b ra för dom som har svårt att sköta ett hem, men 
missbruk handlar inte om att man inte kan tvätta sina kläder och att man 
inte kan laga mat, för det kan dom flesta... " 

Den avbrutna behandlingen innebar dock inte att hon återgick till missbru
ket, utan hon flyttade hem till sin mamma och fortsatte att vara drogfri 
under hela graviditeten. Det betydde inte att hon hade bestämt sig för att 
definitivt sluta använda narkotika: 

"... planerna var väl att jag sen när jag fått mitt barn skulle fixa det här 
sociala yttre och förs öka ta droger mer social t, i hemlighet, utan att någon 
skulle behöva veta om det... " 

Några månader efter hennes dotters födelse praktiserade hon vid ett par 
tillfällen att "ta droger mer socialt". Men efter att varit drogfri i ett år då 
hon börjat få ordning på sitt liv och med ansvaret för ett eget barn blev de 
tillfällen då hon åter använde narkotika ångestladdade för henne. Efter att 
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ha fått en viss distans till missbrukslivet och inte minst med positiva erfa
renheter av att klara av att ta hand om sitt barn insåg Petra att hon hade 
mycket att förlora på att återuppta missbruket. 

"Så jag slutade att missbruka för min dotters skull för att jag ville var a en 
bra mamma och allt det här. Sen kände jag att jag int e orkade spel a det 
spelet som är där ute, för det är kall t och jag kä nde att jag hade kommit in 
i värmen på något sätt. " 

Den situation hon befann sig i som missbrukare innan graviditeten och som 
hon då inte fann särskilt problematisk omvärderades utifrån hennes för
ändrade livssituation. Hon började betrakta missbrukslivet totalt sett som 
"ett bottenläge" som hon inte ville återuppleva - hon "lyfte sin botten" och 
bestämde sig för att försöka fortsätta att leva utan narkotika. 

Petras sätt att sluta med narkotika liknar vad Waldorf704 benämner 
"drifting out", d.v.s. att hon drev eller gled bort från missbruket när hennes 
levnadsomständigheter förändrades och missbruket inte passade in i 
hennes nya livssituation där andra värden var betydelsefulla705. På 
liknande sätt beskriver Birgitta, Roger och Erik hur de förändrade sina liv. 

Birgitta berättar att ett par år innan hon blev drogfri så separerade hon 
och den man som under flera år hade misshandlat henne. Hon blev nästan 
omgående tillsammans med en ny man som också var narkotikamissbru
kare, men som behandlade både henne och hennes barn väl. Hon fortsatte 
att missbruka narkotika, men i jämförelse med hur hennes liv sett ut tidi
gare under missbruket innebar förhållandet med den nya mannen en för
bättring av hennes livssituation. Men så småningom började socialtjänsten 
att rikta uppmärksamhet mot Birgittas familj, bl.a. efter en anonym anmä
lan om att barnen for illa. Även om Birgitta fortsatte att "hålla färgen" och 
sa att det bara var mannen som missbrukade, så krävde socialtjänsten att 
hon gjorde något åt sin och barnens situation. Lösningen blev att hon till
sammans med sin man och sina barn flyttade till ett av dåvarande LP-
stiftelsens behandlingshem. Men Birgitta vidhöll att hon inte missbrukade 
och enligt socialutredningen som låg till grund för placeringen var det 
endast mannen som missbrukade narkotika. Hon säger att visserligen var 
hon trött på missbruket, men hennes ambition var inte att helt lämna nar
kotikan bakom sig när hon och hennes familj flyttade in på behandlings
hemmet: "Nej, det hade vi inte tänkt, utan vi tänkte att fixa till våra liv lite...". 
Birgitta berättar att hon dock snart började trivas på behandlingshemmet. 
Hon fick stort förtroende för några i personalen och efter några månader 
skedde något som hon inte hade förväntat sig. Hon berättar: 

"I två månader gick jag där på behandlingshemmet och höll färgen, men 
sen bröt jag totalt ihop inför en i personalen som jag fick väldigt bra 
förtroende för... " 

704/ a.a.:272. 
705/ Enligt Waldorf (1983:272) kan man se detta mönster framförallt hos 
personer med en marginell anknytning till den subkultur som missbruket utgör, 
detta gäller dock ej Petra, Birgitta, Roger och Erik som under missbruket var väl 
förankrade i missbrukskretsarna. 
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Därefter fick vistelsen på behandlingshemmet en ny betydelse för henne 
och en kort tid därefter blev Birgitta frälst. Frälsningen gav henne både en 
förklaring på varför hennes liv sett ut som det gjort och vägledning för hur 
hon skulle bygga upp ett liv utan narkotika. 

Roger berättar att hans värsta upplevelser under missbruket inträffade 
när han var tjugotvå år, då han efter en period av intensivt amfetamin
missbruk blev "... psykotisk, jag hade ju båd e hörsel- och synhallucinationer...". 
Därefter förändrade han sitt missbruksmönster och han började att 
använda mer alkohol än narkotika. När han var tjugosju år förälskade han 
och en kvinna, som inte missbrukade droger, sig i varandra. De flyttade 
nästan omgående tillsammans. Relationen till kvinnan blev mycket bety
delsefull för honom. Hein började allt mindre att umgås med sina bekanta 
från narkotikakretsarna och med undantag för några återfall under det 
första året som han levde med kvinnan slutade han därefter att använda 
narkotika. Han fortsatte dock att ofta dricka alkohol och han säger: "Jag 
blåste rent skallen som jag uttryckte det då...". Efter två år blev det en allvarlig 
kris i förhållandet med kvinnan efter att de vid ett par tillfällen hamnat i 
konflikter p.g.a. hans problem att hantera alkoholen. "Så hon ställde ultima
tum. Du måste göra något åt dina problem...", säger Roger när han berättar 
om bakgrunden till att han bestämde sig för att definitivt lämna missbruket 
bakom sig. 

Erik säger att han "... mådde sämre och sämre psykiskt..." under de sista 
åren i missbruket. Han ansåg dock inte att det var narkotikan som var den 
främsta anledningen till det, utan att det var fängelsestraffen som bröt ner 
honom. 

"I början fick jag vara på de ö ppna lokalanstalterna, men sen fick jag inte 
vara där oc h det blev mer och mer inlåsning. Ja g kommer ihåg att när jag 
kom till riksanstalten i X-stad försökte jag att bli någon i mängden där, 
men jag mådde fruktansvärt dåligt... " 

När han som tjugofemåring stod inför en rättegång som med stor sannolik
het skulle leda till ett par års fängelse erbjöds han vård på ett behandlings
hem, vilket han accepterade. Han visste att om han vid rättegången var i 
behandling mot missbruket var möjligheterna stora att han skulle slippa 
fängelsestraff. "Men jag tänkte ju att efter rättegången då hoppar jag av det 
där...", säger han. Det gick dock några månader innan rättegången kom till 
stånd och under den tiden hade han funnit sig till rätta på behandlings
hemmet och börjat få förtroende för några i personalen, så efter rättegången 
bestämde han sig för att fortsätta behandlingen. 

Om betydelsen av att komma in i värmen 
I överensstämmelse med resultat från en rad andra undersökningar706 

berättar mina intervjupersoner att negativa konsekvenser av missbruket 
hade stor betydelse för att de började förändra sina livsstilar. Detta fäster 

706/ Se t.ex. Brill et al. (1972:297); Goldberg (1993:151); Pearson (1987:148); 
Robins (1979:332); Rune e t al. (1983:103); Svensson, B. (1996:364); Waldorf 
(1983:264). 
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uppmärksamheten på betydelsen av förändringar i de sociala villkoren före 
att en individ beslutar sig för sluta använda narkotika. För samtliga gäller 
att deras beslut att försöka lämna missbrukslivet hade föregåtts av att 
negativa sociala, psykiska, fysiska och/eller ekonomiska konsekvenser 
under en längre tid lagrats i deras medvetande. De flesta hade dessutom 
gjort tidigare försök att sluta använda narkotika. Det var således ingen av 
dem som bröt sig loss från missbrukslivet plötsligt eller oberoende av 
hennes eller hans förhållande till andra människor i och utanför narkotika
kretsarna. 

Att de tidigare förändringsförsöken hade misslyckats behöver inte 
tolkas som att intervjupersonernas missbruk vid de tillfällen inte ännu 
hade genererat tillräckligt svåra problem för att de skulle kunna bryta sig 
loss från missbruket. De misslyckade förändringsförsöken fokuserar 
snarare betydelsen av vad som sker efter att en narkotikamissbrukare 
beslutar sig för att förändra sin livsstil, vilket beskrivningarna av hur det 
gick till när Petra, Birgitta, Roger och Erik började förändringarna av sina 
livsstilar tydligt exemplifierar. De berättar att de inte hade bestämt sig för 
att definitivt sluta med narkotika när de händelser som innebar början på 
att de förändrade sina liv inträffade. Petra tänkte att hon skulle använda 
droger "mer socialt" efter att hon fått sitt barn. Birgitta hade ungefär 
samma planer för sitt liv efter behandlingshemsvistelsen. Roger flyttade 
inte tillsammans med den kvinna han träffade för att sluta använda 
droger, utan därför att han var förälskad i henne. Erik inledde sin behand
ling för att slippa fängelse. Men genom att de sociala villkoren för
ändrades, inte minst att de skapade betydelsefulla relationer till människor 
i nya sociala kretsar, så tappade narkotikan och narkotikakretsarna sin 
tidigare betydelse för dem. De var inte desamma som de var då de 
bestämde sig för att hålla upp med narkotikan ett tag. De hade fått alter
nativ till missbrukslivet, som de kände hoppfullhet för. Deras identiteter 
var förändrade. När t.ex. Petra säger att hon efter att hon fått sin dotter 
upplevde missbrukslivet "... kallt och ja g kände att jag hade kommit i n i vär
men på något sätt.", menar jag att hon ger uttryck för en identitets
förändring. Vad hon tidigare hade upplevt avlägset hade blivit ett möjligt 
alternativ. När hon några månader efter att hon fått sitt barn prövade att 
ta narkotika "mer socialt" gav det henne ångest, i stället för lugn, säkerhet 
och njutning. Hon var någon annan än den hon varit innan. Hon hade 
kommit "in i värmen". 

Förutom negativa sociala konsekvenser av missbruket lyfter en del av 
intervjupersonerna fram betydelsen av existentiella aspekter för att de 
började förändra sina liv. De av dem som berättar om "bottenlägen" säger 
att de upplevde det som att de riskerade att dö om de fortsatte med miss
bruket. Beslutet att försöka lämna missbruket kan i deras fall betraktas 
som en fråga om att de ville leva. Existentiella aspekter skapades också av 
temporala faktorer. Till exempel pekar Nils, Henrik, Mats och Jan-Åke på 
att de blivit äldre och därför kände att det var hög tid att förändra sina 
liv. Med utgångspunkt i Berger och Luckmann707 kan man göra tolkningen 
att deras beslut att förändra sina liv påverkades av att människan stän

707/ Berger och Luckmann (1979:39). 
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digt förhåller sig till tiden och att kunskapen om livets ändlighet påverkar 
hennes eller hans handlingar. När t.ex. Nils säger att han "... fattade att det 
gick in te att fortsätta så där, för det var inget liv..." syftar han på det som 
hade varit, det som var och det som skulle komma. Man kan tolka det som 
att med de erfarenheter Nils hade gjort i sitt liv gjorde han bedömningen att 
det var dags att lämna missbruket. Han såg som trettioåring annorlunda 
på sig själv och sin position i samhället än vad han gjorde tidigare under 
missbruket. Han förstod vad han hade förlorat i förhållande till hur livet 
kunde se ut för jämnåriga som inte hade ägnat en stor del av sitt liv åt nar
kotika. Tiden rann iväg och det höll på att bli för sent. Detta kan förstås 
betraktas som en form av mognadsutveckling, men dock inte med den 
mening Winick708 lägger i begreppet "maturing out". För att de temporala 
aspekterna skulle få betydelse för Nils, Henriks, Mats och Jan-Åke krävdes 
att de fick plats i sociala kretsar där narkotikan inte utgjorde en central 
aktivitet. 

Alla kvinnor, utom Elisabeth709, samt Nils och Henrik menar att bibe
hållandet av relationerna till deras barn var betydelsefulla för att de för
ändrade sina liv. För t.ex. Vera var rädslan för att omhändertagandet av 
hennes son skulle bli permanent avgörande för att hon nådde sin "person
liga botten" och beslutade sig för att sluta med narkotikan. Det finns dock 
alldeles för många exempel på narkotikamissbrukande kvinnor och män 
som lever avskilda från sina barn710 för att "viljan att vara mor eller far" 
ska räcka som förklaring till att de blev drogfria. Barnen och föräldraska-
pet hade stor betydelse för att de beslutade sig för att sluta med narkotika, 
men om det inte hade förenats med positiva förändringar av de sociala 
villkoren hade dessa försök efter ett tag lagts till högen av misslyckade 
utbrytningsförsök711. 

I redovisningen av hur intervjupersonerna började bryta sig loss från 
missbrukslivet använder jag begreppen "the rock bottom"712, "develop
mental change"713 och "drifting out"714. Jag menar att dessa begrepp är 
ändamålsenliga och bidrar till att lyfta fram skillnader i hur de lämnade 
missbruket. Men vad som är t.ex. "the rock bottom" eller "drifting out" kan 
givetvis endast bestämmas retrospektivt - när man har kunskaper om att 
individen i fråga har lämnat missbrukslivet. De skäl och händelser som 
intervjupersonerna anger var avgörande för att de började förändra sina liv 

708/ Winick (1962:5). Se också kapitel 2, sid. 57-58. 
709/ Elisabeth fick barn efter att hon hade blivit drogfri. 
710/ Se t.ex. Lundström (1993:199). 
711/ Ett exempel på detta ger Ander sson, B. (1991:178-179) i sin redogörelse av 
hur hennes informant "Maria" blir drogfri efter att hon fått barn. Andersson, B. 
visar att det dock inte är okom plicerat att möta omgivn ingen som mor och f.d. 
narkotikamissbrukande kvinna och efter en tid återupptar "Maria" missbruket 
och mister vårdnaden om sitt barn. 
712/ Brill et al. (1972:294). 
713/ a.a.:271. 
714/ a.a.:272. 
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är givetvis mycket intressanta, men dess betydelse bör inte överbetonas. 
"The rock bottom", "developmental change" och "drifting out" eller hur man 
benämner bakgrunderna till att människor slutar använda narkotika är 
"only part of the story", som Blomqvist715 uttrycker det. De är inte 
grunderna för att intervjupersonerna idag lever fria från narkotikamissbruk, 
utan snarare var de omständigheter när de inledde förändringen av sina liv. 
Det avgörande för att de lyckades förändra sina liv var vad som skedde i 
de sociala villkoren efter att de hade bestämt sig för att lämna missbruks
livet. De måste, som Petra uttrycker det, "komma in i värmen". 

Att ta sig vidare in i det vanliga livet 
"Man blir mer mottaglig för vad folk säger till en... " 

Vera berättar att hon till en början var avvisande mot den socialarbetare 
från kommunens missbruksgrupp som tog kontakt med henne i samband 
med att hennes son familjehemsplacerades, men så småningom började hon 
att få förtroende för socialarbetaren. 

"Det var hon som var med och skjutsade mig upp på sjukhuset när jag 
försökte ta livet av mig och sen då började jag gå och prata med henne... " 

Vera och socialarbetaren inledde en samtalskontakt som innebar att de 
träffades en eller ett par gånger i veckan. Denna insats kan tyckas oansen
lig med tanke på den situation som Vera befann sig i, men för Vera var den 
minst av allt oansenlig. Det var faktiskt första gången som hon överhuvud
taget tog emot någon form av missbrukarvård, trots att hon missbrukat i 
nästan tjugo år. Hon understryker att detta var en anmärkningsvärd 
händelse för henne själv när hon berättar att socialarbetaren "... var den 
första människan inom socialtjänsten som jag anförtrodde mig åt...". 
Deltagandet i samtalskontakten gav Vera snabbt en viktig vinst, nämligen 
att "Martin kom hem efter två, tre veckor...". Givetvis var det positivt för 
Vera att Martin kom hem, men detta betydde inte att alla hennes problem 
var lösta. Hon bodde kvar i samma bostadsområde och hade i stort sett 
samma umgänge som tidigare. Ibland uteblev hon från samtalen med 
socialarbetaren och det hände fortfarande att hon använde narkotika. Men 
socialarbetaren tillät Vera att tänja på de gränser som ställts som krav på 
henne för att Martin fick komma hem, varav ett var drogfrihet. Vera säger 
att hon kände att socialarbetaren trodde på att hon ville förändra sitt liv 
och att det var socialarbetarens tolerans för att hon inte direkt kunde sluta 
använda droger som gav henne förtroende för socialarbetaren716. För 
första gången vågade hon berätta öppet om sin situation för en person som 
stod utanför narkotikakretsarna: 

715/ Blomqvist (1996a, sidan 1819). 
716/ Däremot f ick Vera aldrig något förtroende för de socialsekreterare som var 
handläggare i barnavårdsutredningen, vilket hon nogsamt markerar. Hon säger 
att hon kände det som att de i första hand sökte fel hos henne och var ute efter 
att ta hennes son i från henne. 
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"Jo, man skulle lämna urinprover och det gjorde jag till en början då jag 
inte tagit något. Men sen när jag to g igen så slu tade jag att lämna prover, 
för jag ville inte ljuga. Jag visste i och för sig hu r man kunde ßffla med 
prover för jag kände ju andra som gått där och gj ort de t. Men jag gjorde 
inte det för jag ville inte ljuga längre, utan jag ba ra sa att det är inte l önt 
att jag lämnar några prov er för ja g är positiv... " 

I Veras beskrivning av sin kontakt med socialsekreteraren avtecknas en 
"professionell medmänniska". Det är tydligt att deras förtroende var 
ömsesidigt, då socialsekreteraren inte underrättade de socialsekreterare 
som ansvarade för barnavårdsutredningen när Vera berättade att hon inte 
var drogfri. Drogfrihet var faktiskt ett viktigt krav för att Vera fick tillbaks 
vårdnaden om Martin. Men, förmodar jag, socialsekreteraren förstod att i 
förändringsprocesser måste man vara beredd på att ständigt omförhandla 
eventuella krav och överenskommelser. Dessutom hade hon regelbunden 
kontakt med Vera och var därför den som kände Vera bäst. Hon anade 
eller förstod att Vera var på väg bort från missbruket, trots "myglandet" 
med droger. Det dröjde inte heller mer än några månader efter att Vera 
anförtrott socialsekreteraren om att hon fortfarande använde narkotika 
innan Vera skrev in sig på ett behandlingshem och sedan dess har hon varit 
drogfri. Tala om fingertoppskänsla! Hur hade det gått för Vera och Martin 
om socialsekreteraren hade berättat för sina kollegor som hade hand om 
barnavårdsutredningen att Vera knarkade? 

Veras beskrivning av hur hennes förtroende för socialarbetaren växte 
fram ingår i ett mönster som även framkommer i intervjuerna med de andra 
intervjupersonerna. De började att förändra sin syn på och sina förhåll
ningssätt till människor som fanns i deras omgivningar. Personer utanför 
missbrukslivet började bli allt betydelsefullare för dem. Till exempel säger 
Nils: "Man blir mer mottaglig för vad folk säg er till en, i och med att man står 
på gränsen till att man verUigen vill förändra sig...". Denna "omvärderingen" 
innebar att de började närma sig och ta emot det stöd som anhöriga, 
socialarbetare och andra gav dem. "Ja, helt plötsligt så gick det upp för mig, 
att dom var dom enda riktiga, som ville mig något mer... ", säger Catrin och 
syftar på att hon i slutet av missbruket insåg att de enda personer som hon 
egentligen kunde lita på och som ville henne väl var de socialarbetare som 
hon tidigare hade sett som störande inslag i missbruket. Ett annat exempel 
ger Elisabeth. Hon berättar att strax efter att hon upplevde sitt bottenläge 
så skrev hon in sig på ett minnesotainriktat behandlingshem och att hon 
sedan dess har varit drogfri. Till skillnad från de andra kvinnorna hade 
Elisabeth erfarenheter av ett par tidigare frivilliga behandlingshems
vistelser. För att försöka fånga eventuella skillnader i behandlingsinnehållet 
mellan den sista behandlingshemsvistelsen och de tidigare, så frågar jag 
henne: "Hände det något särskilt där som gjorde att du kunde lägga a v?". 
Elisabeth svar understryker att för henne var anledningen till att hon full
följde den sista behandlingen med gott resultat inte framförallt en fråga om 
behandlingsideologi, utan om att hon hade förändrat vad hon ville med sitt 
liv: 

"Egentligen ska jag säg a så här att vilken behandling som helst skulle ha 
hjälpt mig i det där läget. Tidigare had e det inte varit någon som klarat 
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av att jobba med mig, men även om dom är duktiga där, så var det som 
betydde mest för mig, det var att jag var så ner körd, att jag hade nått min 
botten. Jag orkade inte hålla på längre. " 

Nils som fick en plats på ett psykodynamiskt inriktat behandlingshem i 
samband med att han började bryta sig loss från missbrukslivet, anser 
också att behandlingsformen på behandlingshemmet inte var avgörande för 
att han fullföljde behandlingen. Han säger: 

Man måste vilja själv annars så går det inte och sen tror ja g inte det spelar 
någon roll vart man kommer el ler vem det är som h jälper en, för i och med 
att viljan finns inom en så jobbar man för att förändra sig också... " 

Samtidigt som intervjupersonerna började omvärdera och närma sig män
niskor som stod utanför narkotikakretsarna började de, för eller senare, att 
distansera sig från vänner och bekanta som fortsatte att missbruka, vilket 
de menar var en viktig förutsättning för att de kunde lämna narkotikan 
bakom sig. Till exempel säger Jan-Åke: 

"Ska man ta itu med en sådan stor grej som att gå ur ett missbruk, då 
behöver man ha lite lugn och ro omkring sig, då kan man inte ha en massa 
gamla polare som springer och ringer på dörren och bjuder ut grejer... " 

Med undantag för Birgitta, som lämnade missbruket tillsammans med den 
man hon levde med, så bröt kvinnorna sig loss från de män de var tillsam
mans med i slutet av missbruket. Detta tydliggör en skillnad mellan kvin
norna och männen när det gäller bakgrunderna till att de bröt sig loss från 
missbruket. För kvinnorna, utom Birgitta, var det av stor betydelse att de 
bröt sig loss från de män de levde med i slutet av missbruket. Man kan 
därför säga att för dem var män "pushes" bort från missbrukslivet. För 
flera av männen blev de förhållanden de inledde med kvinnor i slutet av 
missbruket eller strax efter att de lämnat missbruket däremot "pulls" in i en 
drogfri tillvaro717. 

Den, enligt intervjupersonerna, viktigaste distanseringen mot missbruks
livet var dock att alla för eller senare flyttade från de miljöer de levt i 
under missbruket. Till exempel berättar Petra, som bodde kvar i sin hem
stad några månader efter att hon fått sin dotter, att hon snart insåg svårig
heterna att vara drogfri när hon titt som tätt stötte ihop med bekanta som 
missbrukade. När hon berättar om ett av de få återfall hon tog efter att hon 
hade fått sin dotter säger hon: 

"Jag blev erbjuden hero in fyra gånger, tror jag. Jag förs ökte säga nej, men 
fjärde gången då klarade ja g inte av det oc h så då tog jag det... " 

Strax efter detta återfall flyttade Petra med sin dotter till en annan stad 
där hon hade släktingar som hjälpte henne med att ordna lägenhet, dagis
plats och en plats på komvux. "... att jag fick b o i en stad där ja g ingen kände 
mig betydde mycket för mig...", säger hon. 

Av de andra kvinnorna så skrev Annika, Birgitta och Elisabeth in sig på 
behandlingshem mer eller mindre direkt i samband med att de började för
ändra sina liv. Efter behandlingen återvände inte Birgitta till sin hemstad, 

717/ Angående begreppen pull och push se Brill et al. (1972:294). 
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utan hon bosatte sig med sin familj i en annan stad. Annika och Elisabeth 
återvände till sina hemstäder efter behandlingen, men bosatte sig i andra 
stadsdelar än de där de bodde under missbruket. För Veras, Malins och 
Catrins del gick det ungefär ett halvår mellan att de bestämde sig för att 
bryta sig los från missbrukslivet och innan de påbörjade behandling på 
behandlingshem. Efter behandlingen återvände Vera och Malin till sina 
respektive hemstäder, men de fick lägenheter i en andra stadsdelar än de 
som de bott i under missbruket. Catrin bosatte sig i en annan stad. 

När det gäller männen så berättar Henrik att han bodde kvar i sin hem
stad i ett halvår efter att han hade börjat bryta sig loss från missbruket. 
Några månader före han och hans flickvän fick sitt barn flyttade han till ett 
behandlingshem där flickvännen redan var placerad. Efter ett halvår på 
behandlingshemmet flyttade Henrik, flickvännen och deras barn till en egen 
lägenhet i en stad i närheten av behandlingshemmet. Roger berättar att han 
och flickvännen flyttade från hemstaden cirka ett år efter att de hade 
träffats. De andra männen lämnade de städer som de levt i under miss
brukslivet direkt eller strax efter att de bestämde sig för att försöka sluta 
använda narkotika. 

Att intervjupersonernas började närma sig människor som stod utanför 
narkotikakretsarna och distanserade sig från de som fortsatte att 
missbruka narkotika kan tolkas som exempel på diskontinuerliga 
handlingar718. De handlade på sätt som de inte brukade göra och därmed 
valde de att vara andra än de varit innan. Även om de fortfarande var 
långt ifrån trygga utanför missbrukslivet, så hade de börjat förändra sina 
identiteter och livsstilar. 

"Jag minns det första året som drogfri som en skräckfärd... " 
Intervjupersonerna ger många exempel på att de i det begynnande livet som 
drogfria ofta kände sig osäkrare och otryggare än vad de gjort i den 
invanda tillvaron som missbrukare. "Jag minns det första året som drogfri som 
en skräckfärd...", säger Malin. Henrik uttrycker det när han säger: "... vissa 
gånger ville jag bara sticka iv äg och det var missbruket som lockade...". De 
kände ofta tvivel på om de skulle orka att ta sig an alla problem som dök 
upp när de skulle börja bygga upp en tillvaro utan narkotika och de flesta 
fick erfara att deras motivation utsattes för hårda prov. 

Ett problem som samtliga fick handskas med var att de ibland saknade, 
kände längtan eller sug efter droger. "Det var svårt att vara utan. Jag kände 
ett psykiskt sug, men också fi/siskt, kroppen krävde det...", säger Johan och 
beskriver drogsuget som en i det närmaste psykisk och fysisk autonom 
kraft. Det är dock endast Johan, Jan-Åke och Petra som talar om drogsug i 
termer av psykiska och/eller fysiska abstinensbesvär. Framförallt väver de 
och de andra intervjupersonerna samman saknaden eller suget efter droger 
med upplevelserna av andra problem. 

De skulle ta sig an en rad situationer som de tidigare varit drogpåver-
kade i eller situationer som de under missbruket inte behövt hantera. 
Samtliga berättar om att i början kunde sådant som kan te sig som små 

718/ Bergmark och Oscarsson (1988:93). 
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vardagliga bestyr innebära stora kraftansträngningar, vilket Vera ger 
uttryck för när hon säger: 

"Den första tiden var det en stor sak att bara gå in i affären eller att gå på 
stan. Det tog sådan baß, så jag kunde var a helt slut när jag kom hem..." 

En annan aspekt av detta var att deras relationer till deras barn och andra 
anhöriga också hade varit impregnerade av missbruket. Att börja möta 
dem drogfria var inte oproblematiskt. Birgitta, som slutade missbruka till
sammans med den man hon levde tillsammans med, säger: 

"I början kändes det ju jobbigt att man skulle vara drogfri tillsammans. 
Jag och min man hade ju knappt sett varandra drogfria tidigare och det 
här med hur jag hade varit som mamma var också jättejobbigt. Ibland 
hade det nog varit lättare om man hade fått i sig något snabbt... " 

Bakgrunden till att de kunde uppleva olika typer av vardagssituationer 
pressande handlade inte bara om att de var ovana att möta tillvaron drog
fria, utan också om att de var oroliga för omgivningens bemötande oavsett 
om de personer de träffade hade kännedom om deras bakgrund eller ej. De 
var väl medvetna om att deras erfarenheter från missbruket saknade 
meritvärde utanför missbrukslivet. Missbrukserfarenheterna framträdde 
snarare som biografiska luckor som kunde väcka frågor i sammanhang där 
personliga bakgrunder är intressanta. Medvetenheten om att svaren på den 
typen av frågor kan vara misskrediterande var ett problem särskilt för de 
kvinnliga intervjupersonerna. "Vad ska man säga? Ska man var a ärlig och hur 
blir man behandlad då? Ska man ljuga eller vad ska man göra?", säger Petra, 
som i likhet med de andra kvinnorna uttrycker att hon kunde känna skam-, 
skuld- och mindervärdeskänslor. Bakgrunden till att Petra flyttade från sin 
hemstad en tid efter att hon fått sin dotter var därför inte bara att undvika 
att träffa bekanta som missbrukade, utan också för att av andra män
niskor, t.ex. socialarbetare och poliser, som hon kunde stöta ihop med 
slippa bli sedd som den hon hade varit. Hon berättar: 

"Jag gick omkring och var rädd. När jag gic k på stan med mi n barnvagn 
så gick jag och tittade ner i marken hela tide n. Jag kände mig jätteute-
lämnad och jag var rädd att någon skulle komma och ungefär skrika 
knarkarjävel åt mig eller att folk skulle se ner på mig. Jag kände a tt jag 
behövde komma till en ny stad där jag kunde vara anony m, så jag kunde 
släppa den rädslan... " 

En del av intervjupersonerna ger också konkreta exempel på att de blev 
misskrediterade p.g.a. av sina missbruksbakgrunder. Malin ger ett flagrant 
exempel på hur en myndighetsperson nonchalerade, eller snarare diskrimi
nerade, henne p.g.a. hennes position som missbrukande kvinna. Malin 
berättar att när hon ringde till polisen och anmälde att hennes sambo hade 
misshandlat henne, så vägrade den polis som tog emot samtalet först att 
notera hennes anmälan. Chockad och rädd och just efter att ha tagit ett 
steg som är tabubelagt i narkotikakretsar, d.v.s. att anmäla en missbruks
partner för polisen719, möttes hon av kallsinnighet och indignation. "Jag fick 
sitta uppe länge och pra ta med dom...", säger hon och fortsätter: "... han tyckte 

719/ Se t.ex. Smith-Solbakken och Tungland (1997:107); Svensson, B. (1996:321). 
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att jag kunde dra åt helvete oc h han sa att han inte iddes, men i alla fall så kom 
dom...". Telefonsamtalet till polisen var avgörande för att hon skulle kunna 
undslippa den man som misshandlade henne, men att det fick den inne
börden krävde hennes ihärdighet. 

Av männen berättar Henrik att när han och hans flickvän tillsammans 
bestämde sig för att sluta missbruka efter att hon blivit gravid så ordnade 
de arbete och bostad i en annan stad. Men strax före de skulle flytta 
raserades deras planer när flickvännen blev omhändertagen enligt LVU720. 
Henrik och flickvännen kände sig omyndigförklarade och vägrade att 
acceptera LVU-beslutet. De hamnade i en djup konflikt med hennes social
sekreterare. "Samtidigt som vi ville göra någonting åt det, så kommer dom och 
gör ett ingrepp, det var då jag åkte på olag a hot mot tjänsteman...", säger 
Henrik och berättar vidare att den formella bakgrunden till LVU-
omhändertagandet var flickvännens missbruksproblem, men: "Det sa dom 
sen, att det var på grund av mig som dom tog henne på LVU och inte på grund 
av hennes missbruk...". 

Hos flera av intervjupersonerna hade missbrukslivet också satt både 
synliga och osynliga kroppsliga spår, vilket också kunde väcka 
skamkänslor i mötet med nya människor. Ärr och tatueringar är exempel 
på synliga kroppsliga spår som kunde göra att några av intervjupersonerna 
undvek situationer där dessa kunde ge nyfikna blickar eller frågor. Hepatit 
C är ett för omgivningen osynligt kroppsligt spår som drabbat flera av 
intervjupersonerna. På grund av att hepatit C är svårbehandlad kunde det 
ge oro och osäkerhet för framtiden, men också skamkänslor vid de åter
kommande sjukhuskontrollerna som det kräver. 

Ett annat problem pekar Elisabeth på när hon säger: "Jag hade kommit så 
mycket efter så kall ade vanliga människor i min ålder...". Hon berättar om hur 
hon kunde bäva inför att det drogfria livet krävde att hon skulle ta tag i en 
rad frågor som kommit i skymundan under missbruket, men som var nöd
vändiga att lösa i det drogfria livet. Hon var arbetslös och bortsett från att 
hon hade läst in gymnasiet på komvux saknade hon utbildning. Oavsett 
om intervjupersonerna började bryta sig loss från missbruket när de var 
trettiotvå år som Elisabeth, tjugotre som Petra eller trettiosex som Mats, så 
stod de inför liknande problem som Elisabeth beskriver. Även om flera av 
dem hade arbetat under missbruket, så var det ingen, utom Johan och 
Roger, som hade arbete eller annan ordnad sysselsättning när de började 
förändra sina liv. 

Flera av intervjupersonerna hade också dragit på sig skulder under 
missbruket. Det handlade om hyresskulder, skadestånd, obetalda böter 
och kreditkortsskulder. "Under missbruket hade jag g od ekonomi, sen när jag 
tog itu med missbruket då ßckjag problem med ekonom in...", säger Johan som 
menar att ekonomin har varit ett av hans största problem sedan han läm
nade missbrukslivet. Petra, Annika, Elisabeth och Roger är de enda av 
intervjupersonerna som uppger att de inte hade några skulder med sig från 
missbrukstiden. De andra hade mindre eller större skulder som olika 
gäldenärer förväntade sig att få betalda. I Birgittas, Mats, Jan-Åkes och 
Eriks fall handlade det om sexsiffriga belopp. 

720/ Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
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Att intervjupersonerna började distansera sig från narkotikakretsarna 
innebar att en stor del av deras sociala kontakter försvann. Alla kvinnor, 
utom Birgitta, nämner att de kunde känna sig ensamma, socialt isolerade 
och utelämnade till sig själva. Petra säger till exempel: "Det var ganska 
jobbigt att ställa om sig, att helt -plötsligt int e ha så många vänner, det hände 
ingenting, det blev tyst. ..". Av männen så berättar Henrik och Mats om att 
ensamhet var ett problem. Mats, som med erfarenheter av tidigare försök 
att bryta missbruket lyckades hantera sina ensamhetskänslor, säger: 

"Det som är svårt är ensamheten. När man lägger av är man totalt ensam 
och har man ingenting som fyller den ens amheten är det bar a en tidsfråga 
innan du är tillbaka... " 

De flesta hade visserligen stöd av t.ex. socialarbetare och ibland av anhö
riga, men omfattningen på dessa kontakter var begränsade och kunde inte 
motsvara avsaknaden av vänner. Detta var särskilt allvarligt med tanke på 
att den förändring de höll på att genomföra väckte många tankar och 
funderingar som de behövde stöd för att utveckla. Flera av intervjuperso
nerna berättar att det hände att de sökte upp vänner och bekanta från 
missbruket, vilket vanligtvis också innebar att de tog återfall. Man kan 
uttrycka det med att valet stod mellan en socialt anpassad ensamhet eller 
en asocial gemenskap. "När jag var nykter var jag ensam och när jag var 
drogad var jag med folk... ", säger Annika när hon beskriver hur den socialt 
anpassade ensamheten ibland blev outhärdlig. 

Om att narkotikan fick en annan mening 
Att sluta missbruka narkotika är, som flera andra undersökningar721 visar, 
inte bara frågan om att inte använda droger. Givetvis var det problema
tiskt för mina intervjupersoner att börja leva utan narkotika. Men proble
met med narkotikan var inte framförallt frågan om psykiska och/eller 
fysiska abstinensbesvär. Det handlade om att narkotikan hade haft en 
självklar och invand plats i deras tillvaro under en lång följd av år. Att 
vanor är vanor tydliggörs ofta inte förrän de blir avbrutna. 
Intervjupersonerna skulle drogfria ta sig an en rad situationer som de tidi
gare varit drogade i och man kan anta att de ofta reflekterade över att dro
gerna inte var närvarande. Det blev särskilt tydlig när olika situationer blev 
problematiska för dem. 

Missbrukslivet var en möjlig reträttväg när de upplevde att de inte 
orkade eller klarade av olika situationer i den nyvunna drogfriheten. De 
visste hur de med hjälp av droger skulle klara av många situationer som de 
utan droger bävade inför. De hade under missbruket skaffat sig kunskaper 
som gjorde att de visste hur de på ett snabbt sätt skulle kunna förbättra 
sin ekonomi. Om de kände sig underlägsna, utanför eller ensamma, så 
visste de att det fanns ett sammanhang där de hade en tydligare position 
och där de kunde uppleva gemenskap. Ur detta perspektiv var deras kun

721/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:186-189); Brill et al. (1972:293); Grapendaal et 
al. (1995:71); Pearson (1987:149); Rosenbaum (1981:125-127); Svensson, B. 
(1996:354-64): Waldorf (1983:257). 

190 



skaper om missbrukslivet, som Svensson722 uttrycker det, "en barlast" när 
de skulle förändra sina liv. För alla intervjupersonerna var förändringen 
periodvis en hård kamp fylld av problem och känslor av ambivalens. 
Samtliga, utom Birgitta, Elisabeth, Mats och Erik, berättar att ibland blev 
barlasten så tung att de tog återfall. 

Föga överraskande finns det ett samband mellan hur lång tid det tog för 
intervjupersonerna innan de övergav kontakterna med missbrukslivet och 
förekomsten av återfall. Vera, Catrin och Henrik som dröjde sig kvar i 
missbruksmiljön ungefär ett halvår efter att de hade börjat förändra sina 
liv är de av intervjupersonerna som hade flest återfall. De andra, som 
avbröt sina kontakter med missbrukslivet direkt eller inom ett par månader 
efter att de hade bestämt sig för att försöka sluta, hade få eller inga åter
fall. Rera andra undersökningar723 visar att en viktig förutsättning för att 
man ska kunna bryta ett narkotikamissbruk är att man överger miss
bruksmiljöerna, t.ex. skriver Waldorf724: "Once addicts decide to quit they 
must leave the drug scene...". 

Ett återfall i narkotikamissbruk kan bli förödande. Det kan få män
niskor att ge upp sina förändringsförsök genom att de blir övertygade om 
att narkotikans dragningskraft är starkare än deras vilja att skapa ett 
drogfritt liv. Denna betydelse fick inte återfallen för mina intervjupersoner 
och genom uppehållen från narkotikan, som blev allt längre, visste de att 
de kunde leva utan narkotika. Det gav dem styrka och motivation att trots 
alla problem deras liv som narkotikamissbrukare genererat själva börja ta 
ansvar för sina liv, vilket enligt Yalom725 är en förutsättning för förändring. 
Narkotikan hade fortfarande en djup mening för deras liv. Men att finan
siera, införskaffa och inta narkotika var inte längre en central aktivitet i 
deras liv. Vad som snarare definierade vem de var och deras sätt att 
leva726 var deras strävan att bli fria från narkotikan. De var i full färd med 
att omgestalta727 sina livssituationer. 

722/ Svensson, B. (1996:356). 
723/ Se t.ex. Waldorf (1983:276), Wille (1983:337-339), Biemacki (1986:67), 
Klingemann (1992:1364). 
724/ Waldorf (1983, sidan 276). 
725/ Yalom (1990:15). 
726/ Fingarette (1989, sidan 100) skriver att centrala aktivitet er "... defines and 
inspires a person's identity, values, conduct and life choices". 
727/ Morén (1992:10). 
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Kapitel 9 
Mot ett "vanligt liv" 

Vart jag va r på väg oc h vad so m skul le hä nda 
kunde jag inte ens gissa, bara det ta att någ ot 
verkligen hade inträffat som gav mig möjligheten 
att öppna döiren till ett annat liv. 

(Ur Plutos skugga av Fatima Nâdja) 

Kapitlet innehåller en redogörelse för hur intervjupersonerna beskriver sina 
liv efter att de hade beslutat sig för att sluta använda narkotika och fram 
tills att de upplevde att de hade skapat stabila positioner i det drogfria 
livet. 

Att skapa ett liv utan narkotika 
"När man får korn på livet... " 

Malin berättar att ett par månader efter att hon hade polisanmält den man 
som misshandlade henne så skrev hon in sig för fyra veckors behandling på 
ett minnesotainriktat behandlingshem. Efter behandlingen återvände hon 
till sin hemstad, där hon och hennes son bosatte sig i en annan stadsdel än 
den de bott i tidigare. Strax därefter började hennes son i första klass och 
efter några månaders sjukskrivning fick hon själv ett beredskapsarbete på 
ett fritidshem. 

Tillvaron var dock inte problemfri för Malin. Hon berättar att hon ofta 
brottades med känslor av osäkerhet, underlägsenhet och skam. 

"Det var flera gånger jag var tvungen att kliva av bussen bara någon 
hållplats efter det att jag hade klivit på, för att jag kunde inte som 
andas..." 

Hon kände sig också ofta ensam och utelämnad till sig själv. Dessutom var 
hon rädd och orolig för vad som skulle hända om mannen som hade miss
handlat henne skulle söka upp henne när han hade avtjänat sitt 
fängelsestraff. 

Malin lät sig dock inte uppslukas av problemen. Hon var medveten om 
förändringen av sitt liv. Hon hade lyckats behålla vårdnaden om sin son. 
Hon var drogfri och hade brutit sig loss från ett destruktivt förhållande. 
Hon hade lägenhet och arbete. Det var viktigt för henne att ha en "vanlig 
vardag". 

"Det att kunna glädjas åt att någon tittar vänligt på en och att glädjas åt 
att ungen äntligen sover och att glädj as åt att det är något bra på teven i 
kväll och att känna att man vill ha det så, att man vill ta emot det som 
bjuds en. De t var viktigt för mig. " 
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Den situation som hon befann sig i hade tre, fyra månader tidigare känts 
avlägsen eller näst intill ouppnåelig. Då kunde hon "... gå och se in i fönstren 
hos någon som hade pelargonior...". Nu kände hon att hon befann sig där eller 
åtminstone nästan. Hon säger att hon minns känslan när hon "... började att 
hälsa på grannarna och fick handla på krita i affären...". Hon levde ett liv som, i 
alla fall utåt sett, såg ut som för många andra ensamstående mödrar. 
Beslutet att lämna missbrukslivet hade gett resultat och det gav Malin 
motivation att bygga vidare på ett liv utan narkotika, vilket hon ger uttryck 
för när hon säger: 

"När man får korn på livet, när man verkligen får korn på livet, det behövs 
inte så mycket eller något tjusigt, utan bara en smak så hä r, så glömmer 
man inte bort det, utan det är någonting som verkligen fäst er sig i en. " 

Att Malin några månader efter att hon hade lämnat ett narkotikamissbruk 
som hade pågått under tretton år var drogfri, hade bostad och arbete och 
till och med säger att hon kunde känna glädje åt vardagens trivialiteter kan 
tyckas anmärkningsvärt. Men det bidrar snarare till att visa att narkoti
kamissbruk inte är en fråga om avsaknad av sociala färdigheter eller social 
kompetens, utan en fråga om identitet och livsstil. 

Flera av de andra intervjupersonerna berättar också om hur de efter att 
de lämnade missbrukslivet på ganska kort tid fick uppleva positiva för
ändringar som förstärkte deras motivation att förändra sina liv. Ett exem
pel ger Johan, som efter repövningen där han nådde sitt bottenläge under 
tre månader var inskriven på ett behandlingshem. Han säger att tiden på 
behandlingshemmet i flera avseenden var positiv för honom. 

"Det var en bra period, då kunde jag släppa allting. Jag behövde inte 
tänka på någonting, inte ekonomi, eller någonting och det var sommar och 
jag träffade min fru, ja, det var bra ... " 

En del av intervjupersonerna lyfter också fram enskilda händelser strax 
efter att de lämnade missbrukslivet som de upplevde som vändpunkter 
och som stärkte deras motivation. Catrin berättar att hon lämnade sin 
hemstad för en ettårig behandling på ett behandlingshem som enbart tog 
emot kvinnor728. Efter några månader på Kvinnokollektivet så närmade 
julen sig och hon begärde att få tillbringa julen tillsammans med sina barn i 
det familjehem där de var placerade. Personalen på Kvinnokollektivet 
avrådde henne från att åka, eftersom de ansåg att risken för att hon skulle 
ta ett återfall då hon gav sig av på egen hand var stor. I alla fall reste 
Catrin och det blev en viktig händelse för henne, dels därför att det var 
hennes och barnens första "riktiga jul" tillsammans, dels därför att hon fick 
visa för sig själv och sin omgivning att hon klarade av att vara drogfri även 
utanför Kvinnokollektivet. 

"Dom trodde att jag skulle hinna ut och knarka emellan d å, att det inte 
var ungarna jag ville träffa, men det var ju det och hon sa att dom trodde 
aldrig att jag skulle stå på busshållplatsen den dage n som det var bestämt 
att jag skulle gö ra det, men jag gjorde ju det... " 

728 / Fortsättningsvis kallar jag de tta behandlingshem Kvinnokollektivet. 

193 



Erik berättar om en händelse då han, i likhet med Catrin, handlade i 
motsats till vad personalen på det behandlingshem där han från början 
skrev in sig för att slippa undan ett fängelsestraff förväntade sig eller 
oroade sig för, men som blev betydelsefullt för att han aldrig återvände till 
missbrukslivet. Han berättar att när han hade varit några månader på 
behandlingshemmet blev han en dag blev inkallad till ett möte på behand
lingshemmets kontor. 

"Där satt föreståndaren, sekreteraren och min kontaktperson och jag såg på 
han att det var något speci ellt och ja g tänkte att nu ska dom väl skriva ut 
mig, men det ville jag inte och jag kunde inte komma på att jag på något 
sätt hade överskridit deras normer. " 

Anledningen till mötet var dock inte att han skulle bli utskriven, utan att 
det en vecka tidigare kommit en postanvisning på etthundratusen kronor 
från ett försäkringsbolag till behandlingshemmet som var adresserad till 
Erik. Bakgrunden till utbetalningen av försäkringspremien var en skada han 
ådragit sig några år tidigare. Personalen hade väntat en vecka med att 
meddela Erik därför att de var osäkra på hur de skulle förhålla sig mot 
honom, då de befarade att han skulle skriva ut sig när han fick pengarna. 
Till sist hade de bestämt sig för att överlämna pengarna och samtidigt säga 
några väl valda ord. 

"Så sa min kontaktperson ungefär så här, du har fått en avi på hundra
tusen från försäkringsbolaget, valet är ditt vad du vill göra, men jag 
hoppas du väljer riktigt för din egen del, för sök slå bor t om du skulle mlja 
ut och droga, men valet är ditt sa han. J ag tog den där avin och det gick ju 
massor av grejer genom ska llen och sen så gick jag ut därifrån och nerför 
trappan, men så tänkte jag, ska jag verkligen öka på det här och sitta på 
kåken igen. Så gick jag bara upp igen och gick direkt till sekret eraren och sa 
här har du avin, jag blir kvar sa jag, sen gick jag, så dom satt bara kvar 
där och gapade liksom..." 

Ersättningen från försäkringsbolaget blev Eriks första avbetalning på de 
cirka trehundratusen kronor han hade i skulder efter missbruksåren. Men 
det var också en viktig händelse för hans förändring. Han visade både sig 
själv och sin omgivning att han hade bestämt sig för att förändra sitt liv 
och att det var hans val. 

I motsats till vad personalen hade förväntat sig tog inte Catrin något 
återfall i samband med hennes julledighet. Trots personalens förväntningar 
på att Erik skulle skriva ut sig när han fick ersättningen från försäkrings
bolaget stannade han kvar på behandlingshemmet. Personalens oroliga för
väntningarna hade faktiskt underlättat för dem att återuppta missbruket, 
eftersom de då hade de uppträtt som de personer som behandlingsper
sonalen utgick ifrån att de var. Men de hade förändrats. Catrin och Erik 
var inte på behandlingshem för personalens eller någon annans skull, utan 
därför att de ville bli fria från narkotikan. 

Eriks ställningstagande i samband med att han fick försäkringspengarna 
kan tolkas som ett exempel på vad Bergmark och Oscarsson72^avser med 

729/ Bergmark och Oscarsson (1988:93). 
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diskontinuerliga handlingar (discontinuous actions), d.v.s. en handling som 
innebär att individen väljer att vara någon annan än den hon varit. Med 
andra ord är det "... en handling som skapar en ny identitet"73®. Även när de 
andra intervjupersonerna berättar om den första tiden efter att de brutit sig 
loss från missbrukslivet återger de händelser då de handlade diskontinuer-
ligt i förhållande till de som de varit tidigare. Man kan uttrycka det med 
att det var en period i deras liv som karakteriserades av diskontinuerliga 
handlingar. Att det ofta skedde med en viss vånda åskådliggör Vera när 
hon berättar om hur hon utsatte sig för sin rädsla att vistas drogfri i 
offentliga miljöer med övertygelsen om att hon på så sätt skulle komma att 
övervinna den. 

"I början när jag skulle på samtalen så p arkerade jag alldeles utanför soc för 
jag var väldigt nojig att gå på stan. Sen bö rjade jag s tälla mig i ett parke
ringshus en bit därifrån bara för att träna att gå längre och sen började jag 
ställa bilen längre och längre bort och på så sätt fick jag börja gå längre och 
längre i stan... " 

När Vera begav sig ut på sina trevande stadspromenader731 så handlade 
hon på ett sätt som inte stämde överens med hennes identitet som miss
brukare. Hon handlade för att bli en annan än den hon varit. Varje hand
ling som är diskontinuerlig i förhållande till individens tidigare sätt att 
handla förändrar individens identitet, men det krävs åtskilliga handlingar 
av den typen för att "den nya identiteten" ska överlagra "den gamla". 

Eriks och Veras beskrivningar av dessa händelser tydliggör också en 
intressant temporal aspekt i dessa diskontinuerliga handlingar. De diskon
tinuerliga handlingarna var, som Eriks val att lämna skadeståndet till sina 
fordringsägare och Veras stadspromenader, ofta krävande och gav ingen 
större "vinst" i nusituationen732. De valde dessa handlingar snarare för att 
de utgick ifrån att de bidrog till att ge dem ett annat liv i framtiden - för att 

730/ a.a., sidan 94. 
731/ Veras trevande, men successivt utvidgade, stadspromenader kan tolkas som 
exempel individuella "tricks" och "ritual techniques of distancing" som 
Klingemann beskriver (Klingemann, 1991:740-741; 1992:1383). 
732/ Om t.ex. E rik i stället valt att bör ja spendera skadestån det skulle det för
stås inneburit en avsevärd "vinst" eller förgyllning av nusituationen. I en analys 
av missbrukets temporala karaktär använder Bergmark (1996) begreppet diskon

tering för att belysa missbrukarens förhållande till framtiden. Med diskontering 
avses att individen reducerar en handlings framtida betydelse. Bergmark (a.a. , 
sidan 79) skriver: "En mycket kraftig diskontering av framtiden leder till ett handlings
mönster som i h uvudsak relaterar till nuet". Han menar att nivån på individens dis
kontering av sina handlingars betydelse för framtiden kan bidra till att förk lara 
såväl varför människor väljer att bör ja missbruka som att de väljer att fortsätta 
trots att det medför avsevärda negativa konsekvenser (a.a.:79). Diskonteringens 
motsats kan benämnas kontrasteffekt. Med kontrasteffekt åsyftas att individen 
kan upprätthålla handlingssätt som i den nuvarande livssituation är negativa 
eller problematiska, då hon eller han utgår ifrån att de kommer att medföra för
bättringar i framtiden (a.a.:84). 
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de ville bli andra. Till exempel hade Vera en medveten plan med sina 
stadspromenader som hon steg för steg utvidgade. Hon utgick ifrån att om 
hon trots alla våndor utförde dem, så skulle det medföra att hon i 
framtiden klarade det bättre och bidra till att hon blev trygg i sin drogfri
het. Man kan också tolka det som att dessa diskontinuerliga handlingar 
förändrade deras tidsperspektiv. De såg inte bara till vad som var viktigt 
här och nu, utan de såg framåt. 

Intervjupersonernas beskrivningar av hur de handlade diskontinuerligt 
och de positiva förändringar som skedde i deras liv i nära anslutning till 
att de bröt sig loss från missbrukslivet kan tolkas som att det skett en kva
litativ förändring i grunden för deras motivation att leva utan narkotika. 
När de tog sina första steg bort från narkotikamissbruket byggde deras 
motivation till allra största del på att de ville komma bort från missbruket 
p.g.a. de negativa konsekvenser det genererade. Men motivation för att 
förändra livsstilar kan i längden inte existera utan framgång. Motivation är, 
som Jenner uttrycker det, "... inte bara en fråga om att 'vilja'." 733. Man kan 
därför tolka intervjupersonemas beskrivningar av hur deras drogfria till
varo medförde förbättringar av deras tillvaro, som att de upplevde vad 
man med utgångspunkt i Jenner734 kan säga är viktiga förutsättningar för 
motivation vid denna typ av livsstilsförändringar. De kände att det var 
möjligt för dem att fortsätta leva drogfritt. De tyckte att den drogfria till
varon var eftersträvansvärd, vilket gjorde att risken för ett misslyckanden 
hade minskat avsevärt. Deras liv hade börjat vända - de hade, som Malin 
uttrycker det, fått "korn på livet". 

"... jag kände att jag blev mycket peppad... " 
Intervjupersonernas motivation att leva utan narkotika stärktes alltså av 
att de upplevde positiva förändringar i nära anslutning till att de lämnade 
missbruksmiljöerna. De flesta hade dock tidigare försökt att förändra sina 
liv, men då återupptagit missbruket och man kan anta att de då också 
inledningsvis hade upplevt positiva förändringar. Vad menar de var viktigt 
för att de fortsatte sina strävanden mot en trygghet i det drogfria livet? 
När jag frågar Malin om detta så säger hon: 

"Man skulle kunna säga att det här att jag ville ha kvar min son varit 
väldigt viktigt, men egentligen är det inte hela sanningen. Jag menar jag 
knarkade när han var liten och nästan fram till han började skolan, så det 
höll mig inte drogfri då. Så jag tror det är många sa ker och något som har 
varit bland det viktigaste för mig, tror jag, är att jag har mött människor 
som har antytt att jag har varit viktig och att jag sugit åt mig den m insta 
antydan till att någon tyck t jag varit viktig och livnärt mig på det t ills 
nästa gång jag fått den här glimten från någo n och att, ja, men att det har 
funnits människor bredvid mig som har vari t trygga och som ha r bekräftat 
mig... " 

733/ Jenner (1987, sidan 29). 
734/ a.a.:27-29. 
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"Vilka människor tänker du på?", blir min följdfråga som Malin ger följande 
svar på: 

"Då tänker jag på mina socialsekreterare och i första hand dom. Dom 
släppte aldrig mig ifrån sig o ch före dess hade jag säkert haft femton, tjugo 
stycken olika. Så det tror jag var viktigt, för vi fick så bra kontakt. 
Egentligen mina förä ldrar också fas t dom har ja g hål lit en distans ti ll, men 
också grannar och folk på min sons fritids o ch hans skola och NA har varit 
viktiga. Sen min man förstås, men han har jag inte känt mer än de sista 
åren, men han har ocks å betytt väldigt mycket. Sen också att jag har låtit 
folk få börja bli viktiga för mig. På något sätt har jag hämtat tillbaks min 
heder på någ ot v is, min människoheder, det har väl också varit någonting 
som har drivit mig... " 

Malin betonar betydelsen av att hon hade kontakter med människor som 
gav henne socialt stöd, acceptans och bekräftelse i hennes position som 
drogfri, vilket inte minst var viktigt för att hon fick tillbaka sin "människo-
hedef'. Malins beskrivning ingår i ett mönster som avtecknar sig även när de 
andra intervjupersonerna berättar om hur de blev fria från narkotikan. De 
menar att utan relationer till människor som gav dem uppbackning i deras 
strävanden att bygga upp en drogfri tillvaro och utan människor som 
bemötte dem utifrån de som de var och inte utifrån de som de hade varit 
hade de förmodligen inte klarat av att lämna missbrukslivet. Till exempel 
berättar Birgitta om betydelsen av de kontakter hon skapade till flera av 
de personer hon mötte på ett av LP-stiftelsens behandlingshem och där 
hon efter ett tag beslutade sig för att definitivt lämna missbruket. 

"Det var nog den här kärleken som fann s där och så sen att det alltid fanns 
någon där och det behövde ju inte vara personal, men om jag mådde 
jättedåligt så kom det bara fram någon och sa vad är det Birgitta och då 
började man kanske gråta och man fick berätta och det har jag aldrig 
upplevt någon gång innan..." 

Petra berättar att för henne betydde det mycket att hon fick nya vänner 
och lyckades i sina studier på komvux i den stad dit hon flyttade strax 
efter sin dotters födelse. 

"Det gick jättébra i skolan och jag kän de att jag vart mycket peppad. Jag 
kände att jag fick en massa respons och ja g kände att jag klarade av det här 
och det här och det här. J ag b yggde upp ett slags självförtroende där uppe 
i alla fall.." 

Catrin lyfter fram betydelsen av det stöd hon fick av den socialsekreterare 
som hon etablerade kontakt med under det sista året i missbruket. Även 
om deras kontakt tidvis var konfliktfylld, så säger Catrin: 

"Hon trodde på mig och hon litade på mig och tyckte hemskt mycket om 
mig också. Hon tyd de om mig redan när jag bod de i X-stadsdele n och var 
som riktigt värst. " 

Av männen berättar Henrik om hur han stärktes i drogfriheten genom att 
han, trots sin missbruksbakgrund, fick arbeta med ungdomar på en fritids
gård: "Det var mycket viktigt och dom visste om mina problem och ja g fick job ba 
där ändå...". Även Erik betonar betydelsen av att han blev accepterad på en 
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arbetsplats, trots att arbetskamraterna fick reda på att han hade missbru
kat narkotika. Han säger: "Det var helt enkelt som en seger...". Ett annat 
exempel ger Roger som berättar att strax efter att han bröt sig loss från 
missbrukslivet slutade han sitt arbete. I stället började han att studera på 
komvux. Han menar att studierna blev viktiga för hans utveckling, dels 
genom att de gav honom nya sociala kontakter, dels genom att han var 
framgångsrika i studierna. "Jag kom ifrån drogliv et ytterligare för att jag fick 
den här duglighetskänslan genom att studera.", säger han. 

För Nils del blev tiden på det behandlingshem där han skrev in sig efter 
att han nådde sitt bottenläge mycket betydelsefull. Han säger att han fick 
kontakt med människor som litade och trodde på honom. Som en del i 
behandlingen ingick praktik på olika arbetsplatser. När Nils efter åtta 
månader på behandlingshemmet gjorde sin första praktik inträffade en 
händelse som han menar var mycket viktig för honom och som ytterligare 
åskådliggör betydelsen av att bli accepterad och bekräftad i positionen 
som drogfri. Han berättar: 

"Då hamnade jag uppe på Konsum och fick sitta i kassan där och efter 
några dagar kom föreståndaren och sa att idag får du stänga affären, för 
han skulle bort. Så gav han mig nycklarna till kassaskåpet, och så sa han, 
ja, så låser du in kassan i kväll när du går hem, så låser du dörren och så 
syns vi i morgon bitti. Jag menar lämna mig med fyrtiotusen kronor, jag 
menar, vad är det här, är dom inte kloka, är dom helt slut i huvudet, jag 
drar, tänkte jag först, men sen förstod jag att dom litade på mig, 
fantastiskt, ja, det där var som en vändpunkt för m ig, att dom litade på 
mig, fantastiskt... " 

"... det är ju klart att jag haft dåligt samvete för dom... " 
Spännvidden är stor på i vilka sammanhang intervjupersonerna hade rela
tioner till människor som blev viktiga för att de förändrade sina liv. När 
det gäller anhöriga är det dock endast Petra, Malin och Jan-Åke som ger 
föräldrarna en sådan betydelse. En bakgrund till det är att för de flesta var 
relationerna till föräldrarna belastade av konflikter som hade uppstått 
under, och i en del fall även före, missbruket. Flera kände också skuld till 
sina föräldrar för att de hade missbrukat. Föräldrarnas oro för dem 
släppte inte heller bara för att de sa att de hade slutat använda narkotika. 
Det var därför inte okomplicerat för dem att närma sig föräldrarna. När 
jag t.ex. frågar Mats om hans föräldrar betydde någonting för att han 
slutade använda narkotika, så svarar han: "Nej, det är ju klart att jag haft 
dåligt samvete för dom, men dom räckte in te till för at t jag skulle bryta med 
det...". I övrigt är det ingen av intervjupersonerna som nämner att t.ex. för
äldrar, syskon eller andra vuxna släktingar var viktiga för att de för
ändrade sina liv. 

När det gäller anhöriga så ges däremot barnen en viktig betydelse för 
förändringen. När kvinnorna berättar om bakgrunden till att de beslutade 
sig för att bryta sig loss från missbrukslivet så ger de relationerna till sina 
barn en viktig roll, vilket de återkommer till då de berättar om vad som var 
betydelsefullt för att de stod fast vid besluten att förändra sina liv. Att 
behålla eller få tillbaka vårdnaden om barnen och att ha goda relationer till 
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dem nämns som viktiga drivkrafter. "... hade vi varit hemma ett halvår till så 
hade dom tagit barnen och de t vet jag att det hade jag inte orkat.", säger t.ex. 
Birgitta. Hon berättar att när hon och hennes familj kom till ett av LP-
stiftelsens behandlingshem, där hon definitivt bestämde sig för att lämna 
missbruket, så blev det tydligt för henne att barnen farit illa i missbruks
livet. Genom att personalen inte enbart uppmärksammade Birgitta och 
hennes man, utan även deras barns situation, ökade meningsfullheten med 
vistelsen på behandlingshemmet för Birgitta. 

"Dom hade ju drabb ats av missbruket. Innan Stina blev ett barn igen, hon 
hade ju fått vara mamma, så tog det lång tid och alla utbrott som Joakim 
fick, han var helt vild ibland, de t där, det hade jag ju inte orka t klara ut på 
egen hand." 

Av männen så hade Mats, Nils och Henrik barn under detta skede av 
deras liv. Mats hade inte kontakt med sitt barn under de år han missbru
kade och han återupprättade inte kontakten förrän några år efter att han 
hade blivit drogfri. Även om han kunde känna skuld över relationen till 
barnet, menar han att det egentligen inte hade någon betydelse för att han 
förändrade sitt liv. Nils berättar däremot att när han blev drogfri, så fick 
han åter börja träffa sin son, vilket var viktigt för att han förändrade sitt 
liv. Henrik, som bestämde sig för att lämna missbrukslivet när hans fickvän 
blev gravid, berättar att medan hon definitivt slutade använda narkotika 
efter graviditetsbeskedet, så hände det att han tog återfall. Hon 
accepterade dock inte att han "strulade", vilket innebar att de separerade 
vid ett par tillfällen. 

"Det var mycket skuld och skam, som jag kände i och med att jag inte alls 
klarade av att ta hand om mitt barn eller som ja g sa en gång i tiden att jag 
ska inte bli som mina föräldrar och så ser jag att jag är prec is en avbild av 
dom..." 

Att han ville leva tillsammans med sin flickvän och att han ville ha en bra 
relation till sitt barn blev därför av stor betydelse för att han så småningom 
tog sitt sista återfall. 

Så när man söker efter anhörigas betydelse för att intervjupersonerna 
förändrade sina liv intar deras döttrar och söner en suverän ställning. 
Barnen kunde förstås inte ge dem stöd på samma sätt som vuxna. Men 
barnens roll som socialt stöd ska inte underskattas, inte minst med tanke 
på att i barnens ögon hade de aldrig varit narkotikamissbrukare, utan 
deras mammor eller pappor. 

"Min fru har betytt väldigt mycket... " 
För Henriks del spelade alltså, förutom hans barn, även relationen till den 
kvinna han träffade i samband med att han bestämde sig för att försöka 
lämna missbrukslivet en viktig roll för att han så småningom lyckades med 
att skapa en drogfri tillvaro. Av de andra männen så blev alla, utom Nils, 
tillsammans med kvinnor, som de säger var viktiga för att de förändrade 
sina liv, i slutet av missbruket eller under det år som följde efter att de bröt 
sig loss från missbrukslivet. Till exempel säger Erik att hans fru, som han 
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träffade cirka ett år efter att han blev drogfri, "... är den person som varit 
allra viktigast...". Roger berättar följande: 

"Min fru har betytt väldigt mycket, för hon är en människa som står kvar 
i känslorna. Under de första åren fick hon stå ut med väldigt mycket, men 
hon gjorde det för att hon såg någonting som jag in te ens visste fanns. 
Hon är en människa som bryr si g väldigt mycket om a ndra människor. Jag 
visste inte ens om att det fanns sådana. Men hon såg bakom alla masker 
och hon har liksom varit med hela vägen. Hon har inte haß det lätt 
alltså..." 

Ett annat exempel ger Johan. Han träffade sin fru på det behandlingshem 
dit han kom efter bottenläget på repövningen. Han berättar att personalen 
på behandlingshemmet sade: "... det kommer ald rig att fungera, två missbru
kare, aldrig...". Men mot personalens inrådan höll de fast vid varandra. 
Johan säger: 

"Men hade jag inte träffat henne hade jag inte varit här idag. Det är full
komligt klart, om man till exempel har varit abstinent och mått då ligt, då 
vet man ju hur det är och då man kan hjälpa varandra på ett annat 
sätt..." 

Av kvinnorna är det endast Birgitta som hade ett förhållande med en man 
som var viktig för att hon blev drogfri. För de andra kvinnorna var det i 
detta avseenden tvärtom. De menar att det var nödvändigt för dem att 
bryta sig loss från de män som de hade förhållanden med i slutet av miss
bruket för att de skulle kunna lämna missbrukslivet. De levde själva med 
sina barn under de första åren som drogfria. Även om de hade människor 
som gav dem stöd, så var de i sina vardagsliv i större utsträckning än 
männen utelämnade till sig själva när de förändrade sina liv. 

" Jag kände att jag betydde någonting... " 
Roger är den enda av intervjupersonerna som inte tog hjälp av socialtjän
sten i samband med att han bröt sig loss från missbrukslivet. Alla andra 
blev föremål för olika typer av insatser från socialtjänsten. Av dem är det 
endast Petra som berättar att dessa insatser inte hade någon egentlig bety
delse för att hon förändrade sitt liv735. Det innebär inte att alla insatser 
från socialtjänsten som de andra blev föremål hade betydelse för dem. Men 
i alla fall berättar flera av dem att de skapade relationer till personer som 
arbetade inom socialtjänsten och på behandlingshem som var betydelse
fulla för deras utveckling. 

Jag har tidigare redogjort för Veras kontakt med en socialarbetare som 
arbetade i en kommunal missbruksgrupp, som var mycket viktig för henne. 
Andra exempel på kontakter med socialarbetare som var betydelsefulla, 
som redan nämnts, är Malins beskrivning av de socialsekreterare hon fick 
kontakt med i slutet av missbruket och Catrins beskrivning av sin 

735/ Jag har redan berört att Petra var missnöjd med och avbröt en behandlings
hemsvistelse som hon påbörjade st rax efter att hon fått besked om at t hon var 
gravid (se kapite l 8, sid. 179). 
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socialsekreterare och personalen på Kvinnokollektivet. Jag har också 
tidigare berört att för Birgitta, Nils, Erik och Mats blev vistelserna på de 
behandlingshem dit de kom i samband med att de bröt sig loss från miss
brukslivet mycket betydelsefulla och en anledning till det var att de mötte 
anställda på behandlingshemmen som de både fick stöd av och förtroende 
för. 

Henrik berättar att det gick drygt två år från det att han bestämde sig 
för att lämna missbruket, vilket skedde då hans flickvän blev gravid, tills 
att han definitivt började leva utan narkotika. Under dessa år var han 
inskriven på tre olika behandlingshem. Först var han under nio veckor 
inskriven på ett s.k. motivationshem, vilket var ett krav för att han skulle 
få komma till det behandlingshem där hans flickvän var inskriven. Där till
bringade han ungefär ett halvår. "Jag var där, men det var ingen behand
ling...", säger han bl.a. då han berättar att varken motivationshemmet eller 
behandlingshemmet där hans flickvän var inskriven hade någon egentlig 
betydelse för hans utveckling. Han tog en del återfall under det år som 
följde därefter. Men under det året, som avslutades med att han under fyra 
veckor vistades på ett minnesotainriktat behandlingshem, etablerade 
Henrik en samtalskontakt med en socialarbetare inom socialtjänstens 
öppna missbrukarvård. Av alla behandlingsverksamheter Henrik varit 
föremål för är det denna som han tillerkänner störst betydelse. "Det var ju 
med han jag började att prata om mig själv och mitt liv...", säger han. För 
Henrik var det inte oväsentligt att det visade sig att socialarbetaren hade 
egen erfarenhet av missbruk och att han var engagerad i NA. Det är tydligt 
att Henrik identifierade sig med socialarbetaren, vilket han ger uttryck för 
när han bl.a. säger: "Så jag är präglad mycket av han, så han är jag tacksam 
mot...". Kontakten med socialarbetaren utvecklades från en behandlings
kontakt till en vänskapsrelation som består än idag. 

Även om det är få av de andra intervjupersonerna som berättar att de 
utvecklade vänskapsrelationer till de socialarbetare som var betydelsefulla 
för dem, så ger de på olika sätt uttryck för att relationerna till de betydel
sefulla socialarbetarna innehöll kvalitéer som innebar att de upplevde 
samhörighet med socialarbetarna. De beskriver dessa relationer som om att 
de var "socialt responsiva", för att använda Asplunds736 begrepp, eller att 
de karakteriserades av vad Scheff benämner "attunement"737. "Jag kände att 
jag betydde någonting där på Kvinnokollektivet...", säger t.ex. Catrin om sin 
tid på Kvinnokollektivet, där hon mötte de två socialarbetare som fick 
störst betydelse för henne. "Allting kändes bra och lättsamt och så riktigt och 
personalen dom var frälsta och jag kom in i den här gemenskapen...", säger 
Mats, som betonar betydelsen av sin tid på ett av LP-stiftelsens behand
lingshem. Ett annat exempel ger Jan-Åke som, när han berättar om det 
familjehem738 han flyttade till då han bröt sig loss från missbrukslivet, 

736/ Asplund (1987:29). 
737/ Scheff syftar med "attunement" på ömsesidig förståelse. Aspelin (1996:71) 
översätter det med "samklang". 
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säger: "... dom var väldigt viktiga för mig, dom trodde ju på mig. Dom gav mig 
fria händer och växa...". 

Man kan göra tolkningen att relationerna till de betydelsefulla social
arbetarna var förtroendefulla och känslomässigt laddade, vilket enligt 
Frank och Frank739 är grundläggande för framgångsrika behandlingar7^. 
De betydelsefulla relationerna hade en karaktär som innebar att de över
skred gränserna för de klient-socialarbetar-kontakter de inledningsvis var. 
Det handlar om relationer som berörde intervjupersonerna personligen. De 
mötte människor som inte bara förmedlade sina professionella kunskaper, 
utan som gjorde det med' engagemang och som utgick från att de hade en 
lösning på intervjupersonernas problem741. 

"Vi var ett gäng som kom dit samtidigt och 
det var flera av dom som ville något... " 

Det finns en tendens inom missbruksforskningen till att i undersökningar 
om bakgrunden till att människor slutar missbruka narkotika fokusera 
deras relationer till personer som står utanför narkotikakretsarna, t. ex. 
socialarbetare. Av vad jag redovisat här ovan framgår det att social
arbetare var betydelsefulla för att flera av intervjupersonerna slutade 
missbruka narkotika. Men det är också tydligt att de flesta av intervjuper
sonerna skapade viktiga relationer till personer som i likhet med dem 
själva strävade efter att bli fria från narkotikan742. 

Malin, Annika, Vera och Elisabeth genomgick vardera en fyra veckors
behandling på minnesotainriktade behandlingshem i nära anslutning till att 
de bröt sig loss från missbrukslivet. De berättar att de mötte personal på 
behandlingshemmen som var skickliga terapeuter, men ingen av dem 
skapade relationer till någon av dem som arbetade på behandlingshemmen 
som varade efter behandlingen. Det gjorde de däremot till andra klienter 
som de fick kontakt med på behandlingshemmen, men också i de efter
vårdsgrupper och på de NA-möten som de började delta i efter de fyra 
veckorna på behandlingshemmen. När jag t.ex. frågar Malin vad den 
minnesotabehandling som hon genomgick betydde, så svarar hon: 

738/ Man kan förstås diskutera om de som drev familje hemmet var anställda 
inom missbrukarvården, men i alla fal l erhöll de ersättning från socialtjänsten 
för att de tog emot Jan-Åke i sitt hem. 
739/ Frank och Frank (1991:40). 
740/ Det visar även t.ex. Börjeson (1977), Jenner (1992) och Morén (1992). 
741/ Enligt Fr ank och Frank (1991:40-44) är ett kännetecken på en framgångsrik 
behandling att den utgår från en myt eller förklaringsmodell som ger klienten en 
trovärdig förklaring på hennes eller hans problem o ch på hur de ska lösas. Se 
också kapitel 2 , sid. 67-68. 
742/ Bergmark och Oscarsson (1991, sidan 94) skriver "... ett, ofta förbisett, förhål
lande inom missbrukarvården som medför svårigheter att särskilja de terapeutiskt verk
samma delarna i behandlingen är interaktionen mellan klienterna". 

202 



"Tiden på beha ndlingshemmet gjorde att man öppnade up p och a tt man 
lärde sig det sättet att tänka på oc h att man blev programmerad på det 
sättet att tala på något vis. Så man lärde sig att se missbruk på ett sätt 
som man hade med sig i eftervården, men arbetet, den verkliga 
behandlingen det gjorde jag i e ftervårdsgruppen absolut... " 

Eftervården bestod i att hon dels på sin hemort under ett år deltog i en 
gruppverksamhet tillsammans med andra personer som genomgått samma 
behandling, dels att hon regelbundet började gå på NA-möten. Malin säger 
att hennes eftervårdsgrupp och deltagande i NA under året efter behand
lingshemsvistelsen var hennes "livlinor", som både gav henne stöd och 
gemenskap. En del av de personer hon lärde känna i dessa sammanhang 
blev nära vänner till henne. 

Erik, som hade erfarenheter av behandlingshem där det i smyg förekom 
droger bland klienterna, berättar att en viktig anledning till att han trivdes 
och utvecklades på det behandlingshem som innebar början på hans drog
frihet var att klientgruppen dominerades av personer som var seriösa i sina 
strävanden att förändra sina liv. 

"Vi var ett gäng som kom dit samtidigt och de t var flera av dom som ville 
något och sen fanns det flera bra av dom som varit där längre och som 
bearbetade oss lite grann, dom var arbetsledare i utegruppen och i köket och 
lite sådana där greje r och någonstans såg man väl upp till dom, för man 
såg ju att dom var lite annorlunda än vad jag var..." 

För Erik var det alltså också viktigt att möta klienter som hade kommit 
längre i utvecklingen än han själv. De blev exempel för honom på att det 
var möjligt att bli fri från narkotika. Flera av de andra intervjupersonerna 
pekar också på betydelsen av att möta människor som hade lyckats med 
det som de stod i färd med att göra. Till exempel menar Vera att detta 
gjorde ett djupt intryck på henne då hon började gå på NA-möten: 

"Där såg jag andra som levde igen och jag vart chockad varje gång. Det 
var dom som hade var it drogfria i ett år oc h. mera. Det är inte sa nt, tänkte 
jag. Så jag tror att det gör my cket att få se hur bra dom mår... " 

Mats, som kom till LP-stiftelsen, berättar att han till en början inte var 
intresserad av att bli frälst, men för att han så småningom blev det var det 
inte oväsentligt att han mötte bekanta från missbrukslivet som redan var 
frälsta. 

"Killar från Hall och Kumla var där och ja g såg att dom talade sann ing. 
Det gick in te att ta miste på och jag ble v så fascinerad och tänkte att det 
var fint det där, dom har fått tag i någonting..." 

För flera av mina intervjupersoner hade alltså andra klienter som de träf
fade på behandlingshem eller personer de lärde känna genom NA en posi
tiv betydelse när de förändrade sina liv. För t.ex. Malin, Annika, Vera och 
Elisabeth bidrog det till att de kunde förstärka sina sociala kontakter till 
människor som stod utanför narkotikakretsarna. Vera, Erik och Mats lyfter 
fram betydelsen av att de fick möta människor som kommit längre i 
utvecklingen mot ett drogfritt liv än de själva och som därför kunde tjäna 
som "förebilder" för att det var möjligt att bli fri från narkotika. 
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"Att det var en sjukdom fick mig att förstå att jag inte var tokig... " 
Genom de behandlingshemsvistelser som flera av intervjupersonerna 
genomgick i samband med att de bröt sig loss från missbrukslivet fick de 
kontakter med människor som gav dem stöd och bekräftelse i deras 
strävanden mot att leva utan narkotika. Man kan därför säga att behand
lingarna förändrade och förstärkte deras sociala nätverk. För flera innebar 
behandlingarna även att de tillägnade sig förklaringar till varför de hade 
missbrukat och till hur de skulle förhålla sig i framtiden för att inte åter
uppta narkotikamissbruket, som de menar också var av stor betydelse för 
att de förändrade sina liv. Det är särskilt tydligt hos de av intervju
personerna som genomgick behandlingar inom LP-stiftelsen eller på 
behandlingshem som var minnesotainriktade. 

Mats, som blev berörd när han på ett av LP-stiftelsens behandlingshem 
träffade bekanta från missbrukslivet som blivit frälsta, berättar att han så 
småningom började se frälsningen som en möjlighet att förändra sitt eget 
liv. Han beskriver hur han aktivt arbetade för att bli frälst. Han började be, 
delta i andakter och bibelstudier och efter en tid växte känslan av att vara 
frälst fram inom honom, vilket han menar är det som varit avgörande för 
hans utveckling 

"Den direkta orsaken var att jag fick en tro på Gud, som en levande verk
lighet, en tro på Jesus Kristus, Guds son. När jag fick det klart för mig och 
bad Gud om förlåtelse och sa ja till Kristus, så hände någonting här inne i 
mig och sen jag börja de följa instruktionerna som Bibeln visar så har det 
aldrig varit något problem... " 

Henrik berättar att det var i samband med att han under fyra veckor var 
på ett minnesotainriktat behandlingshem som han fick förståelse för sitt 
missbruk, inte minst genom att han fick kännedom om att det var en sjuk
dom. En viktig betydelse med att han införlivade den syn på missbruk som 
Minnesota och tolvstegsfilosofin representerar var att det avlastade honom 
skuldkänslor. Att han genom en följd av år ägnat sig åt något som uppen
barligen varit destruktivt för hans liv berodde inte på att han hade svag 
karaktär eller var sämre än andra, utan han hade gjort det p.g.a. att han 
led av en sjukdom. "Att det var en sjukdom fick mig att förstå att jag inte var 
tokig...", säger han och ger uttryck för att insikten om detta var en lättnad 
för honom. 

Malin, Annika, Vera och Elisabeth, som också var på minnesotainrik
tade behandlingshem, berättar hur kunskapen om att missbruket var en 
sjukdom befriade dem från en del av den skam och skuld som tyngde dem. 
De beskriver de fyra veckorna på behandlingshemmen som krävande, men 
omvälvande. De fick se att de inte var ensamma om sina "hemligheter", som 
Annika uttrycker det, och de upplevde det som en lättnad att få berätta 
om dem. Vera berättar om hur hon tog med "rubbet" då hon inför persona
len och de andra klienterna på behandlingshemmet redogjorde för sin 
"lifestory". Hon säger också: 

"Det var en enorm lättnad, det var prec is som och sticka hål på en ballong. 
All ångest började släppa. Jag hade ju i princip jämt haft ont i magen 
innan. Dom första veckorna var visserligen hemska, men sen var det precis 
som att allting släppte. Jag bö rjade gå in i det där grupprummet utan att 
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ha ont i huvudet eller ont i magen och mådde bra alltså, som jag aldrig 
hade gjort tidigare. Så att vad som egentli gen hände är det väl ingen som 
vet, men någonting hände där och sen började det liksom att ramla ner 
polletter... " 

Petra, som är den enda av kvinnorna vars kontakter med missbrukarvår-
den inte medförde att hon skapade några betydelsefulla relationer, berättar 
att strax efter att hon fått sin dotter började hon på eget initiativ att delta i 
NA-möten. Det gav henne både drogfria vänner och insikten att missbruk 
är en sjukdom. Det sistnämnda fick en liknande betydelse för henne, som 
det fick för Malin, Annika, Vera och Elisabeth. Petra säger: 

"Jag tror att sjukdomsbegreppet var viktigt för mig när jag skulle försöka 
bli drogfri. Jag förstod a tt missbruket är en sjukdom och att det är inget 
som kan läggas mig till last och att det inte är min taskiga mor al som har 
varit boven i dramat, utan det är någonting fysiskt. Det var jätteviktigt 
för mig, för det tog bort en del av den här skulden oc h skammen som man 
faktiskt bär på... " 

"... det var steg för steg för steg för 
steg och det ena gav det andra... " 

Det är en sak att bli drogfri. Det är en annan sak att efter ett flerårigt nar
kotikamissbruk känna sig hemmastadd i det drogfria livet. Till en början 
gjorde narkotikan sig ofta påmind i deras medvetande. De upplevde den 
som ett reellt hot mot de liv de höll på att skapa. Ännu vågade de inte fullt 
ut lita på sig själv, utan det gällde att undvika situationer där de kunde 
utmanas i sina nya samhällspositioner. "... då fick jag springa och gömma 
mig, för då fick ja g ju fjäril ar i magen...", säger Jan-Åke när han berättar om 
hur han under de första åren som drogfri drog sig undan då han stötte ihop 
med bekanta från missbrukslivet. I förra kapitlet visade jag att de flesta av 
intervjupersonerna tog återfall under den tid som följde närmast efter att 
de började bryta sig loss från narkotikakretsarna. En del av dem tog också 
återfall efter att de varit på behandlingar och flyttat från de miljöer de 
bodde i under missbruket. Av kvinnorna gäller det dock bara Annika, 
medan det av männen endast var Mats och Erik som inte tog återfall. 

Det är givetvis omöjligt att närmare precisera när, men i alla fall så bör
jade narkotikan inom några år att alltmer framstå som något de hade 
bakom sig. "Det är små, små steg hela tiden som jag tagit...", säger Petra när 
hon beskriver hur hon successivt blev säkrare i förhållande tül narkotikan 
och tryggare i det drogfria livet. Flera av de andra intervjupersoner 
uttrycker sig på liknande sätt. Till exempel säger Malin: 

"Det är viktigt att se att det int e bara var X-behandlingshemmet och att 
man sen var klar, utan det var steg för steg för steg för steg och det ena 
gav det andra... " 

När intervjupersonerna berättar om hur narkotikan blev ett allt mindre 
problem för dem och de blev tryggare i det drogfria livet finns det en tydlig 
koppling med att det skedde positiva sociala förändringar som innebar att 
de fördjupade och breddade sina relationer till människor i det drogfria 
livet. Till exempel säger Catrin: 
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"Första året hade jag nog hela tiden i bakhuvudet att det kan bara smälla 
till, men så hade jag fått så mycket nytt och började få ny a kompisar 
genom skolan, så jag var ju ganska trygg ändå, men ändå så tänkte jag 
hela tiden att man vet aldrig, men sen när barnen flyttade hem så börja de 
jag tänka att det blev inte så där, det kommer inte att bli så heller... " 

Ett annat exempel hämtar jag från intervjuerna med Nils, som berättar 
följande om hur hans liv formades när han efter arton månader på 
behandlingshem flyttade till en ny stad: 

"Jag börja de bland annat att träna ett fotbollslag i X-stad och jag byggde 
upp en normal umgängeskrets och det gjord e ju att jag visste att jag hade 
folk som stöttade mig he la tiden. Det var vanliga m änniskor och det gjorde 
att jag fick perspektiv på det tidigar e livet och att jag kunde se fördelarna 
med att leva drogfri... " 

Som Catrin berörde i utsagan här ovan var det viktigt för hennes utveckling 
att hennes barn fick flytta hem. Efter behandlingen på Kvinnokollektivet 
bosatte hon sig i närheten av det familjehem där hennes barn var place
rade. Hon berättar att hennes son som då hade börjat i första klass kom 
hem till henne så fort han fick tillfälle. 

"Han kom ju till mig hela tiden, hans sko la låg ju alldeles bredvid där jag 
bodde och han liksom bänkade sig hemma hos mig nästan, han ville ju 
flytta hem direkt och det kan man ju förstå ... " 

Catrin ville inget hellre själv och hon tog upp och diskuterade med social
tjänsten att hon ville få hem sina barn. När hon några månader senare hade 
visat att hon klarade av drogfriheten även utanför Kvinnokollektivet blev 
det klart att hennes barn fick flytta hem. 

"Det var helt otroligt när dom fick flytta hem. Det var som att födas på 
nytt faktiskt och, ja, det funkade liksom jätteb ra med dom och mig... " 

Även Annika, Vera, Malin och Birgitta, som också fick barn under miss
bruket, berättar att för dem var det betydelsefullt att relationerna till deras 
barn förbättrades. Till exempel säger Vera: 

"Jag märkte att Martin förändrades. Han började släppa kontrollen på 
mig. Jag kommer ih åg en gång när han på ett lov åkte m ed sin kompis och 
kompisens föräldrar till deras sommarstuga och sa att han skulle höra av 
sig. Men han hörde inte av sig, så till slut ringde jag upp och då pratade 
jag med kompisens mamma och då sa hon att Martin hade sagt att han 
skulle ringa, men han hade inte haft tid och att om morsan ville prata så 
fick hon väl ringa. Det var något nytt för innan kunde han ringa flera 
gånger om dagen när han var bort a..." 

När intervjupersonerna berättar om hur de började känna sig tryggare i det 
drogfria livet och hur de blev säkrare i förhållande till narkotikan sätter de 
relationerna till olika människor i deras omgivningar i centrum. Deras band 
till drogfriheten fördjupades genom att de blev sedda och accepterade som 
de personer de var i det drogfria livet. De var komvuxstuderande, fabriks
arbetare, föräldrar, grannar, fotbollstränare etc. Men med utgångspunkt i 
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Becker743, kan man också tolka deras beskrivningar av hur t.ex. de fick nya 
vänner, att relationerna till barnen förbättrades eller att Nils tog på sig 
uppgiften att träna ett fotbollslag som att de utvecklade side-bets i förhål
lande till det drogfria livet. Deras relationer till människor i det drogfria 
livet innebar alltså inte bara att de kände sig accepterade och bekräftade, 
utan relationerna hade också ett socialt värde såtillvida att de innebar att 
de kände förväntningar och förpliktelser att vara de som de var. På ett 
liknande sätt som att side-bets tidigare hade bundit dem till narkotika
kretsarna, började side-bets att vävas in i och bidra till att ge mening åt 
deras nya livsstilar. 

"... just det här att jag fick pengar till att köpa möbler... " 
Jag utgår ifrån att det stöd, acceptans och bekräftelse som intervjuperso
nerna berättar att de fick av olika människor efter att de hade brutit sig 
loss från missbrukslivet hade en avgörande betydelse för att de stod fast 
vid sina beslut att förändra sina liv. Men det krävdes också materiella för
utsättningar. Det är därför inte oväsentligt att belysa att ingen av dem har 
saknat bostad efter att de bröt sig loss från missbrukslivet och att i flera 
fall fick de bistånd av socialtjänsten att lösa problem som rörde deras 
boende. Till exempel berättar Vera att hon fick hjälp att flytta till ett annat 
bostadsområde när hon ville lämna lägenheten i det bostadsområde där 
hon hade kontakter med många andra missbrukare. Ett annat exempel ger 
Catrin som berättar att hon hade en hyresskuld när hon lämnade sin hem
stad och flyttade till Kvinnokollektivet. Denna skuld fick hon ekonomiskt 
bistånd till, så att hon efter behandlingen kunde få en lägenhet i den stad 
hon flyttade till efter behandlingen. 

"Jag trodde ju inte att jag skulle få en lägenh et i X-stad, för jag ha de ju 
den här hyresskulden då på fyrtioåttatusen, men då hjälpte dom på 
Kvinnokollektivet mig och dom låg i jättemycket och prata de med soc och 
andra, ibland undrar jag var dom fick all ork i från, men ja g fick hyresskul
den betald..." 

För Catrin var det förstås betydelsefullt att hon fick en egen lägenhet, då 
den var en förutsättning för att hennes barn skulle kunna flytta hem till 
henne igen. Hon säger: 

"Dom gav mig krav då på va d det var som jag skul le kirra till innan man 
kunde tänka tanken på några barn. Det var att jag skulle ha lägen het och 
att jag skulle ha sysselsättning och att jag sk ulle fortsätta vara drogfri. " 

När det gäller hur intervjupersonerna försörjt sig efter att de lämnade 
missbruket såg det olika ut för dem, men för flera av dem spelade social
försäkringar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder inledningsvis en viktig 
roll för att de fick en legal och stabil försörjningssituation. 

Att ha en fast bostad och legal försörjning utgör alltså materiella förut
sättningar för att överhuvudtaget leva ett socialt integrerat liv. Men det har 
också en identitetsförstärkande betydelse. Det åskådliggör Petra när hon 

743/ Becker (1960:35). 
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lyfter fram betydelsen av att hon fick ekonomiskt bistånd till bostad, bo
hag och annat som hon saknade. 

"Jag tror att jag ägde en säng och det var vad jag hade, så jag känner 
tacksamhet till socialen, men just det här att jag fick pengar till a tt köpa 
möbler och jag fick pengar till körkort och det kan ju tyckas kanske inte 
rättvist på något sätt, eftersom de flesta människor startar ju själva från 
noll. Men för mig betydde det mycket, speciellt i början när man skall 
försöka bryta ett missbruk och när man står där med sitt barn som man 
känner att man faktiskt vill ta hand om och var a som alla andra föräldr ar, 
så är det mktigt att man kanske får ha det fint hemma och dom där 
bitarna. " 

Betydelsen av en materiellt ordnad tillvaro för att intervjupersonerna 
kunde förändra sina liv visar sig också på andra sätt i intervjuerna. Flera 
av dem berättar om hur sådant som kan tyckas tillhöra vardagens triviali
teter också stärkte dem i drogfriheten. Till exempel säger Vera: 

"... det är ju också hela tide n sådana här smågrejer som är normalt för 
vanliga människor, som var viktiga och som g jorde att jag växte. A tt fylla 
i en tjänstgöringsrapport utan att ha varit sjuk, att ha mat i kylskåpet, 
sådant var väldigt viktigt i början. Så det är dom här små grejerna i var
dagen som gör på någo t sätt att det blir bättre och bättre och till slut 
normaliseras. Jag menar jag står inte framför kylskåpet nu och njuter av 
att det finns mat, nu hör det till vardagen..." 

Har man, som Vera, under många år levt ett liv då det varit omöjligt att 
fylla i en tjänstgöringsrapport utan sjukdagar och då kylskåpet ofta varit 
alldeles för tomt är förmodligen upplevelsen av att man arbetat en månad 
utan frånvaro eller att det finns mat i kylskåpet också en upplevelse av att 
man är någon annan än den man var innan. 

Om betydelsen av relationer till människor 
som gav socialt stöd, acceptans och bekräftelse 

Biernacki skriver744; "The acceptance of ex-addicts into normal social worlds is 
essential for the recovery process". Det är ingen överdrift att påstå att bety
delsen av socialt stöd, acceptans och bekräftelse för att narkotikamissbru
kare ska kunna förändra sina liv i det närmaste är ett axiom inom miss
bruksforskningen745. Det innebär dock inte att det är oväsentligt att ge det 

744/ Biernacki (1986, sidan 185). 
745/ Betydelsen av socialt stöd och acceptans framkommer också i t.e x. Byqvist 
(1987) som innehåller en redogörelse av vad 404 personer som ingick 
BAK/SWEDATE-projektet anger som orsaker till varför de slu tat eller fortsatt 
använda narkotika. 230 av d e intervjuade hade slutat använda narkotika och 
förutom negativa konsekvenser av missbruket är "Gemenskap och trygghet hos familj 
och 'rik tiga' vänner" (a.a., sidan 71) vad flest anger som orsak till att de slutat an
vända narkotika. Av de som inte slutat använda narkotika är "Gemenskap (familj, 
kamrater, t rygghet)" (a.a., sidan 73) den faktor som flest anser skulle kunna bidra 
till att de slutade missbruka narkotika. 
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utrymme i den här typen av empiriredogörelser. Dels förstås p.g.a. av att 
mina intervjupersoner faktiskt betonar dess betydelse för att de för
ändrade sina liv. Dels p.g.a. att även om socialt stöd och acceptans är 
grundläggande för att narkotikamissbrukare ska kunna förändra sina liv, 
så är det i praktiken inte självklart i bemötandet av narkotikamissbrukare i 
vårt samhälle där narkotikamissbruk utgör "... sinnebilden för en av de mest 
moraliskt förkastliga avvikelser vi kan tänka oss"^>. Att intervjupersonerna 
var medvetna om och påverkades av denna samhälleliga föreställning 
framkommer bl.a. av Malins beskrivning av sin upplevelse att hon fick till
baka sin "människoheder" och av Eriks känsla av "seger" nä r han kände sig 
accepterad trots att han berättade om sin missbruksbakgrund. Det var 
också det som gjorde att konsumföreståndarens förtroende för Nils innebar 
ett gränsöverskridande i hans strävanden för att bli fri från narkotika. 
Acceptansen och bekräftelsen från omgivningen bidrog alltså inte minst till 
att det blev möjligt för intervjupersonerna att hantera de mindervärdes-, 
skuld- eller skamkänslor som de kunde känna i förhållande till den sociala 
omgivningen utanför missbrukslivet. 

Det finns dock några aspekter i mina intervjupersoners beskrivningar av 
socialt stöd, acceptans och bekräftelse som inte brukar uppmärksammas 
av missbruksforskningen. En handlar om betydelsen av deras medvetna 
förhållningssätt för att omgivningens bemötande kunde bidra till för
ändringen av deras liv. Jag menar givetvis att det fanns en ömsesidighet 
mellan intervjupersonerna och de personer som gav dem stöd och accep
tans, som bl.a. innebar att intervjupersonerna betraktade de stödjande 
personerna som välmenande, som i sin tur betraktade intervjupersonerna 
som seriösa i sina försök att förändra sina liv. Jag menar också att flera av 
de personer som intervjupersonerna berättar om var föredömliga när det 
gäller att visa medmänsklighet och tolerans. Men att denna ömsesidighet 
uppstod var inte bara frågan om att intervjupersonerna mötte människor 
som gav dem stöd. En viktig förutsättning var också att de var beredda att 
ta emot stöd och bli accepterade - att de valde att ge det denna innebörd, 
vilket bl.a. åskådliggörs när Malin säger "... sen också att jag har låtit folk få 
börja bli viktiga för mig...". Med andra ord; Det sociala stödet och accep
tansen var av stor betydelse för att intervjupersonernas identiteter för
ändrades, men för att det skulle få denna betydelse krävdes att identitets
förändringen redan hade inletts när de mötte de människor som gav dem 
stöd. Att de upplevde olika personers handlingar mot dem som socialt 
stöd och acceptans kan därför tolkas som diskontinuerliga handlingar747 -
under tiden de var kvar i missbruket skulle de ha kunnat gett samma 
handlingar andra innebörder. Vad som i en situation t.ex. kan tolkas som 
omtanke, kan i en annan tolkas som misstro. Vad som hade hänt om Nils 
några år tidigare hade mött en konsumföreståndare som hade gett honom 
ansvar för ett kassaskåp med fyrtiotusen kronor i kan man därför inte 
veta. 

746/ Olsson (1994, sidan 198). 
747/ Bergmark och Oscarsson (1988:93). 
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Att vara före detta 
"... det är mycket rädslor för vad andra människor ska tycka... " 

Flera av de problem som var uppenbara för intervjupersonerna då de bröt 
sig loss från missbruket löstes eller gjorde sig mindre ofta påminda allt
eftersom de integrerades i det drogfria livet. De blev säkrare i förhållande 
till narkotikan och behövde ägna mindre tid åt att undvika situationer där 
de t.ex. riskerade möta bekanta från missbruket. Att deras boende- och 
försörjningssituation ordnade sig bidrog till att känslan av att "stå på noll" 
avtog. Den ensamhet som de flesta hamnade i då de bröt sig loss från 
missbrukslivet löstes upp när de kom in i nya sociala sammanhang via t.ex. 
arbete, studier och NA. Ekonomiska skulder som hängde efter några av 
intervjupersonerna var givetvis betungande, men gjordes trots allt hanter
liga genom uppgörelser med banker och kronofogdar. De som smittats av 
hepatit C utgick ifrån eller hoppades att deras drogfria leverne skulle hålla 
detta stången. Det fanns dock ett problem som inte minskade utan snarare 
accentuerades när deras kontakter med "vanliga människor" breddades, 
nämligen att de kunde känna skuld-, skam- och mindervärdeskänslor p.g.a. 
missbruket. En återkommande fråga var därför hur de i förhållande till 
omgivningen skulle hantera sina bakgrunder som missbrukare. 

"... det är mycket rädslor för vad andra människor ska ty cka, det är mycket 
skam, mycket skuld...", säger Petra. För henne och de andra kvinnorna blev 
mötet mellan deras missbruksbakgrunder och deras nya livssituationer en 
generator för skuld-, skam- och mindervärdeskänslor. De upplevde ofta 
sina missbruksbakgrunder som biografiska barlaster som kunde väcka frå
gor i sammanhang där personliga bakgrunder var intressanta och de var väl 
medvetna om att svaren på den typen av frågor kunde vara misskredi
terande. Petra ger bland annat följande exempel från när hon efter två års 
drogfrihet påbörjade en högskoleutbildning: 

"Jag tror redan första veckan när ja g gick på utbildningen så fick jag h öra 
att kvinnor som blir misshan dlade är dumma i huvudet ungefär och även 
om jag inte tillhör den gruppen så kände jag ändå a tt det är så många 
människor som lever i någon slags glaskupa. Men dom fortsatte i den stilen 
och, ja, jag vart jätterädd genom att höra såd ana sake r och undrade vad 
det skulle bli för attityd mot mig..." 

Petra valde att inte berätta om sin bakgrund. Detta krävde att hon distan
serade sig mot sina kurskamrater och andra personer vars reaktioner hon 
var osäker på, vilket bidrog till att hon ofta kände ett utanförskap i förhål
lande till dem. Detta förhållningssätt har ofta varit betungande för henne: 

"... genom att jag bär omkring på en hemlighet, så måste jag hela tiden, i 
mitt möte med andra människor, fö rhålla mig till den här hemligheten och 
vilket också gör att jag ställer mig utanför för att någon kan undanröja 
min djävulsKa hemlighet och det blir en fruktansvärd börda. " 

Birgitta valde motsatt strategi. "Jag har ju berättat, för sådant här kommer 
fram ändå...", säger hon när hon beskriver hur hon berättade om sin miss
bruksbakgrund i en rad olika sammanhang efter att hon blev utskriven från 
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ett av LP-stiftelsens behandlingshem. Förutom att hon "vittnade"748 i kyr
kan om sitt liv, så berättade hon om sin bakgrund för arbetskamrater, 
grannar, hennes barns lärare och föräldrar till hennes barns klasskamrater. 
Hon berättade också om sitt missbruk för sina syskon och fosterföräldrar 
som hon tidigare hade lyckats hålla ovetande om detta. Den enda som rea
gerade negativt var hennes syster. "... så hon tog avstån d ifrån m ig, hon kla
rade inte av att få reda på att jag varit narkoman...", säger Birgitta. Systerns 
reaktion fick dock inte Birgitta att ångra sitt val att berätta. 

"... och dom kan ringa ibland, som en mamma till ett barn i S tinas klass 
och säga, n i är så duktiga och så och till och med rektorn kommer fram 
ibland och uppmuntra r en, så dom är väldigt snälla människor. Så det är 
inte det där som jag tänkte att dom skulle kunna göra, att fnysa och vända 
sig bort, nej, det är inte så, utan tvärtom..." 

Att Birgitta valde att berätta och att hon, med undantag för hennes syster, 
anser att det inte vållat henne några problem betyder inte att hon inte känt 
skam- och mindervärdeskänslor. Att hon anser att människor som behand
lar henne med vad man kan betrakta som vanlig hövlighet är "väldigt 
snälla" säger något om att hon inte hade varit förvånad om de hade tagit 
avstånd från henne. "I början tyckte jag att alla stirrade på mig och jag had e 
jätte jobbigt med sådant...", säger hon och berättar också att hon kunde 
tvivla på om det stöd hon fick var äkta: "Ibland blev jag misstänksam och 
tänkte, varför säger dom hela tiden att dom tycker om mig , gör dom det...". 

De andra kvinnorna valde, som Petra, att undvika att berätta om sina 
bakgrunder som narkomaner i sammanhang där de var osäkra på vilka 
reaktioner detta skulle väcka. De berättar också om att detta bidrog till att 
de kunde uppleva känslor av utanförskap i förhållande till "vanliga män
niskor", vilket Vera ger uttryck för när hon säger: "... det var liksom jävla 
intressant att se andra sidan, men jag var so m utanför ändå...". 

Vad de ofta kände sig tvingade att dölja, var en stor del av deras livs
historier och samtidigt de projekt - att skapa ett "vanligt liv" - som de var 
mitt uppe i. Att inte duga, eller att vara rädd för att inte göra det, är 
naturligtvis nedbrytande för självkänslan. "Mänga kvinnor Idarar int e ett 
drogfritt liv på grund av skammen, dom orkar inte leva med det...", säger Petra. 
Hon förmodar att om hon inte hade haft tillgång till andra sammanhang 
där hon kände trygghet och kunde prata öppet om sin situation hade 
hennes känslor av skam förmodligen hindrat hennes förändring. 

För Petra, liksom för Annika, Vera, Malin och Elisabeth, var deltagandet 
i NA och de vänner de fick därigenom en viktig motvikt till deras ibland 
darriga kontakter med det "vanliga livet". Annika säger: 

748/ Att "vittna", som Birgitta utt rycker det innebär att man vid t.ex . gudstjän
ster berättar om sitt liv och hur man fått sin kristna tro. Johansson (1996:155-164) 
ger en beskrivning av vittnesbördets betydelse inom LP-stiftelsen. Han menar att 
även om ett syfte är att sprida det kristna budskapet har vittnesbördet störst be
tydelse på den som vittnar och bl.a. därför utgör det en viktig del i behandlingen 
inom LP-stiftelsen. 
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"Jag gick dit där jag var t rygg och det är då på mina möten på NA, och 
sen på fritiden umgicks jag bara med dom som varit på behand ling och 
som mil leva nyktert..." 

Inom NA var deras missbruksbakgrunder inte ett problem, utan tvärtom en 
förutsättning för deltagandet. Där hade deras erfarenheter och kunskaper 
från missbrukslivet ett värde och där vågade de utveckla tankar och 
funderingar som de utgick ifrån att inga andra än personer som själv varit 
missbrukare kunde förstå, vilket Annika exemplifierar: 

"Om någon till exempel berättar att, ja, jag tog bilen och for till st an och 
så vart jag full. Vanliga människor skulle säga , men hur kan du göra det, 
du skulle ju på jobbe t, men där förstår ju alla de t, så det är därför dom 
vågar säga det... " 

En annan viktig förutsättning för att NA kunde fylla denna funktion för 
kvinnorna var, som Annika säger, att: "... det finns ju ingen insyn för utom
stående och det var ju jätteviktigt för mig från början...". A nonymiteten och 
självständigheten i förhållande till myndigheter, som är grundstenar för 
NA:s verksamhet749, gjorde det alltså möjligt för Annika och de andra 
kvinnorna som engagerade sig i NA att berätta om och reflektera över sin 
liv, utan att de behövde riskera sin position i förhållande till "vanliga 
människor". 

En del av männen berättar också att de kunde känna skam, skuld och 
mindervärdeskänslor, men för dem var frågan om hur de skulle handskas 
med sina missbruksbakgrunder mindre problematisk än vad som var fallet 
för kvinnorna. Även om de var medvetna om att de tog en risk, så gjorde 
de ofta ingen hemlighet av att de hade varit missbrukare och det är endast 
Nils som berättar att han blev öppet misskrediterad p.g.a. detta. Han 
berättar om en förnedrande situation på den arbetsplats där han började 
arbeta efter sin tid på behandlingshemmet: 

"När jag kom in i omklädningsrummet, så hoppade en kille på mig som 
sa, får jag tillbaka hundringen. Jag stod som ett frågetecken, v ilken 
hundring? Ja, du har s nott hundra spänn ut av mig. Jag har i nte tagit 
några penga r sa jag o ch så två dagar senare då så hittade han hundringen 
i skåpet, men inte ett ljud sa han." 

Denna händelse som Nils beskriver utgör alltså ett undantag. Vanligtvis 
medförde det inga problem då männens missbruksbakgrunder blev kända. 
De beskriver det snarare som att det oftare var tvärtom. "... dom tyckte det 
var hemskt bra och strongt av mig på alla vis. ..", säger t.ex. Erik när han 
berättar om hur personalen på en av hans arbetsplatser reagerade när han 
berättade om sin bakgrund. 

Flera av männen valde även att gå ut offentligt med sina missbruks
erfarenheter. Johan tog initiativ till att starta en lokalavdelning till en drog-
politisk organisation strax efter att han blev utskriven från sin behandling 
och i samband med det berättade han om sina egna missbrukserfarenheter i 
lokalpressen. Erik, Jan-Åke och Nils valde att ibland tacka ja till erbjudan-

749/ Det formuleras tydligt i de tolv traditioner som kan sägas vara stadgar för 
AA, NA och andra tolvstegsrörelser (Se t.ex. Helmersson Bergmark, 1995:28-35). 
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den om att i olika sammanhang hålla föreläsningar om sina missbruks
erfarenheter. Nils säger: 

"Jag hade ju skuldkänslor för vad jag hade ställt till med under 
missbruket, att man hade sålt knar k och jag vi lle betala tillbaka det här på 
något vis eller åtminstone försöka och det var ju mycket därför som jag var 
ute på skol or och berätt ade om mitt liv och jag hade även föreläsningar 
både för socialsekreterare och läkare och andra... " 

Föreläsningarna var för det mesta positiva upplevelser. Till exempel berät
tar Erik: 

"Jag åkte runt mycket i skolor och på andra ställen och berä ttade om mitt 
missbruk och det tror jag gjorde att man byggde upp en otrolig själv
känsla. Det här var en sak jag kunde, ingen kunde sätta sig upp mot den. 
Det här var mina upplevelser och de t var mycket frågor som ställdes och 
ibland satt där båd e föräldrar och personal och elever och lyssnade... " 

Man kan se det som att när Erik, Jan-Åke och Nils höll föreläsningar om 
sina liv som narkotikamissbrukare sä fick de uppleva att den del av sam
hället som de var på väg att ta sig in i satt och lyssnade på dem för att de 
hade något viktigt att säga. Föräldrar, lärare, socialsekreterare och läkare 
ställde, kanske med oro för sin egna barn, frågor till dem och utgick ifrån 
att deras svar var värda att ta till sig. De fick vara betydelsefulla. Deras 
liv som missbrukare hade trots allt inte varit helt bortkastade, utan det gav 
dem en position i det "vanliga samhället". Att gå ut och berätta offentligt 
om att man "varit" narkotikamissbrukare är dessutom förpliktigande och 
det kan därför också betraktas som ett sätt för männen att markera 
avstånd till missbrukslivet och skapa side-bets750 till det drogfria livet. 
Männens offentliggörande av sina missbruksbakgrunder tydliggör en skill
nad i förhållande till de kvinnliga intervjupersonerna och hur samhälleliga 
föreställningar om manliga och kvinnliga narkotikamissbrukare påverkade 
deras ageranden i det drogfria livet. Medan männen kunde visa sina livs
historier och fick uppskattning och auktoritet för det, så dolde kvinnorna 
sina, då de utgick ifrån att bilden av dem annars skulle belastas av skam-
genererande föreställningar om hur kvinnliga narkotikamissbrukare är751. 

"Så jag tror att det var nyttigt... " 
När Nils hade varit drogfri i fem år var han sedan drygt ett år sambo med 
en kvinna. Han hade gott om vänner, som han hade lärt känna under de tre 
och ett halvt år som hade gått sedan han avslutade sin behandling. Han 
var sedan ett par år anställd som industriarbetare. Han var skuldfri och 
hade inga kontakter med socialtjänsten eller andra myndigheter. Han hade 
även hunnit ta körkort och skaffat bil. En hel del av sin fritid ägnade han 

750/ Becker (1960:35). Se också Biernacki (1986:82). 
751/ Se t.ex. Erdmanis och Torsdotter (1983:83) som menar att oavsett hur kvinnor 
levt som narkotikam issbrukare tvingas de möta och förhå lla sig till samhället s 
föreställningar om kvinnor som missbrukar narkotika, som är förknippade med 
bl.a. promiskuitet och prostitution. Se också kapitel 3, sid. 89-91. 
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åt tränarsysslan i en idrottsförening. Han var en omtyckt och ofta anlitad 
föreläsare när det t.ex. var dags för skolor att ha ANT-undervisning eller 
när föreningar och fritidsgårdar ville slå ett slag mot narkotikan. Man kan 
förmoda att människor som kände till hans bakgrund ibland tänkte att han 
var ett "lyckat fall". Det såg helt enkelt bra ut. Då kom återfallet. 

"Jag kom hem efter jobbet och d å ser jag hon som jag bo dde med ligga och 
knulla med en annan kille. Jag vart väldigt sne och packade ihop mina 
prylar och tog bilen och åkte upp till X-stad och tände på i två veckor... " 

Nils menar dock inte att flickvännens otrohet är förklaringen till återfallet. 
"Jag tog det som en förevändning, för jag mådde ju inte bra i mig själv 
just då, utan där har ja g anledningen, äntligen liksom, nu kan jag äntligen 
åka upp och testa och se hur det verkligen var. Så jag åkte upp och sålde 
bilen, teven och stereon och videon och knar kade upp trettiofem tusen på 
två veckor. Men jag tror att det var nödvändigt i det läge t jag befann mig 
i, att verkligen testa och se att det inte var så bra ändå, alltså. Jag menar 
för att, i och med att jag inte hade k narkat på fe m år, så glorifierade jag ju 
det där lite grann, dom här dålig a sidorna, dom försvinner, man kommer 
bara ihåg dom positiva grejerna med knarket. Så jag beh övde på något vis 
upptäcka igen att det inte var så väldigt bra, som jag kom ihåg att det 
var. Så jag tror att det var n yttigt det där återfa llet... " 

Efter två veckors heroinmissbruk i sin gamla hemstad fick Nils nog. Han 
blev inlagd för avgiftning på ett sjukhus. En vecka senare återvände han till 
sin nya hemstad. Han fick behålla sitt arbete på fabriken och han fick gan
ska omgående en egen lägenhet. Vännerna fanns kvar och idrottsföreningen 
såg gärna att han åter tog ansvaret för träningarna. Några veckor efter åter
fallet såg hans vardag, bortsett från att förhållandet med flickvännen var 
slut, ut ungefär som innan återfallet. 

Nils säger "jag mådde ju inte bra i mig själv just d å!" och att han hade bör
jat "glorifiera" heroinet. Därför var det "nödvändigt" att "testa" för att "se att 
det in te var så bra". Hans förklaring är intressant och det är självklart att 
det blev en lärorik erfarenhet för honom. Men samtidigt är det en förklaring 
man kan göra då en kritisk eller problematisk händelse löst sig på ett lyck
ligt sätt och sådana är det inte ovanligt att man kallar "nyttiga" lärdomar. 

Betydde inte flickvännen mer än att hennes otrohet endast blev en före
vändning för Nils att ta ett återfall? Visserligen kan man anta att deras 
förhållande inte var oproblematiskt, vilket flickvännens otrohet kan vara 
ett tecken på. Men när man, som jag, träffat Nils oc h bl.a. sett honom till
sammans med sin nuvarande fru och vet hur mån han är om deras relation 
och hur han månar om relationen till sin son och sin styvson är det inte sär
skilt djärvt att spekulera i att flickvännens otrohet hade större betydelse 
för återfallet än att bara vara en förevändning. För att spekulera vidare: 
Nils och flickvännens förhållande var inte nytt. De hade varit tillsammans i 
över ett år och de var sammanboende. Man kan därför anta att även om 
Nils inte var tillfreds med deras förhållande var det en viktig del av hans 
"nya liv" som drogfri. Det skulle kunna betyda att upptäckten av flick
vännen med en annan karl i deras säng skapar en krissituation, då en viktig 
del av hans "nya liv" faktiskt bokstavligen rasar samman inför hans ögon. 
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När man förlorat en viktig del av sitt "nya liv" är det inte särskilt märkligt 
om man reagerar med att söka sig tillbaka till sitt "gamla liv"752. 

Därmed inte sagt att återfallet berodde på flickvännens otrohet. Det var 
ju faktiskt Nils som satte sig i bilen och körde trettio mil upp till sin gamla 
hemstad. Dessutom antar jag att det var så, som Nils säger, att han ibland 
"glorifierade" heroinet. Det låg inte mer än fem år tillbaka i tiden och det 
hade faktiskt varit en central aktivitet i hans liv i mer än tio år och det 
fanns förstås också positiva minnen bundna till missbrukslivet. Att 
heroinet ibland dök upp i hans tankar, kanske särskilt när det av olika 
anledningar kändes tungt i hans "nya liv", är därför inte särskilt konstigt. 

Men varför sökte inte Nils stöd hos sina vänner och flickvännen när han 
vid tiden för återfallet inte "mådde bra" och "glorifierade" heroinet? Jag 
antar att en del av förståelsen till det finns i den bild av sig själv som Nils 
förmedlade till omgivningen och de förväntningar omgivningen hade på 
honom och den betydelse det fick för hur Nils såg på sitt förhållande till 
människor i hans omgivning. Jag grundar detta antagande inte minst på det 
faktum att Nils brukade hålla föreläsningar om sitt liv som narkotika
missbrukare. Man kan anta att en förutsättning för att han var intressant 
som föreläsare var att han gick ut med att han hade klarat sig, trots att han 
hade missbrukat heroin under många år och att han tog avstånd från nar
kotikan genom att betona missbrukets negativa konsekvenser753. Även om 
det var positivt för honom, såtillvida att det gav honom bekräftelse och 
auktoritet, så band det honom samtidigt till hans bakgrund som narko
tikamissbrukare. En viktig grundsten i hans identitet som drogfri var att 
han hade haft en identitet som narkotikamissbrukare. Man kan uttrycka 
det med att i omgivningens ögon och i hans egna var han, i alla fall till viss 
del, den han var för att han lyckats förändra sig från den han hade varit. 
Han var en "f.d. narkotikamissbrukare". 

När den position man har i tillvaron bygger på att man är en person som 
har klarat sig från ett narkotikamissbruk och man får positiv uppmärk
samhet genom det blir det konfliktfyllt att för omgivningen berätta att man 
"mår dåligt" och har börjat "glorifiera" narkotikan. Jag förmodar att detta 
kan vara ett dilemma för många människor som är kända av omgivningen 
som "f.d. narkotikamissbrukare". Nils beskrivning tolkar jag som att för 
hans del blev dilemmat outhärdligt vid tiden för återfallet. 

Nils avbröt sitt återfall efter två veckor. Han betraktade det, som sagt, 
som att han hade "testat" heroinet och fått "... se att det inte var så bra..." och 
att det var "nyttigt" för honom. Men en förutsättning för att han kunde se 
det så och för att återfallet inte blev längre var förstås att han under de 
fem år som gått sedan han bröt sig loss från missbrukslivet hade byggt upp 
en tillvaro som var fjärran från livet som heroinmissbrukare. 

752/ Heroinet är "en kompis som aldrig sviker" (Svensson, B., 1996, sidan 274). 
753/ En person som säger att han eller hon är osäker på om han eller hon kommer 
att vara drogfri och som ta lar med saknad om her oinets positiva effekter skulle 
förstås få en kort karriär som droginformatör i ett samhälle där narkotikapoli
tikens mål är "ett narkotikafritt samhä lle". 
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"... jag var mina händelser, i stället för att vara den jag är... " 
Ett år efter återfallet började Nils att arbeta i en öppenvårdsverksamhet 
för missbrukare. När Malin och Erik hade varit drogfria i ungefär ett 
respektive två år fick de anställningar som behandlingsassistenter på de 
behandlingshem där de själva varit i behandling. Ett viktigt skäl till att de 
tog dessa jobb var att både de själva och de som anställde dem ansåg att 
deras egna erfarenheter av narkotikamissbruk var värdefulla i behandlings
arbetet. I likhet med vad som var fallet när det gällde Nils föreläsningar, så 
kan man säga att deras missbruksbakgrunder gav dem en position i det 
"vanliga samhället". "Det var ändå en trygghet någonstans, att jag var före 
detta, jag var det i alla fall...", säger Malin. Men med tiden blev identiteten 
som "f.d. narkotikamissbrukare" problematisk och hindrande för dem. "Det 
var därför jag slutade, att jag ville komma bort från den stämpeln, att vara för e 
detta missbrukare...", säger Nils som slutade efter två år. Erik sade upp sig 
redan efter ett halvår. Malin slutade efter drygt ett år. 

Malin resonerar en hel del kring bakgrunden till att hon bestämde sig för 
att sluta som behandlingsassistent. "På ett sätt var det spännande att på 
något vis ha fötterna på bägge ställena, men samtidigt var det svårt...", säger 
hon och beskriver hur rollen som före detta narkotikamissbrukare med 
tiden blev en börda för henne. Hon var drogfri och hade även i andra 
avseenden fått ordning på sitt liv. På behandlingshemmet hade hon samma 
uppgifter som de andra i personalen. Ändå upplevde hon det som att hon 
befann sig mellan "de vanliga" och "missbrukarna". Vad hon än gjorde, så 
kände hon att det betraktades utifrån hennes missbruksbakgrund. Om hon 
t.ex. hade åsikter som avvek från vad någon annan i personalgruppen 
ansåg kunde hon få höra att orsaken till det fanns i hennes livshistoria. 
Malin lade däremot märke till likheterna mellan sig själv och "de vanliga" i 
personalgruppen och hon var inte längre beredd att acceptera att vara 
underordnad de "vanliga". Hon säger: 

"Man pratar väldigt mycket om det här missbruksbeteendet och missbruks
beteendet och missbruksbeteendet, men alltså det kunde man ju känna igen 
hos allihopa som jobb ade där..." 

Till sist var Malin "... väldigt less på att vara fö re detta missbrukare...". Två år 
efter att hon hade brutit sig loss från missbrukslivet, blev det därför nöd
vändigt för henne att bryta sig loss från rollen som "f.d. narkotikamissbru
kare". Samtidigt som hon sade upp sig på behandlingshemmet började hon 
att trappa ned på sitt engagemang i NA. Hon understryker att hon inte vill 
att det ska verka som att hon pratar illa om NA och minnesotabehandling. 
"Jag menar absolut inte att det är dåligt, men...", säger hon och fortsätter: 

"... jag identifierade mig med det som har hänt mig, att jag på något sätt 
blev det som har hänt mig, alltså att jag var mina händelser, i stället för 
att vara den jag är, att även det här med NA, det var ju under en lång tid 
livsviktigt för mig, mycket, mycket viktigt, både den formen att mötas och 
också män niskorna som var där blev viktiga och jag lärde mig mycket 
därifrån, men till slut så började det at t kännas som att man tuggade på 
ett gammalt tuggummi, att man som hela tiden ältade och ältade och 
ältade och ältade. I stället för att verkligen börja prata med varandra så 
ältade man händelser, men det är inte händelserna som är jag. Det är 
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någonting som jag h ar mött och upplevt, men de t är inte jag. Jag ville inte 
fastna i det, så därför måste jag lämn a NA för ett tag, för att kunna säga 
att jag var något annat än en narkoman, att kunna säga att jag är Malin. " 

I Malins, Nils och Eriks fall kan man säga att deras identiteter som f.d. 
narkotikamissbrukare gav dem "genvägar" till positioner i det vanliga sam
hället754. Men med tiden blev det otympligt och hindrande för dem att 
bära dessa identiteter. Identiteten som f.d. narkotikamissbrukare innebar 
att de inte bara betraktades utifrån de personer de var, utan också utifrån 
de som de hade varit och således till viss del som personer de inte ville 
vara. De kunde till slut inte leva upp till de förväntningar det ställde på 
dem och de kände sig därför tvingade att överge dessa identiteter. Man 
kan därför säga att deras identiteter som "f.d. narkotikamissbrukare" fun
gerade som övergångsidentiteter. 

Malins, Nils och Eriks beslut att sluta arbeta inom missbrukarvården 
kan tolkas som existentiella val, som grundades på deras insikter i att 
deras liv fortfarande definierades av missbruket, vilket inte längre motsva
rade hur de såg på sig själva och ville bli betraktade av omgivningen. Dessa 
val möjliggjordes av att de inte längre behövde narkotikan eller andra yttre 
krafter för att förklara sina liv. De levde liv som de själva kunde och ville 
ta ansvar för. 

Betydelsen av existentiella val för förändringen avtecknar sig också i de 
flesta av de andra intervjuerna. Även om intervjupersonerna menar att de 
inte hade kunnat förändra sina liv utan det stöd de fick från olika män
niskor i sina omgivningar, så säger de att förändringen av deras liv ytterst 
var frågan om deras egna val och att de förstod att de själva hade att ta 
ansvar över sina liv. "Men dom stora grejern a det är att jag förstod a tt jag 
kunde välja, att jag kunde välja att missbru hi eller inte...", säger t.ex. Annika. 
Petra ger uttryck för det när jag ber henne att sammanfatta vad som varit 
viktigt för att hon förändrade sitt liv: "Det är svårt att förmedla allting så här, 
men det handlar mycket om att jag har tagit ansvar över m itt eget liv...". Vera 
berättar om hur det blev alltmer tydligt för henne att hon hämmades av att 
hon ägnade för mycket energi åt att fundera över vad som hade hänt i hen
nes liv och varför. Hon säger: 

"Det var i princip vad jag har gjort hela l ivet, suttit och flummat och 
analyserat, varför och varför, men det finns ju inga svar och så då bö rjade 
jag tänka att det var så och att det var inte så mycket at t göra åt det som 
hänt, så därför har jag kunnat släppa det, det går ju liksom inte att göra 
något åt, det är bara att konsta tera att det skett... " 

Birgitta som lyfter fram betydelsen av de människor hon lärde känna på ett 
av LP-stiftelsens behandlingshem och att hon blev frälst, säger dock: 

754/ Med "genväg" avser jag inte att Malin, Erik och Nils g jorde det lättare för 
sig i den dagliga tillvaron då de började arbeta inom missbrukarvården, utan jag 
syftar just på att det gav dem en tydl ig plats i det "vanliga samhället". Att börja 
arbeta inom missbrukarvården relativ t kort tid efter att man själv blivit drog
fria kan utsätta den egna drogfriheten för stora påfrestningar (se t.ex. Johansson, 
1997:201). 
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"Så att jag slutade handlade trots allt framförallt om att jag ville ha ett 
schyst liv och känna att jag var värde full och. för att få det så måste ju jag 
ändra mig själv... " 

"Jag hade alla beteenden kvar, fast ja g inte var drogad...", säger Henrik när han 
berättar om hur det blev tydligt för honom att förändringen krävde mer av 
honom än att vara drogfri. 

"Jag krävde till exempel ärlighet av alla andra människor, för jag själv 
tyckte jag var ärlig och n är de inte var det kände ja g mig lurad och gjor de 
mig dålig igen och då kunde jag ta ett återfall... " 

Han menar att det förmodligen viktigaste för hans utveckling därför var att 
han insåg att ansvaret för sitt liv inte låg på någon annan än han själv: 

"Jag förstod att jag har fullt ansvar, jag kunde inte göra som tidigare, 
lasta över det på någon annan, samhället, socialtjänsten eller någon 
annan... " 

Om förutsättningar för och betydelsen 
av det egna ansvarstagandet 

Att flera av intervjupersonerna säger att förändringen av deras livsstilar 
ytterst var frågan om deras egna val och att de förstod att de själva hade 
att ta ansvar för sina liv kan tyckas vara en individualistiskt ståndpunkt, 
men av empiriredogörelsen framgår det att de sätter sina relationer till 
människor som de mötte i olika sammanhang i centrum när de berättar om 
bakgrunden till att de förändrade sina liv. Förutsättningarna för deras per
sonliga ansvarstaganden uppstod således i sociala sammanhang där de 
hade relationer till människor som bekräftade dem och gav dem stöd i 
deras strävanden att förändra sina liv755. Att de blev medvetna om att de 
kunde välja och själva hade att ta ansvar för sina liv var med andra ord 
och för att citera Mead75*" "... en utveckling och en produkt av social inter-
aktion". 

Relationens betydelse för förändringen visar sig inte enbart i att inter
vjupersonerna berättar om relationer till personer som var socialt respon
siva757 och som bekräftade dem i drogfriheten, utan också såtillvida att 
när de berättar om svårigheter som de upplevde när de höll på att bygga 
upp en drogfri tillvaro så handlar dessa också till stor del om relationer till 
människor som de mötte i det "vanliga samhället". Jag syftar inte minst på 
de skuld-, skam- och mindervärdeskänslor som i synnerhet kvinnorna, men 

755/ Jfr t.ex. Andersson et al. (1983:252); Bie rnacki (1986:162-169); Brill et al. 
(1972:300); Byqvis t (19 87:39); Fride ll et al. (1996:17); Klingemann (1992:1383); 
Rune et al. (1983:111); Shaffer och Jones (19 89:134); Waldorf (1983:276); Wille 
(1983:337-339). 
756/ Mead (1995, sidan 143). Enligt Mead är allt som ingår i människans medve
tande grundat i social interaktion (a.a.). Se också t.ex. Berger och Luckman 
(1979:201); Perinbanayagam (1985:193) för liknande ståndpunkter. 
757/ Asplund (1987:29). 
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också flera av männen, berättar kunde vara hindrande i deras kontakter 
med människor som stod utanför narkotikakretsarna. 

Intervjupersonernas beskrivningar av hur de förändrade sina livsstilar, 
som så småningom gav förutsättningar för deras personliga ansvarstagan-
den för sina livssituationer, kan tolkas som exempel på vad Morén758 

avser med begreppet omgestaltning. Det hade skett omfattande för
ändringar av deras liv. Det handlade inte bara om att de var drogfria, hade 
brutit sig loss från narkotikakretsarna, flyttat, skaffat nya vänner och 
intressen, utan om att de hade börjat betrakta och tolka tillvaron annor
lunda än tidigare. De hade överskridit föreställningarna om att de var 
styrda av narkotikan eller andra krafter de själva inte kunde påverka759. 
De levde helt enkelt liv de kunde ta personligt ansvar och som gjorde det 
meningsfullt för dem att vara fria från narkotika. De hade förändrat sina 
identiteter760, vilket innebar att de kunde välja att vara "andra än de som 
de hade varit"761. De var redo att definitivt kliva in i det "vanliga livet". 

758/ Morén (1992:10). 
759/ Detta betyder förstås inte att de inte längre trodde att narkotika är beroen-
deframkallande, vilket de gjorde. Jag syftar på att de ansåg sig vara fria från be
roendet eller som Ann ika uttrycker det: "Men dom stora grejerna det är att jag för

stod att jag kunde välja, att jag kunde välja att missbruka eller inte..." (se här 
ovan sid. 217). 
760/ I flera undersökningar understryks nödvändigheten av identitetsförändring 
för att bli fri från narkotikamissbruk. Se t.e x. Bergmark och Osc arsson (1988); 
Biernacki (1986); Börjeson (1979); Waldorf (1983:277). 
761/ För att åter parafrasera Bergmark och Oscarsson (se t.ex. 1988:89; 1989:56). 
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Kapitel 10 
Ett "vanligt liv" 

"Det är relationen som botar, relationen som bo tar, 
relationen som bota r - så lyder min professionella 
trosbekännelse." 

(Ur Kärlekens bödel av Irvin D. Yalom) 

Detta kapitel som avslutar empiridelen handlar om intervjupersonernas 
livssituationer under tiden för intervjuerna och syftar till att belysa vad det 
kan innebära att med erfarenheter av att ha varit narkotikamissbrukare 
leva ett "vanligt liv" i ett "vanligt samhälle". Kapitlet innehåller en redovis
ning av hur intervjupersonerna beskriver sina arbets- och bostadssitua
tioner, familjeförhållanden och umgängesliv. Men centrala frågor som 
kapitlet ger svar på är också om, och i så fall hur, deras missbrukserfaren
heter påverkar deras liv idag. Vad är viktigt för dem idag? Hur ser de på 
sina möjligheter idag och i framtiden? Är de nöjda med sina liv? 

Det finns stora skillnader mellan intervjupersonerna när det gäller hur 
lång tid som gått sedan de blev drogfria (se tablå 8), vilket givetvis är 
väsentligt att beakta när man tar del av hur de beskriver sina "vanliga liv". 
För att ta hänsyn till de tidsmässiga skillnaderna, men också skillnader 
mellan kvinnorna och männen och den grundton762 som karakteriserar 
deras beskrivningar av sina liv i det "vanliga samhället", har jag i detta 
empirikapitel lagt upp redovisningen annorlunda än i de tidigare. 
Redovisningen inleds med Annika och Elisabeth, som är de av kvinnorna 
som varit drogfria kortast tid. Även om de anser att drogfriheten inneburit 
en positiv förändring, så upplever de en hel del svårigheter i tillvaron och 
de uttrycker sig med försiktighet om sina möjligheter i det "vanliga sam
hället". Efter Annika och Elisabeth följer redovisningen av Johans livssitua
tion. Han har varit drogfri ungefär lika länge som Annika och Elisabeth och 
i likhet med dem ger han stort utrymme för olika problem som han möter i 

762/ Med grundton avser jag det känsloläge som kännetecknar intervjupersonernas 
beskrivningar av sina liv idag, t.ex. om de betonar möjligheter eller om de lyfter 
fram problem oc h svårigheter. Tillfälligheter kan giv etvis påverka huruvida en 
person har en positiv eller neg ativ grundton när hon eller han berättar om sitt 
liv. Min värdering av grundtonen bygger dock på en samlad bedömning utifrån tre 
intervjutillfällen där det gick mell an sex och tolv månader mellan första och 
tredje intervjun. I de flesta fallen överensstämde grundtonen i intervjuerna ganska 
väl mellan första, andra och tredje intervjutillfället. Det är egentligen endast i 
intervjuerna med Annika som man kan notera en förändring i grundtonen. Hon såg 
ljusare på sitt liv vid det andra och tredje intervjutillfället än vad hon gjorde 
första gången jag intervjuade henne. 
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sin tillvaro. Därefter följer redovisningen av hur Petra, Vera, Malin, Birgitta 
och Catrin beskriver sina "vanliga liv". De har varit drogfria mellan tre och 
fem år. Deras beskrivningar skiljer sig från Annikas, Elisabeths och Johans. 
Visserligen är inte deras liv bekymmersfria, men de uttrycker styrka och 
tillförsikt att klara ut det som kan vara problematiskt i tillvaron. Henrik, 
som följer därefter, har varit drogfri i fyra år. I likhet med Petra, Vera, 
Malin, Birgitta och Catrin betonar han det positiva och möjligheterna i till
varon. Avslutningsvis följer en redovisning av Mats, Roger, Nils, Erik och 
Jan-Åke. De har varit drogfria mellan åtta och fjorton år. De är således de 
av intervjupersonerna som haft längst tid på sig för att etablera sig i "det 
vanliga samhället", vilket märks i deras beskrivningar av hur de lever idag. 

lillllllll Petra Annika Vera Malin Birgitta Catrin Elisabeth 

År i drogfrihet 4 2 3 5 4 4 2 

68ÂNHEN Henrik Roger Johan Mats Nils Jan-Åke Erik 

År i drogfrihet 4 10 2 8 9 14 8 

TABLÅ 8. Antal år i drogfrihet vid första intervjun. 

Annika och Elisabeth 
" Vissa dagar har jag det jättes vårt... " 

Annika är 39 år. Hon bor med sin femtonårige son i den stad där hon är 
uppvuxen och alltid har bott. Det har gått två år sedan hon blev drogfri 
och under den tiden har hon varit sjukskriven p.g.a. en sjukdom hon drab
bades av strax efter att hon började sin väg ut ur missbruket. Inom kort ska 
hon dock avsluta sjukskrivningen för att därefter påbörja en utbildning till 
behandlingsassistent. Annika menar att drogfriheten inneburit en positiv 
förändring av hennes liv, men hon kan känna sig rädd och osäker för hur 
hon ska klara sig. Även om hon understryker att hon inte vill tillbaks till 
missbrukslivet är det otvetydigt så att hon känner sig sårbar. 

"Jag kan bli väldigt skamfylld...", säger hon och berättar att samtidigt som 
hon ser fram emot att börja studera, så är hon orolig för hur hon skall bli 
bemött i den nya miljö hon måste ta sig an när hon börjar utbildningen. 
Annika återkommer ofta till att hon kan känna osäkerhet för hur det ska gå 
för henne. "Vissa dagar har jag det jättesvårt, då är jag i någon rädsla för 
framtiden...", säger hon när hon berättar om sin oro över att den sjukdom 
som hon just blivit frisk från åter ska blomma upp och förvärras. Oron för 
sjukdomen förstärks av att missbruket har satt djupa, och kanske out
plånliga, spår i henne i form av hepatit C763, som också är en källa till 
skamkänslor. Hon säger: 

"Jag har ju också hepatit C och det gör ju också a tt jag kan känna mig 
dålig och smutsig och det har varit massor av tjafs om det, eftersom det 

763/ Om hepatit C, se kapitel 2, sid. 43, fotnot 166. 
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har varit så mycket operationer så har dom fått behandla mig som smittad. 
Vissa läkare har behandlat mig som en människa i alla fall, medan en del 
har varit jätteäckliga och jag har också fått byta tandläkare och det ena 
med det andra... " 

Elisabeth, som är 34 år, har varit drogfri i två år. För snart ett år sedan fick 
hon sitt första barn, som hon lever själv med i den stad där hon bott så 
gott som hela sitt liv. "... det går väl bättre och bättre, men jag kan vara himla 
nervös för hur det ska gå...", säger hon och ger, i likhet med Annika, uttryck 
för att drogfriheten inneburit en positiv förändring av hennes liv, men att 
hennes tillvaro också innehåller problem och svårigheter som gör henne 
osäker för framtiden. Känslan av att vara sårbar förstärks av att Elisabeth, 
liksom Annika, står inför en ny förändring av sitt liv. När föräldraledig
heten om ett par månader tar slut ska hon flytta till en annan stad där hon 
blivit antagen till en högskoleutbildning. Hon skulle kunna gå samma 
utbildning i den stad hon bor i nu, men hennes oro för att dras tillbaka in i 
missbruket och att hon vill bli fri från skammen hon kan känna när hon blir 
igenkänd och betraktad för vad hon ägnat sig åt tidigare blev avgörande 
för att hon bestämde sig för att ta chansen att flytta då hon kom in på 
utbildningen: 

"Jag måste komma till något nytt, för det är inte bra för mig att vara här. 
Jag mår ju dåligt av dom allihopa, morsan och gamla polare man stöter 
ihop med. Jag vill slippa det och sen är det jobbigt a tt folk känner igen en 
på stan, poliser, folk från soc och andra som vet vad man hållit på med... " 

Samtidigt som Elisabeth utgår ifrån att flyttningen kommer att underlätta 
hennes liv, vet hon att den inte löser alla hennes problem. Hon säger bl.a. 
att hon kan vara orolig för hur hon skall klara utbildningen, ekonomin och 
för att hon inte känner någon i den stad dit hon skall flytta. Till hennes oro 
bidrar att hon också drabbats av hepatit C. 

"Det som också är jobbigt, det är att jag har hepatit. Jag kanske måste 
börja med interferon nu till hösten och det är inte så kul, jag v et inte hur 
jag ska klara det... " 

"Mitt missbruk är inte bara mitt... " 
Annika och Elisabeth ger sina barn stor betydelse när de berättar om sina 
nuvarande livssituationer. Att de är mammor med nära relationer till sina 
barn utgör viktiga puzzelbitar i deras identiteter som drogfria. Man kan till 
och med säga att de väver in sina egna väl och ve i sina barns eller att 
deras strävan att ha goda relationer till sina barn utgör en central aktivi
tet764 i deras liv. Därför är barnen ett suveränt argument för dem att 
kämpa vidare de dagar tillvaron känns tung, vilket framgår när Annika 
säger: 

"Mitt missbruk är inte bara mitt utan det drabbar även han och om jag 
skulle ta ett återfall så hamnar han län gst ner igen och det är ju det sista 
jag vill..." 

7(A/ Fingarette (1989:100). 
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Annika och Elisabeth lever ensamma med sina barn. Om kontakten mellan 
Annikas femtonårige son och hans far säger Annika: "Han har sällan eller 
aldrig träffat sin pappa...". Elisabeth berättar att hon lämnade den man som 
är far till hennes dotter strax efter att hon blev gravid då han återföll i 
missbruk. Idag är kontakten mellan honom och dottern mycket sporadisk 
och Elisabeth är skeptisk till ett umgänge eftersom han fortfarande 
missbrukar. 

Annika har inte haft något parförhållande sedan hon blev drogfri, vilket 
inte heller Elisabeth haft efter förhållandet med hennes dotters far. De 
menar båda att deras negativa erfarenheter av relationer till män från 
missbrukstiden har betydelse för att de lever själva med sina barn idag. Till 
exempel säger Elisabeth: 

"När jag höll på kunde jag inte umgås med tjejer. Jag var hemsk mot 
andra tjejer då, så då var jag m est med killar och jag hade aldrig någon 
tjejkompis. Men nu har jag bara t jejkompisar. Jag umgås inte nästan med 
någon kille och jag tror att jag häller på att få hemskt svå rt med killar. Det 
kommer fram mer och mer nu, ju längre tiden går efter att jag har lagt 
av..." 

"Jag känner tillhörighet med de andra som går på möten... " 
Elisabeths beskrivning av hur hon idag nästan enbart umgås med kvinnor 
åskådliggör inte bara att hon har "svårt" med män som en följd av hennes 
erfarenheter från missbruket. Den visar också att Elisabeth i det närmaste 
gjort en total omgestaltning av sitt sociala nätverk sedan hon lämnade 
missbruket, vilket också gäller Annika. Det finns inga aktiva missbrukare i 
deras umgängeskretsar. Förutom sina föräldrar, syskon och andra anhöriga 
har de inte kontakt med någon från tiden då de missbrukade. När det 
gäller relationerna till föräldrarna, så har både Annika och Elisabeth för
ändrat sina förhållningssätt till dem. Idag vägrar de spela med i de famil-
jedraman som tidigare präglade deras relationer till föräldrarna. Annika 
säger till exempel: "Jag vä att det inte spelar någon roll vad jag gör. Jag kom
mer aldrig att bli bekräftad av mina föräldrar...". 

Deras närmaste umgängeskretsar består av några kvinnor som också 
varit missbrukare och som de lärt känna genom NA. Det är till dem de 
vänder sig om de känner sig nedstämda och tillsammans med dem finner 
de vanligtvis lösningar på sina problem i tolvstegsfilosofin. Annika och 
Elisabeth tänker fortsätta att gå på NA-möten och leva efter tolvstegsfilo
sofin eller "programmet", som de uttrycker det. Detta beror inte längre 
primärt på att de behöver hjälp för att "stå emot drogsug", utan snarare på 
att de känner tillhörighet med de människor som de möter genom NA och 
att de vill fortsätta att utvecklas personligt. Till exempel säger Annika: "Jag 
känner tillhörighet med de andra som går på möten. Där känner jag att jag har 
en identitet och att jag v ågar prata om mig själv...". För Elisabeth kommer 
hennes flyttning att innebära att hon mister den vardagliga kontakten med 
de vänner hon fått genom NA i hennes nuvarande hemstad, men NA finns 
också i den stad hon ska flytta till och hon räknar med att hon bl.a. däri
genom kommer att få nya vänner, vilket framgår när hon säger: 
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"Jag har ju ganska lätt för att skaffa kompisar eller, ja, att börja prata med 
folk och så kommerjag att gå på möten, då kan jag träffa folk som vill vara 
nyktra... " 

Annika och Elisabeth tar avstånd från alla droger inklusive alkohol och de 
är övertygade om att tesen om kontrollförlust7^ som NA representerar har 
giltighet för dem. Annika berättar: 

"... det är en fysisk sjukdom och det finns en kvinna som har forskat jätte-
länge på det och funnit att när en missbrukare dricker sprit så när det där 
går upp till hjärnan så då bildas ett morfinliknande ämne och det är därför 
som jag mår så jävla bra, men om en som inte är missbrukare dricker så blir 
det inte den här belöningen..." 

Man kan säga att om Annikas och Elisabeths strävanden efter att ha bra 
relationer till sina barn utgör en central aktivitet766 i deras nuvarande livs
stilar, så utgör deras engagemang i NA en annan. Men att de utgår ifrån att 
missbruket har fysiska orsaker innebär inte att de anser att det är den enda 
förklaringen till deras egna missbruk, utan de menar att en viktig del av 
förklaringen till det finns att söka i deras livshistorier och i synnerhet i de
ras konfliktfyllda relationer till sina föräldrar. Till exempel säger Elisabeth: 

"Jag t ror att det har hemskt stor betydelse hur man växer upp. Om man 
har en schyst familj så får man schysta värderingar och det hade ju inte jag 
och om man inte trivs hemma då är det faktiskt lä tt att man börjar knarka, 
för då skaffar man sig en ny familj så att säga. Man måste ju ha någon
stans att ta vägen... " 

Betoningen på livshistorians betydelse säger en hel del om vad Annika och 
Elisabeth önskar ge sina egna barn, men det kan också tolkas som en del av 
det självbiografiska medvetande som enligt Alasuutari767 ligger till grund 
för hur identitetsuppfattningen konstrueras. De har alltså båda förkla
ringar till varför de missbrukade och de bär båda på övertygelser om hur 
de ska förhålla sig för att fortsättningsvis leva fria från narkotika. 

"Nu för tiden går det ju ändå ganska bra... " 
Även om Annika och Elisabeth ibland kan tvivla på om de kommer att 
klara sig i det drogfria livet, så ger de också exempel på att drogfriheten 
medfört positiva personliga förändringar. Till exempel säger Elisabeth: 

"Nu för tiden går det ju ändå ganska bra, för nu har det gått ett tag, men 
förut, i början pallade man ju nästan ingenting, då var det usch... " 

765/ Jellinek definierar kontrollförlust enligt följande: "Minsta mängd alkohol sät
ter igång en kedjereaktion som upplevs av den som dricker som ett fysiskt begär efter alko
hol" (Jellinek, 1952, sidan 13, översatt och citerad i Lö fgren och Nelson-Löfgren, 
1980, sidan 25). 
766/ Fingarette (1989:100). 
767/ Alasuutari (1990:25). 
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Både ger också uttryck för att de kan känna stolthet över att de lyckats 
bryta sig loss från missbrukslivet, vilket Annika ger uttryck för när hon 
säger: 

"... att jag k unde ta en annan väg än den här djävulska svarta, att jag 
kunde välja, det kan jag se som verk ligen stort alltså, att jag insåg att jag 
kunde ta en annan väg..." 

Elisabeth och Annika har inte glömt varför de beslutade sig för att bryta sig 
loss från missbruket och varje ny dag i drogfrihet bygger på deras själv
bilder av att inte längre vara narkotikamissbrukare. Även om de har långt 
kvar innan de nått fram till de liv de önskar få leva, så finns det redan en 
hel del i deras tillvaro som de vill slå vakt om. Missbrukslivet ter sig därför 
alltmer som ett orimligt alternativ för dem, vilket Elisabeth åskådliggör när 
jag frågar henne vad som skulle kunna få henne att börja missbruka droger 
igen: 

"... det vet jag faktiskt in te, om min dotter dog, då skulle jag kanske sitta 
där eller om dom skull e komma och ta henne etter någonting, det skulle jag 
inte klara a v. Men jag vet ändå inte, för jag tycker det är så hemskt 
jobbigt... " 

Johan 
"Det finns väl dom som har det värre... " 

Johan är 33 år. Det har gått fem år sedan han skrev in sig på ett behand
lingshem för att få hjälp mot sitt rohypnolmissbruk. Under de år som 
följde närmast efter behandlingen tog han ett par återfall. När jag träffar 
Johan har han varit fri från rohypnolen i drygt två år. Han är gift med den 
kvinna han träffade på behandlingshemmet där han och hon fick behand
ling för sina missbruk. De har en dotter och en son tillsammans, som är tre 
respektive ett år. Sedan två år bor de i den stad dit de flyttade då Johan 
blev antagen vid en högskoleutbildning där. Idag har Johan inga band kvar 
till den stad där han växte upp och inte heller till den stad där han bodde 
under en stor del av missbrukstiden. De enda personer Johan har kontakt 
med som han kände innan han lämnade missbrukslivet är hans föräldrar, 
men eftersom föräldrarna bor utomlands är kontakten med dem begränsad 
och han träffar dem högst en gång per år. 

När Johan berättar om sitt nuvarande liv är han noga med att inte fram
ställa det som att det varit en enkel match för honom att bli fri från 
narkotikan: 

"Det är skönt att vara drogfri, det är det, men det är jobb igt när verk lighe
ten kommer i kapp en. Tidigare kunde man fly undan med drog er och visst 
var avgißningen jobbig, men den är ingenting jämfört med vad som kom
mer sen och då tar hjälpen slut, då är det upp till en själv... " 

Johans beskrivning av sina svårigheter skiljer sig från Annikas och 
Elisabeths. Han befinner sig mitt i en högskoleutbildning och således står 
han inte inför en ny förändring av sitt liv. Han är inte drabbad av hepatit C 
och för hans del handlar det inte heller om skamkänslor. Men han känner 
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sig kringgärdad av ekonomiska problem. "Det ßnns väl dom som har det 
värre, men för mig kanske det tar extra hårt för jag har alltid velat göra rätt för 
mig...", säger han och berättar att han och hans hustru har bankskulder på 
trehundratusen som varje månad äter upp en alltför stor del av hans stu
diemedel och hustruns minimala a-kasseersättning. Oron över ekonomin 
gör honom ofta nedstämd och han säger att det främst är därför som 
rohypnolen ibland dyker upp som problemlösare i hans tankar. 

"Jag kan komma och tänka på ro phynol periodvis, då kan jag ligga och 
vrida på mig i fyra, fem timmar och då kan jag tänka fan... " 

"Jag skulle aldrig kunna se dom i ögonen 
om jag hade tabletter i kroppen... " 

Vad är det då som gör att Johan inte längre "tar hjälp" av rohypnol eller 
andra droger? Givetvis handlar det om att han inte vill hamna i en situa
tion som liknar den han var i under slutet av missbruket då hans tillvaro 
styrdes av en almanacka där han höll ordning på sina besök hos ett stort 
antal läkare som gav honom tillgång till rohypnol. Men det handlar också 
om att Johan ser framåt. Han klarar studierna med goda resultat och han 
ser att han har sin examen inom räckhåll. Han vet att med hans utbildning 
kommer han inte att ha några problem att få arbete, vilket inte minst 
kommer att förbättra hans ekonomiska situation. Han kämpar vidare 
därför att han är övertygad om att livet inom en inte alltför avlägsen fram
tid kommer att bli lättare att leva, men också för att det finns sådant som 
han trivs med och värderar högt i sin nuvarande tillvaro. 

"Jag m år ju bra också och kan känna mig psykiskt stark, så det är mycket 
som ändå är bättre nu, men som i början när vi hade vänner här, så var det 
svårt att veta hur jag sku lle umgås med folk, vad jag skulle prata om, jag 
kunde bli nervös eller rastlös. Men det är bättre nu, jag kan slappna av mer 
och mer... " 

Han tycker förstås att det är skönt att, som jag redan nämnt, det går bra 
med studierna. Genom studierna har han också fått en del nya vänner: "Jag 
umgås med några som jag läser med och ibland går vi ut och dricker en öl...". Till 
skillnad från Annika och Elisabeth är således Johan inte nykterist. Han 
säger att även om det hände att han drack alkohol under missbruket, så 
har han egentligen aldrig haft alkoholproblem. Men han betonar att han är 
återhållsam och att det händer "... max tio gånger per år..." at t han dricker 
alkohol. 

Vad som dock betyder mest för Johan är hans familj. I likhet med 
Annika och Elisabeth ser han sina barn som den främsta garanten för sin 
drogfrihet, vilket framgår när han säger: 

"Jag skulle aldrig kunna se dom i ögonen om jag hade ta bletter i kroppen, 
för jag vet ju hur man blir, man blir tafatt och det mil jag inte bli mot 
dom..." 

Att inte vara "tafatt" i förhållande till sina barn är alltså viktigt för Johan. 
Han vill vara en pappa som har en nära kontakt med sina barn och han ger 
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på olika sätt uttryck för att han har det och för att han är delaktig i deras 
vardag768. Med två små barn upptar förstås familjelivet en stor del av 
Johans tid och till skillnad från Annika och Elisabeth är han inte ensam om 
ansvaret för sina barn. Han trivs tillsammans med sin fru, som han också 
tillskriver stor betydelse för att han är fri från narkotikan. Till exempel 
säger han: "Hade jag in te träffat henne hade jag in te varit här idag, det är full
komligt Mart...". 

Petra, Vera, Malin, Birgitta och Catrin 
"... det kan kännas overkligt att det är jag... " 

Petra, Vera, Malin, Birgitta och Catrin, som har varit drogfria ett eller ett 
par år längre än Annika och Elisabeth, återkommer ofta till det positiva 
och möjligheterna i sina nuvarande liv. Deras liv har utvecklats på ett sätt 
som de bara för några år sedan kunde tvivla på att de skulle få uppleva 
och ibland finns det en ton av förundran i deras utsagor. Till exempel säger 
Catrin: "... det kan k ännas overkligt att det är jag överhuvudtaget, att det kan 
vara möjligt...", medan Birgitta uttrycker det när hon säger: "Idag har jag ju 
det fantastiskt...". Ett annat exempel ger Petra som säger: 

"Min syn har förändrats så otroligt mycket, på mig själv och på mina 
medmänniskor och mitt ansvar över mitt liv och alltihop..." 

Detta betyder inte att deras liv är fria från bekymmer. Men en del av de 
problem som kunde överskugga deras tillvaro när de började förändra sina 
liv har de tagit sig förbi och andra kan de handskas bättre med idag. De 
har också hunnit arbeta eller studera i några år och de har visat sig själva 
att de räcker till i det "vanliga samhället". Dessutom har minnesbilderna av 
missbrukslivet med dess negativa konsekvenser ännu inte hunnit blekna i 
deras medvetande, vilket med deras positiva erfarenheter från drogfriheten 
förmodligen också sätter ljus på möjligheterna i det "vanliga samhället". 

När det gäller deras familje-, boende- och sysselsättningssituation ser 
det i korthet ut enligt följande: 

Petra, som är 27 år, har varit drogfri i fyra år. Efter att under ett par år 
bott i en annan stad har hon återvänt till den stad som hon växte upp i och 

768/ Att detta inte bara är ord el ler en förhoppning hos Johan ser jag med egna 
ögon när jag i samband med intervju erna träffar Johan och hans familj i deras 
hem. Jag minns t.ex . hur hans treåriga dotter vid den första interv jun kom och 
satte sig bredvid Johan och tittade med blyg nyfikenhet på "farbrorn med band
spelaren" innan hon efter en stund kröp upp i Johans famn och somnade. Jag ser det 
som att Johans sätt att förhålla sig till sina barn motsvarar den fadersbild som en 
majoritet av de barn som ingår i Hyvönens undersökning ger av sina pappor 
(Hyvönen, 1993). Hyvönen skriver att de flesta barnen "... anger ett förhållande till 
en tydlig och konkret pappa, ett förhållande som inte är okomplicerat eller konfliktbefriat 
men väl dominerat av en ömsesidighet och en känslomässig tillgänglighet Många anser sig 
helt enkelt ha en pappa som man är ganska eller t o m mycket nöjd med" (a.a. , sidan 
174). 
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tillbringade en stor del av missbrukstiden. Hon och hennes dotter bor i en 
lägenhet. Sedan två år är Petra högskolestuderande. 

Vera är 38 år och hon har varit drogfri i tre år. Hon arbetar på ett 
ungdomshem där hon blev anställd ungefär ett år efter att hon blev drogfri. 
Hon bor tillsammans med sin son och en man som hon träffade för två år 
sedan. De hyr ett hus i ett samhälle som ligger ett par mil från den stad där 
Vera har bott under en stor del av sitt liv. 

Malin är 34 år och det har gått fem år sedan hon blev drogfri. Hon arbe
tar sedan ett par år inom sjukvården. Malin är sambo med en man som hon 
träffade för två år sedan. Hon har en tolvårig son från ett tidigare förhål
lande och en ettårig dotter med sin sambo. För ett år sedan köpte Malin 
och hennes sambo ett hus i den stad där hon haft sin hemhörighet under en 
stor del av sitt liv. 

Birgitta är 36 år och har varit drogfri i fyra år. Hon är gift med den man 
som hon träffade några år innan hon lämnade missbrukslivet. Hon har en 
son och en dotter, som är tolv respektive nio år, från ett tidigare förhål
lande. Birgitta bor med sin familj i en lägenhet i den stad dit hon flyttade 
då hon efter att hon hade avslutat sin behandling på ett av LP-stiftelsens 
behandlingshem började arbeta på ett annat av LP-stiftelsens behandlings
hem. Hon arbetar fortfarande på samma behandlingshem. 

Catrin är 30 år och det har gått fyra år sedan hon blev drogfri. Hon är 
bosatt i den stad till vilken hon flyttade efter att hon var klar med den ett
åriga behandlingen på Kvinnokollektivet. Sedan ett par år studerar hon på 
komvux. Hon bor i ett radhus med sin elvaåriga son och sjuåriga dotter 
samt den man som hon blev tillsammans med för ett drygt år sedan. 

"... jag är faktiskt en okej mamma... " 
I intervjuerna med Petra, Vera, Malin, Birgitta och Catrin är deras barn ett 
återkommande tema. Barnen var en viktig anledning till att de förändrade 
sina liv och i likhet med Annika, Elisabeth och Johan ger de relationerna till 
barnen en central betydelse för sina liv idag. Ett exempel på detta ger Petra 
när hon säger: 

"Jag kan känna ibland att jag liksom bara snurrar runt i ett vitt stort 
bomullsmoln av lycka, att jag far up p på dagis och hämtar hem min dotter 
och hon skiner upp och slänger sig runt min hals. }a, jag är faktiskt en okej 
mamma, tycker jag. " 

Ett annat exempel ger Birgitta, som berättar: 
"Jag är väldigt rädd att det ska hända barnen någonting. Första tiden här 
så kunde jag gå in hos dom när dom sov och bara känna att dom levde. Jag 
var så rädd att dom bara skulle dö i från mig. Man blir ju så rädd om 
allting, för det var man inte förut på samma s ätt... " 

De beskriver inte, som Annika, Elisabeth och Johan, barnen som garanter 
för att de lever drogfria, men ändå utgör omsorgen om barnen - att de är 
mammor - en viktig del i deras nuvarande liv, som visar sig i att barnen är 
ett återkommande tema när de berättar om sina liv idag. 

Med undantag för att Malin lever med den man som är far till hennes 
yngsta barn är kontakten mellan kvinnornas barn och barnens biologiska 

228 



fäder sporadiska eller obefintliga. Fadern till Malins tolvåriga son har t.ex. 
inte hört av sig på tio år. Om samma sak säger Birgitta: "Nu ska v i se, det 
måste vara tre år sedan dom träffade han nu...". På ett liknande sätt som 
Annika och Elisabeth uttrycker de tveksamhet till ett umgänge mellan deras 
barn och de biologiska fäderna. Detta beror inte bara på att fäderna miss
brukar, utan på att som i Malins och Birgittas fall skulle det innebära att 
de inte skulle kunna undvika att ha kontakt med män som utsatt dem för 
misshandel. "Det river upp så mycket...", säger Birgitta. 

"... han är antagligen som folk är mest... " 
Under stora delar av missbruket levde kvinnorna tillsammans med män. I 
flera fall for de mycket illa i dessa förhållanden genom att deras män för
tryckte dem psykiskt och fysiskt. För alla, utom Birgitta, var det nödvän
digt att bryta sig loss från förhållanden med män för att de skulle kunna 
förändra sina liv. Idag lever Vera, Malin och Catrin åter tillsammans med 
män, medan Petra är ensamstående. Petra har under de fyra år som gått 
sedan hon blev drogfri haft ett kortare parförhållande med en man. Hon 
säger: 

"...vad det gäller parrelationer, så har jag haft jättemycket känslor att jag 
inte duger och ingen duger åt mig, men nu så känner jag a tt jag börjar 
tycka om mig själv mer och mer, även om det sitter kvar mycket skuld och 
skam..." 

För Petra finns det alltså en koppling mellan hennes missbruksbakgrund 
och det faktum att hon lever själv med sin dotter. Även om Vera, Malin 
och Catrin idag lever tillsammans med män har deras missbruksbakgrunder 
också hämmat dem i förhållande till män efter att de blev drogfria. "Jag 
minns att jag sa åt honom att han var värd något bättre än mig...", säger Vera 
när hon berättar om mötet med sin sambo. Om förhållandet till sin sambo 
säger Catrin: "Han är den första normala relationen. Jag har inte haft någon 
annan kille efter att jag kom hit...". Malin berättar att under de första åren 
efter att hon blev drogfri hade hon inga parförhållanden. Men för två år 
sedan träffade hon den man som hon lever tillsammans med idag. När hon 
berättar om den första tiden tillsammans med honom säger hon: 

"Så jag minns att jag tyckte det var fantastiskt att en karl kunde behandla 
mig som att jag var någonting viktigt och att han var ömsint..." 

Malin är idag medveten om att hennes förvåning över hur hennes sambo 
bemötte henne till stor del var en följd av hennes erfarenheter av män från 
missbrukstiden som förtryckte henne såväl psykiskt som fysiskt, vilket 
framgår när hon säger: 

"Nu har vi varit ihop i två år och han är ju fortfarande fin. Han är alltså 
en ömsint människa och även om det på något sätt fortfarande inte känns 
självklart att en man kan vara så mot mig och att det liksom kan hisna 
inom mig när jag tänker att gud vad snäll han är, så vet jag a tt han är 
antagligen som folk är mest... " 

Malins insikt i att hennes man förmodligen är "... som folk är mest..." kan 
givetvis bero på att hon rent bokstavligen har upptäckt att det är så, men 
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det kan också tolkas som en del i hennes identitetsförändring, d.v.s. att 
hennes mans sätt att uppträda mot henne motsvarar hur hon idag förvän
tar sig att bli behandlad av män, vilket skiljer sig väsentligt från vad hon 
var beredd att utstå under missbruket. Faktum är att Malins och de andra 
kvinnornas förhållningssätt mot män är en av de aspekter i deras nuva
rande liv där deras identitetsförändringar framträder tydligast. 

I Malins fall kan man säga att det skedde en fördjupning av denna 
identitetsförändring under de sex månader som gick mellan första och 
andra intervjun. Vid första intervjun berättar Malin att eftersom hon bor 
kvar i samma stad som hon bodde i under en stor del av missbrukstiden 
har det hänt ett par gånger att hon stött ihop med en av de män som miss
handlade henne. 

"Jag har träffat han någon gång på stan, nu är det ett tag sen, och då blev 
jag så väldigt rädd så att jag blev trevlig och nästan som smörade för han. 
Det var den hör räddlukten hos mig som kom fram... " 

Andra gången jag träffar Malin säger hon att rädslan för de män som hade 
misshandlat henne har försvunnit. I stället känner hon hat. Hon berättar att 
hon för ett tag sedan bestämde sig för att söka upp den man, som tidigare 
hade väckt "räddlukteri' hos henne: 

"... så ett par gånger gick jag r unt på s tan bara för at t jag hoppades att 
jag skulle träffa han och då tänkte jag a tt jag skulle ta han åt sidan och 
säga att jag vi ll inte låtsas vara din vän längre. Jag vill inte låtsas som att 
det du gjorde inte bekom mig, som att det inte skadade mig någonting. 
Men jag träffade inte på han. Jag kände att jag ungefär skulle vilja fara 
hem och hämta farsans älgstudsare och skjuta han, utplåna han från denna 
jord. Det känns som, jag vet inte varför jag e gentligen berättar det här, 
men någonstans känns dom här känslorna som en viktig del ut av mig 
själv, att det här hatet finns i mig och det har jag inte tänkt göra 
någonting åt heller... " 

Malins beskrivning av hur rädsla blir till hat, som dessutom känns som 
en viktig del av henne, understryker att hon idag inte skulle acceptera 
något som liknar det män utsatte henne för under missbruket. Även om 
hennes hat är riktat mot de män som misshandlade henne, så ser hon 
samtidigt misshandeln i ett vidare perspektiv och hon menar att de män 
som använde våld mot henne har något gemensamt med många andra 
män hon mött. 

"Även om jag s tötte ihop med bra män som till exempel var poliser eller 
jobbade socialt, så måste jag säga a tt många av dom utstrålar att dom mil 
ha makt, maktgalenskap på något vis och det skrämde mig och kan 
skrämma mig fortfarande och på någ ot sätt är det besläktat med samma 
maktgalenskap som fanns hos dom som misshandlade mig. Det är bara det 
att dom finns på olika sidor i samhället... " 

Att Malin, Vera, Birgitta och Catrin lever med män idag, innebär inte att 
de låter män definiera deras liv på så sätt som skedde under 
missbruket. Faktum är att de män de lever med till stor del fått anpassa 
sig till de förutsättningar som gäller i deras liv. Det blir särskilt tydligt i 
Malins, Veras och Catrins fall som hade varit drogfria i två eller tre år 
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och hade redan skapat sig plattformar i det vanliga livet med boende, 
arbete eller studier och vänner då de blev tillsammans med de män de 
lever med i dag. Det visar sig också i att de inte enbart ser sina 
parförhållanden som en sak mellan dem och männen, utan en viktig 
förutsättning för dessa är att relationerna mellan männen och barnen 
också fungerar. Så en viktig del i den positiva bild Malin ger av sin man 
är att han inte enbart tar ansvar för deras gemensamma barn, utan att 
han också blivit en viktig person för hennes tolvåriga son. När Catrin 
berättar om sin sambo säger hon: "Det funkade ganska snabbt. Han är en 
fin kille, som är med och tar ansvar för barnen också...". 

"... dom sista åren har bekantskapskretsen vidgat sig... " 
"Om jag känner mig ensam idag, då har jag folk jag kan åka till eller ringa 
till...", säger Vera. Under de år som gått sedan hon blev drogfri har hon, 
liksom Petra, Malin, Birgitta och Catrin, byggt upp en ny umgängeskrets. 
Bortsett från föräldrar, syskon och andra anhöriga, så består deras sociala 
kontakter endast av personer de lärt känna i samband med eller efter att 
de lämnade narkotikakretsarna. Veras vänner, liksom Petras, består till 
största del av kvinnor som också varit missbrukare och som de lärt känna 
genom att de är aktiva i NA. Malin berättar att under de första åren efter 
att hon blev drogfri umgicks hon nästan uteslutande med före detta miss
brukare som hon lärde känna genom sin eftervårdsgrupp och NA. Men 
sedan hon för ett par år sedan bestämde sig att bryta sig loss från "rollen 
som före detta missbrukare" har hennes umgänge förändrats. "... dom sista 
åren har bekantskapskretsen vidgat sig, dels genom att vi flyttade hit, men också 
genom mitt jobb.", säger hon. Idag har hon kvar kontakten med ett par 
kvinnor hon lärt känna genom NA, i övrigt finns det ingen i hennes umgänge 
som har varit missbrukare. Birgitta har fått flera vänner som inte har miss
brukat genom den pingstförsamling hon är medlem i, men hon har också en 
del vänner med missbruksbakgrund som hon lärde känna under tiden hon 
var i behandling på ett av LP-stiftelsens behandlingshem. Catrin är den 
enda av kvinnorna som i sitt umgänge inte har några personer som varit 
missbrukare. Hon berättar att hon har ett par väninnor som hon lärt känna 
genom komvuxstudierna. Hon umgås också med några personer som hon 
lärt känna genom sin sambo. Dessutom har hon regelbunden kontakt med 
två kvinnor som arbetar på Kvinnokollektivet, om vilka hon säger: 

"Vi har mycket god kontakt och det är nog lite ovanligt faktiskt. Dom 
hjälpte mig när vi flyttade hit och dom har hela tiden ställt upp, där är 
dom förresten på kortet, X är på det stora och sen är det Y och hennes m an 
på det andra. Dom har b livit som en mamma, båda två faktiskt... " 

När det gäller kontakterna med föräldrar och syskon så berättar Petra att 
hon har bra kontakt med sina föräldrar, vilket hon alltid haft om man bort
ser från att hon under missbruket ofta drog sig undan dem. Birgitta, vars 
biologiska föräldrar är döda och som kom tül ett fosterhem när hon var sju 
år, berättar att hon har bra kontakt med sina fosterföräldrar och sina bio
logiska syskon. Malin träffar sina föräldrar och syskon ganska ofta, vilket 
känns självklart för henne och föräldrarna är inte minst viktiga som mor
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föräldrar för hennes barn. Relationen till föräldrarna och syskonen är dock 
inte okomplicerad, vilket framgår när hon säger: 

"Men jag kan ju fortfarande känna, att även om det gått så pass lång tid, 
så är det ändå som att dom inte litar på mig och man kan undra hur lång 
tid dom behöver för a tt göra det. Sen är det den här skulden och också 
skam någonstans inför dom och mina bröders familjer, för a llt som har 
hänt mig har ju hänt dom också på något sätt..." 

Även om man kan utgå ifrån att Malins föräldrar är glada och lättade över 
att Malin fått ordning på sitt liv, så känner hon "... det ändå som att dom 
inte litar på mig...". Malin upplever det som att hon fortfarande, i varje fall 
till viss del, av föräldrarna blir sedd för den hon har varit och inte för den 
hon är idag. Hennes och föräldrarnas gemensamma relationshistoria, som 
visar sig i föräldrarnas oro för Malin och hennes skuld- och skamkänslor 
inför dem, riskerar att nagla fast deras relation vid det som varit. Jag utgår 
ifrån att om Malin varit utan sina "nya" relationer som ser henne för den 
hon är idag, så hade detta kunnat vara en faktor som hämmat hennes 
utveckling. 

Vera berättar att hon har bra kontakt med sina syskon, men hennes 
relationer till föräldrarna påverkas också negativt av att de har svårt att se 
henne för den hon är idag. 

"Hon har alltid försökt skul dbelägga mig. Men idag tar jag i nte emot det 
och jag säger vad jag ty cker och på något sätt märker jag att hon inte vet 
hur hon ska förhålla sig till mig idag och farsan, jag får en känsla av att 
han känner sig nästan rädd för mig, han säger nästan inget... " 

Detta mönster blir mycket tydligt när Catrin berättar om bakgrunden till 
att hon inte längre har kontakt med sin mor. "Hon satt hos soc och sa, vad vet 
ni hur hon har det nu, hon tyckte ju inte att jag skulle ha ungarna.. .". Däremot 
har Catrin kontakt med sin bror och sin far. 

"Min brorsa kommer då och då och nu förra helgen så reste farsan hem efter 
att ha varit här i nästan tre veckor. Han super ner sig mellan varven och 
sen kommer han hit ner och vi lar upp sig, så är det jämt... " 

Det är tydligt att Catrin idag utgör en trygghet för sin bror och sin far, 
vilket är en förändring hon är medveten om och ger uttryck för när hon 
säger: "Nu ser jag att morsan och dom som står kvar på sin nivå och det är jag 
som har förändrats och dom har inte hängt med...". 

"... där kommer den där som har varit missbrukare... " 
Petras, Veras, Malins, Birgittas och Catrins positiva beskrivningar av sina 
nuvarande livssituationer betyder inte att de framställer sina liv som 
problemfria. Förutom att deras vardag innehåller samma typer av problem 
och bekymmer som gäller för många andra kvinnor i vårt samhälle, så har 
de att handskas med problem som har anknytning till deras bakgrunder 
som narkotikamissbrukande kvinnor. Minnen och känslor från missbruks
livet gör sig då och då påminda och de kan p.g.a. sina missbrukserfarenhe
ter ibland känna sig annorlunda i förhållande till människor de möter i 
olika sammanhang. Malin säger: 
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"Ibland känns det som att jag har gått igenom ett krig, att det finns kvar 
inom mig en slags oro som lever vidare, ungefär som jag kan tänka mig de t 
är för många flyktingar som också levt i vansinniga verkligheter, att även 
om det är bra nu i vardagen, så finns oron kvar där... " 

De bär på erfarenheter som är svåra att dela med sig av till människor som 
inte levt i missbruksvärlden. De vet att det innebär ett risktagande att 
berätta att de varit narkotikamissbrukande kvinnor. Även om de lärt sig 
leva med det, så hämmas de ibland fortfarande av skam- och minder
värdeskänslor. Petra, som är den av kvinnorna som mest uppehåller sig vid 
detta, säger: 

"... trots att jag lever ett jättebra liv idag, så är det ju mycket tun ga moln 
där bakåt och det är mycket skuld och skam och jag känner mig skiträdd 
för att folk ska tycka att jag är äcklig om dom får re da på att jag har miss
brukat och s uttit i fängelse och de t är jättehemskt i folks öron som aldrig 
har varit med om sådana saker och jag känner mycket rädsla för a tt bli 
dömd..." 

Hennes farhågor att bli misskrediterad om hennes missbruksbakgrund blir 
känd har en avgörande betydelse för att hon nästan uteslutande umgås 
med människor hon lärt känna genom NA. 

"... det kan jag känna en xnss s org över att dom jag umgås med har hittat 
sin drogfrihet på samma sätt som jag o ch vi funderar ganska mycket över 
oss själva och jag känner att jag hittar inte utanför det... " 

För en tid sedan tog Petra mod till sig att berätta om sin bakgrund för en 
kurskamrat som hon brukar umgås med de dagar hon är på högskolan. 
Kamratens reaktion, som förmodligen var i all välmening, visade Petra att 
hennes farhågor inte är utan fog. 

"... hon har frågat mig om jag har berä ttat det för någon annan i klassen, 
nej, har jag sagt, ja, gör inte det. Alltså hon bygger på den här skammen 
på något sätt... " 

En annan risk med att berätta om missbruksbakgrunden som Petra lyfter 
fram är att det kan innebära att hon blir betraktad utifrån en samhällelig 
stereotypi av kvinnliga missbrukare769 som inte motsvarar hur hon själv 
har levt. 

"Jag känner också att folk vill så gärna att man ska ha varit så förtryckt i 
sitt missbruk. Jag känner inte speciellt så och en annan bild som jag tror 
många har, är att man varit prostituerad och d et gäller inte mig heller, så 
jag kan inte identifiera mig med det och jag vill inte att folk ska tro det, 
samtidigt som jag inte ser ner på dom som har gjort det... " 

Catrin berättar att hennes sambo och ett par av hennes väninnor vet att 
hon varit narkotikamissbrukare. Men annars gör rädslan att bli misskredi
terad henne försiktig med att berätta om sin bakgrund, vilket ställt till 
problem i förhållande till hennes sambos föräldrar. 

769/ Jfr t.ex. Erdmanis och Torsdotter (1983:83). 
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"Dom är ju jätterara och vi träffas och så, men jag har bara sa gt till dom 
att jag har druckit alldeles för mycket förut och sen har jag inte pallat 
berätta mer. Jag har alltså inte berättat för do m att jag har varit sprut-
narkoman eller någonting och det d är känns ju lite som att jag döljer saker 
och ju mer jag lär känna dom så känns det att det var jävligt dumt att inte 
berätta som det var från början, för att nu växer det där på något sätt och 
det känns förljuget..." 

För Catrins del visar skam- och mindervärdeskänslorna sig inte bara i kon
takten med olika människor, utan hon berättar att hon ibland kan gripas 
av tanken att hon inte är värd att leva det liv hon gör idag. 

"Ibland kan jag bara få dåligt samvete och då får jag den här känslan att 
snart ska jag straffas, för det har g ått för lä tt för m ig på någo t sätt. Att 
jag har det här fina radhuset som är toppen. Ska jag v erkligen få ha det så 
här bra och så tänker jag, nu har jag gapat efter för mycket och då kan jag 
känna att en dag kommer straffet... " 

Till skillnad från de andra kvinnorna har Birgitta valt att berätta om sin 
historia som narkotikamissbrukare i olika sammanhang. Hon menar att 
fördelen med det är att hon slipper att dölja någonting, men vetskapen om 
att andra vet kan också vara problematisk. 

"Jag kan fortfarande vara lite osäker ibland g entemot andra, fast det blir ju 
bättre, men om jag är ute någonstans och ser människor som kanske vet att 
jag missbrukat, då kan jag tänka, att dom liksom säger så här att där 
kommer den där som har varit missbrukare. Jag har lit e kvar av det där..." 

De problem kvinnorna upplever p.g.a. sina missbruksbakgrunder handlar 
alltså till stor del om att de kan hämmas skamkänslor och rädsla att de 
ska misskrediteras om det blir känt att de varit narkotikamissbrukare. Men 
Birgittas liv försvåras dessutom av att hon och hennes man fortfarande 
brottas med ekonomiska skulder som de drog på sig under missbrukslivet. 
Hon säger: "Vi har väl ungefär tvåhundratrettiotusen kvar som vi kämpar med 
och det är jobbigt ibland...". Birgitta talar också om att missbruket drabbade 
hennes barn och att det fortfarande visar sig hos hennes son som ofta är 
rastlös och har svårt att koncentrera sig i skolan, vilket gör henne orolig för 
hans skull. 

"Man får ju sår av att ha levt som vi gjort och dom läks ju inte på en 
gång, men det har blivit bättre och jag vet ju också att jag idag försöker 
göra mitt bästa som mamma... " 

Petras och Catrins tillvaro kompliceras också av att de, som Annika och 
Elisabeth, är drabbade av hepatit C som de visserligen har kontroll över 
genom att de idag lever drogfria och går på kontinuerliga läkarkontroller. 
Men som ändå är betungande att leva med, vilket framgår när Catrin säger: 

"Det som verkligen är jobbigt idag, det är att jag har hepatiten och den 
tycker jag är en jävla börda och det gör att jag kan känna mig smutsig 
ibland och jag har ju stått och gjort köttfärssås och rivit lök med rivjärnet 
och så har jag helt plötsligt börjat blöda och så har jag fått slänga allting 
och då blir jag skitledsen och då kommer den där nojan igen, att jag kanske 
inte ska få leva..." 
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Petras, Veras, Malins, Birgittas och Catrins liv saknar alltså inte problem 
som har anknytning till missbruket, men som sagt betonar de det positiva i 
tillvaron, och de är måna om att nyansera bilden av det som de upplever 
problematiskt idag. När t.ex. Catrin talar om att hon kan känna skam 
säger hon: "Men, även om dom känslorna finns där, så är dom mycket mindre 
idag än innan...". När jag frågar Vera om vad hon upplever problematiskt 
idag, svarar hon: 

"... det är klart att det har varit svackor hit och dit, men jag menar, vad 
då svackor, för när jag ser tillbaka, så är det klart att det går bättre och 
bättre och jag kan ju hela tiden jämföra med det som har varit, och då 
finns det inga svackor, jag kommer int e ens i närheten av det... " 

"... jag har en tro på en högre makt... " 
Petra och Vera går regelbundet på NA-möten och de är övertygade om att 
deras liv kommer att underlättas om de "lever efter programmet", d.v.s. att 
de följer de principer som formuleras i tolvstegsfilosofin. Vera säger: 

"Det som är grejen med det här programmet är ju att lära sig leva idag, 
det är inte igår och inte i morgon, det är liksom nu som gäller... " 

Både Vera och Petra berättar att de med sina vänner som de lärt känna 
genom NA kan verbalisera och diskutera tankar och känslor och att de på 
så sätt kommer till nya insikter. Till exempel säger Petra: 

"Jag känner hela t iden, att jag är inne i någonting, att jag utvecklas, att 
jag lär mig mer och mer om mig själv och att jag lär mig att prata om 
mina känslor och det är små, små steg hela tiden som jag tar, men jag kan 
se att jag klarar av så himla mycket idag som jag aldrig skulle ha fixat för 
några år sedan... " 

En del i att följa tolvstegsprogrammet är att söka hjälp hos "en kraft, star
kare än vi själva"'7^ och att "lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, 
sådan vi själva uppfattar honom'^1. Både Vera och Petra berättar att de 
genom NA funnit en andlighet som betyder mycket för dem idag. När Petra 
förklarar vad andligheten innebär för henne säger hon: 

"Det är ju svårt att säga vad andlighet är, det är väl olika för olika per
soner, fast jag känner att jag på något sätt har hittat en andlighet och jag 
har en tro på en högre makt som jag inte vet vad det är och. det spelar 
ingen roll heller vad det är för någonting, det får vara vad det vill. Men 
jag känner att jag får hjälp därifrå n också... " 

Vera och Petra delar tron på en högre makt med Birgitta. Kraftkällan och 
rättesnöret i Birgittas liv är den kristna tron. Hennes övertygelse om att 
följa Bibelns ord är minst lika starkt förankrad i henne som Veras och 
Petras tro på de teser som tolvstegsfilosofin förmedlar. Hon ägnar en eller 

770/ NA:s andra steg lyder: "Vi kom till insikt om att en kraft, star kare än vi själva, 
kunde hjälpa oss och återfå värt förstånd". 
771/ NA:s tredje steg lyder: "Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händ erna på Gud, 
sådan vi själva uppfattade honom". 
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ett par kvällar åt olika aktiviteter i sin pingstförsamling och varje söndag 
går Birgitta med sin familj på gudstjänst i pingstkyrkan. "Jag har alltid Jesus 
att gå till, när det känns mörkt och när det är tungt och när det är jobbigt så har 
jag l iksom honom att be till ...", säger hon och berättar att hon ber och läser 
Bibeln varje dag. 

"... jag tar det när det kommer... " 
"Jag har inte ens ätit en punschpralin sedan jag kom hem från X-hemmet", säger 
Vera, som har samma absoluta förhållningssätt mot alkohol och andra 
droger som Annika och Elisabeth, vilket också gäller Petra, Malin, Birgitta 
och Catrin. De är övertygade om att de har en oförmåga att kontrollera sitt 
bruk av alkohol och andra droger. "... jag ve t att jag skulle aldrig våga göra 
det, för jag vet inte var gränsen går...", säger t.ex. Birgitta. Malin uttrycker det 
med att säga: "... jag v et att jag aldrig kan dricka eller röka en holk...". Petra 
säger: "Jag har den sjukdomen och jag kan inte dricka alkohol eller ta några 
droger utan att riskera mitt liv...". Detta betyder dock inte att de önskar att 
de skulle kunna dricka alkohol eller använda andra droger på ett kontrolle
rat sätt. Det främsta skälet till att de inte använder droger handlar snarare 
om att det ter sig meningslöst utifrån hur deras liv ser ut idag. När jag t. ex. 
frågar Vera vad som skulle kunna få henne att åter börja missbruka droger 
svarar hon: 

"... om min son skulle försvinna ur mitt liv, om han skulle dö till exempel, 
innan tänkte jag a tt då hade jag i ngenting att leva för och då skulle jag 
plocka bo rt mig själv i hundranittio. Men så tänker jag inte idag och det 
har jag kommit fram t ill, att innan levde jag mycket genom honom, men 
nu lever jag på något sätt för min egen skull, men om jag skull e sluta och 
gå på möten och inte fylla på hela tiden på något sätt, men jag vet inte, 
jag kanske i nte börjar droga ändå... " 

Varken för Vera, Petra, Malin, Birgitta eller Catrin är missbruket något 
alternativ idag. De har helt enkelt lämnat det bakom sig, vilket Petra syftar 
på när hon säger: 

"... jag menar att ju längre tiden går och ens liv förändras och man får mer 
och mer, då vill man inte tillbaka och om jag förut kunde bli sugen och 
fruktansvärt irriterad och ilsken, så känner jag idag bara en tacksamhet, att 
gud jag slipper. Jag vet vad det innebär. Det är inte bara det där att ta en 
drog och bli påtänd, utan det är allting runt omkring också, människorna, 
relationerna som är helt sjuka, ja, det är ingenting jag vill ha. " 

När Petra, Vera, Malin, Birgitta och Catrin under intervjuerna kommer in 
på framtiden finns det givetvis sådant som kan oroa dem. Till exempel 
säger Petra att hon kan vara rädd för att hon efter utbildningen ska få 
svårt att få jobb p.g.a. av att det finns några år i hennes liv som hon inte 
har "papper på". Catrin nämner att hon ibland oroar sig över att hennes 
hepatit ska förvärras. Birgitta säger att hon kan vara orolig för hur det ska 
gå för hennes barn. Men trots allt präglas inte deras tankar på framtiden 
av oro, de verkar snarare utgå ifrån att de problem som de kommer att 
möta förmodligen blir möjliga att lösa, vilket Vera exemplifierar när hon 
säger: 
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"För var jag livrädd att se framåt, men idag kan jag planera ganska 
mycket, för att jag ve t att jag är kapabel att genomföra det, jag ve t att jag 
klarar det, men ändå försöker jag all tid leva här och nu, för innan hade jag 
det här med det djävulska kontrollbehovet, att liksom i förväg tänka 
igenom till exempel vad socialsekreteraren skulle säga, så man hade liksom 
färdiga svar, men nu funderar jag inte så mycket, jag tar det när det 
kommer... " 

Henrik 
"Jag är privilegierad idag som lever det här livet... " 

Henrik är 33 år och han har varit drogfri i fyra år. Sedan två år arbetar han 
som behandlingsassistent på ett behandlingshem. Han är gift och har två 
döttrar med den kvinna som han började sin väg ut ur missbruket tillsam
mans med. De bor i ett hus som de hyr i den stad dit de flyttade strax efter 
att de fått sitt första barn. Han betonar det positiva och möjligheterna i 
tillvaron på ett sätt som påminner om Petras, Veras, Malins, Birgittas 
respektive Catrins beskrivningar av sina liv idag. Till exempel säger han: 
"Jag ä r privilegierad idag som lever det här livet och jag ser många möjligheter 
idag...". Det visar sig också när han berättar om sitt umgänge. Han har 
många vänner både de som har missbruksbakgrund och de som inte har 
det. "... iblan d kan jag känna att jag i nte hinner med alla, nej, så jag kan inte 
klaga, jag har det gott...", säger han. 

Missbrukslivet ligger inte längre bort från hans liv idag än att han säger 
att han kan känna tacksamhet över det som vanligtvis räknas som själv
klarheter i det drogfria livet. 

"Det är mycket i vardagen som lätt blir självklarheter, det är självklart att 
man ska ha mat i kylskåpet och pengar till bensin och att man har körkort, 
som jag fått tillbaka, men jag känner tacksamh et. För jag menar innan, jag 
vet att jag s ällan hade mat i kylskåpet, om jag öppnade det så kanske det 
fanns en lök och senap..." 

Henrik återkommer ofta till sin hustru och sina barn. "Jag har bestämt mig 
att mina barn skall ha en pappa, för det hade inte jag...", säger han och det är 
tydligt att familjelivet betyder mycket för honom och att han vill ta del i 
sina barns uppväxt. Han gör saker med dem på fritiden, hämtar och läm
nar dem på dagis och han berättar att han delat föräldraledigheterna med 
sin hustru. Förutom de två barn Henrik har med sin hustru har han en son 
som är sju år från ett tidigare förhållande som bor med sin mor. Fram till 
för ett år sedan hade Henrik aldrig träffat sin son, men idag har de regel
bunden kontakt. 

"Han vill gärna vara hemma hos oss. Det är liksom som barn är, så för 
han är det inga problem, utan det är jag som har dåligt samvete för att det 
blev som det blev i början. Han är jätteglad att jag finns och det är inga 
svårigheter med mina andra barn som bor hos mig. Han är liksom bara 
storebror för dom och det är inget konstigt med det... " 

Vad det gäller Henriks kontakt med sina egna föräldrar har han genom 
åren haft mycket lite kontakt med sin far och idag är deras kontakt mer 
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eller mindre obefintlig. Däremot har han kontakt med sin mor och han 
berättar att deras relation förbättrats avsevärt under de senaste åren, vil
ket inte minst beror på att hon blivit fri från sitt alkoholmissbruk. 

"Hon också är nykter alkoholist idag, så vi har börjat att närma oss 
varandra, så mycket som vi har pratat nu det senaste året har vi inte 
pratat på de trettio som gått innan..." 

"Jag har börjat tycka om mig själv och fått en självkänsla och en identitet...", 
säger Henrik. En gång i veckan går han på NA-möten, dessutom har han 
börjat meditera och sedan ett år är han med i en mansgrupp - allt med 
syfte att utvecklas som person. För även om han trivs med tillvaron och 
inte ser några direkta problem, så säger han: 

"Missbruket finns ju kvar där i självbilden och det finns kvar skuld och 
skam och än idag kan jag bli rädd och då är det lätt att det gamla jaget tar 
överhanden och säger att jag är dålig och värdelös och då blir jag ju det, 
men det är gamla signaler som jag idag har lärt mig att sätta spjärn emot 
och idag tror jag på mig själv på ett annat sätt... " 

Han har samma förhållningssätt till alkohol och andra berusningsmedel 
som t.ex. Petra och Vera och i likhet med dem ser han sitt engagemang i 
NA som en viktig del av sitt liv. 

"I dag är inte drogerna något egentligt problem, det var det i början då 
jag började gå på NA. Idag gör jag det för att jag v ill leva upp till mina 
principer. Det handlar om ärlighet, respekt, ödmjukhet, tillit och humor 
och NA, det betyder, det är dit jag går och får igenkännande, jag kan 
lyssna på an dra, jag kan kliva ur mig själv och reflektera mig själv och 
egentligen så har jag inte så mycket problem, men jag kliver ur känslan på 
något vis och så får jag höra andra, så tänker jag, herre Gud, vad är jag för 
människa som ska klaga j ust nu och så kanske jag hitta r någon lösning när 
andra berättar, så det är en identifikation, en gemenskap, det är för mig 
som en familj... " 

Roger, Mats, Nils, Jan-Åke och Erik 
"Jag är rätt så nöjd med det i alla fall... " 

Det är fjorton år sedan Jan-Åke lämnade missbrukslivet. När han beskriver 
sitt liv idag får man en bild av en person som är etablerad i samhället. Till 
exempel säger han: 

"Jag si tter i landstinget och i några styrelser med kop pling till det och jag 
har suttit i ledningsgruppen för sjukvårdsdistriktet och har fått represen
tera landstinget utomlands... " 

Han är gift med den kvinna som han träffade ett år efter att han blev drog-
fri och de har två söner som är tretton respektive tio år. De bor i ett hus de 
hyr i den stad dit Jan-Åke flyttade då han lämnade missbrukslivet. Sedan 
flera år arbetar han som administratör i en intresseorganisation. Genom sitt 
arbete och politiska engagemang har han fått en bred social kontaktyta, 
vilket framgår när han säger: 
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"Jag har vä nner dels genom politiken, men sen har jag några bra kamrater 
som jag lärt känna genom X-föreningen som har samma bakgrund som 
jag, så några kompisar har jag ju kvar därifrån, men dom flesta är ju van
liga. Vi är ju liksom ett litet gäng här, jag och ett par socialarbetare och 
par poliser som har skoj ihop, så jag är helt accepterad i alla kretsar här, så 
att det har inte varit några problem med det och jag ha r ju till och med 
blivit tillfrågad om jag är intresserad av att bli medlem i X-orden, men det 
är nog inget för mig... " 

Det är tydligt att Jan-Åke funnit sig väl tillrätta i det drogfria livet och att 
han ser positivt på sitt liv, men hans beskrivning saknar den ton av för
undran över den nuvarande livssituationen som ibland kryddar Petras, 
Veras, Malins, Birgittas och Catrins utsagor. Han talar i stället om att han 
är "nöjd" med sitt liv: 

"Vi har en stor kåk där och vi har en stor sandstrand nedanför, så jag är 
nöjd även om det är jobbigt ekonomiskt, men annars är det väl bra, det är 
det..." 

Bakgrunden till att Jan-Åke har det "jobbigt ekonomiskt" är att han har 
kvar skulder på ett par hundratusen kronor som uppstod under miss
brukslivet. Att missbruket på så sätt fortfarande sätter spår i Jan-Åkes 
tillvaro och att han dessutom har hepatit C ser han dock inte som några 
större hinder för sitt liv idag. Hepatiten håller han stången genom regel
bundna läkarkontroller och återhållsamhet med alkohol. När det gäller 
skulderna säger han: 

"Det gäller ju att konstruera livet efter det. Jag kan ju aldrig ha en bil skri
ven på m ig själv till exempel, men det är ju ingenting att gräva ner sig 
för. Jag kan inte gå och sörja hela l ivet för det jag gjorde i ungdomen. Det 
är ett avslutat kapitel för mig. " 

Nils, Roger, Mats och Erik har som Jan-Åke hunnit rota sig i det drogfria 
livet och de använder inte heller några superlativer när de beskriver sina 
nuvarande livssituationer. "Jag lever ett vanligt socialt liv i samhället.", säger 
t.ex. Mats, medan Erik säger: "Jag är rätt så nöjd med det i alla fall, men full
ständigt nöjd blir man väl aldrig.". Bortsett från ett återfall för nio år sedan 
har Nils varit fri från missbruket nästan lika länge som Jan-Åke, medan 
Roger, Mats och Erik har varit drogfria mellan åtta och tio år. 

Nils är sambo med en kvinna han träffade strax efter att han tog sitt 
sista återfall. Han är anställd som instruktör i en idrottsförening. Sambon 
har en dotter från ett tidigare förhållande som bor med Nils och sambon. 
Nils har dessutom en son i tonåren från ett tidigare förhållande som bor 
med sin mamma. För ett par år sedan köpte Nils och hans sambo ett hus i 
den stad som Nils bosatte sig i efter att han hade genomgått sin sista 
behandlingshemsvistelse. 

Roger arbetar som socialsekreterare. Han är sambo och har en ettårig 
dotter och en treårig son tillsammans med den kvinna som han träffade 
ungefär samtidigt som han började sin väg ut ur missbruket. De bor i en 
bostadsrättslägenhet i den stad dit Roger och hans sambo flyttade ett år 
efter att Roger lämnade missbrukslivet. 
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Mats arbetar fortfarande på det av LP-stiftelsens behandlingshem där 
han blev anställd efter att han hade genomgått sin egen behandling inom 
LP-stiftelsen för drygt sex år sedan. Han är gift med den kvinna som han 
träffade ett par år innan han lämnade missbrukslivet. Tillsammans har de 
tre döttrar som är sex, fyra respektive ett år. De bor i en lägenhet i den 
stad dit de flyttade då Mats började sin anställning på behandlingshem
met. Mats har även en vuxen son från ett tidigare förhållande som vuxit 
upp med sina mamma. 

Erik är bosatt i en stad i närheten av det behandlingshem där han 
bestämde sig för att lämna missbrukslivet. Han bor i eget hus tillsammans 
med en kvinna han träffade cirka ett år efter att han blev drogfri. De har 
två döttrar som är fem respektive tre år. Erik som hoppade av en anställ
ning som behandlingsassistent något år efter att han blev drogfri är sedan 
två år åter anställd som behandlingsassistent inom missbrukarvården. 

"Vårt äktenskap är ju inte bara förälskelse 
och lycka, det är så mycket mer... " 

Roger, Mats, Nils, Jan-Åke och Erik är alltså gifta eller sammanboende och 
har barn. I likhet med de andra intervjupersonerna säger de att det är vik
tigt för dem att ha bra kontakt med sina barn och vara delaktiga i deras 
uppväxter. För de av männen som har småbarn är det en del av deras var
dag att hämta och lämna sina barn på dagis. De berättar att de engagerar 
sig i barnens skolarbete och fritidssysselsättningar772. Till exempel säger 
Jan-Åke: 

"Det viktigaste för mig är att se mina barn växa upp i en familj och även 
om jag då inte har några ekono miska resurser att göra allt det jag skulle 
vilja göra, vill jag ha det kul och mysigt med min familj, det är väl 
familjen som betyder mest för mig, att hålla ihop den och se till att 
ungarna har det bra... " 

En annan aspekt av deras strävan efter delaktighet i sina barns uppväxt är 
att några av dem kommer under intervjuerna in på att de agerar medvetet 
för att deras barn inte ska behöva gå samma omväg i livet som de själva 
gjort. "Så jag gör saker tvärtom mot vad jag själv fick lära mig..." sä ger t.ex. 
Erik, som utvecklar resonemanget när han berättar följande: 

"Jag vi ll att dom ska lära sig livets gång och lä ra sig moralen redan från 
början, att poliser är inga idioter utan poliser behövs och att man ska in te 
springa och kalla människor för sake r om dom är utvecklingsstörda eller 
vad dom är och att man ska vara hjälpsam. Så jag ställer ganska höga 

772/ I likhet med Johan utgår jag ifrån at t detta inte bara är ord eller för
hoppningar, eftersom jag under intervju arbetet hade förmånen att få träffa de 
flesta av männen i deras hem och då såg dem tillsa mmans med deras barn. Jag 
kommer t.ex. ihåg hur en av Jan-Åkes söner rufsade honom lekfullt i håret 
samtidigt som han passerade förbi oss när vi satt och fikade eller hur ett av 
Eriks barn med självklarhet sträckte sig över mot Eri k och norpade åt sig hans 
bulle när bullfatet bli vit tomt. 
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krav på dom och umgås mycket med dom och jag vill lära dom mycket och 
peppa dom och styra in dom på något vettigt... " 

Nils berättar att han alltid har upprätthållit kontakten med sin son som 
vuxit upp med sin mor. När sonen var fem år ifrågasattes Nils umgänges
rätt p.g.a. hans missbruk, vilket i hög grad bidrog till att han började bryta 
sig loss från missbruket. Efter att Nils lämnade missbrukslivet flyttade han 
från den stad där sonen och modern bor. Därefter har han, förutom att han 
haft telefonkontakt med sonen, haft sonen boende hos sig i samband med 
skollov. 

Mats har också en son från tidigare förhållanden som vuxit upp med 
sina mor. Under de år som Mats missbrukade var kontakten mellan honom 
och sonen, som idag är tjugotre år, ytterst sporadisk. Idag hindras kontak
ten mellan dem inte av missbruk, men däremot av att de bor i skilda 
landsdelar och att de egentligen aldrig haft möjlighet att verkligen lära 
känna varandra. Deras kontakt består av att de hörs av eller träffas en 
eller ett par gånger per år. Mats har en beklagande ton när han berättar om 
relationen tül sin son, även om han menar att den är förklarlig mot bak
grund av hur hans liv såg ut tidigare. Idag värderar han familjelivet annor
lunda, vilket framgår när han säger: 

"Det kan väl hända att sådana här frigörelsetankar flyger genom huvudet, 
att man skulle vilja vara mer ute med polarna, att man tänker hur det 
skulle vara att vara själv, men dom tankarna flyger snabbt igenom huvu
det, för när dom kommer fram så tänker jag på mina barn och då faller det 
direkt och när jag ser mina barn ser jag min fru. Så även om man har det 
jobbigt måste man hålla ihop äktenskapet... " 

Mats tillskriver alltså livet tillsammans med sin fru stor betydelse för sitt 
liv idag, men också för att han tog steget bort från missbruket. Roger, Nils, 
Jan-Åke och Erik betonar också att de kvinnor de lever med har varit vik
tiga för deras utveckling och att de fortfarande betyder mycket för dem. 
Till exempel säger Nils: "Jag har henne att tacka för mycket...". Roger ger 
uttryck för det när han säger: 

"Så hon har inte haft d et lätt alltså, för und er de fyra, fem första åren vi 
var tillsammans så kom det fram mycket känslor hos mig som ibland tog 
extrema yttringar åt olika håll och hänga med i det där och prata om det 
är fruktansvärt jobbigt... " 

Erik exemplifierar sin hustrus betydelse för sitt liv när han berättar 
följande: 

"Hon tycker det är himla kul a tt det gått så bra. Vi ligger ofta och pratar 
på kvällarna och jag kan berätta om vad jag gjort på dagen och mina 
funderingar, både känslomässigt och tyckande och tänkande och ibland 
tycker hon att det där är väl inga märkvärdigheter egentligen, fast jag kan 
tycka det är jobbigt. Så då säger hon, vad är det som du tycker är så 
jobbigt just med det då, ja, så utvecklar jag det och så kanske hon s äger, ja, 
men prova och gör så här i stället... " 

Mats mötte sin fru på ett behandlingshem några innan han definitivt läm
nade missbruket. Nils mötte sin sambo strax efter att han hade haft det 
återfall som blev hans definitiva avsked till missbruket. Roger inledde 
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relationen med sin fru i samband med att han började sin väg ut ur miss
bruket. Jan-Åke och Erik blev tillsammans med sina kvinnor ungefär ett år 
efter att de blev drogfria. För samtliga har alltså kvinnorna funnits med i 
männens liv under hela eller en stor del av den tid som gått sedan de läm
nade missbrukslivet. Man skulle därför kunna säga att livet tillsammans 
med deras kvinnor manifesterar förändringen av deras liv, vilket Mats 
antyder när han säger: "Vårt äktenskap är ju inte bara förälskelse och lycka , det 
är så mycket mer...". 

"Nej, drogerna har liksom kommit i skymundan... " 
Till skillnad från Jan-Åke förde inte Nils, Rogers, Mats eller Eriks missbruk 
med sig att de drabbades av hepatit C eller andra kroniska sjukdomar. 
Mats och Erik som när de började sina vägar ut ur missbruket hade stora 
ekonomiska skulder har lyckats betala av dessa. De problem de möter i 
tillvaron har sällan med deras missbruksbakgrund er att göra. "Nej, jag har 
inte några synliga men alls efter mitt missbruk, jag har väl inga men alls, tycker 
jag...", säger t.ex. Nils, medan Roger uttrycker det med följande: 

"Nej, drogerna har liksom kommit i skymundan, dom tittar fram ibland, 
men knappt en gång om året får jag n ågot drogsug som är något att tala 
om och då är det så barnsligt så jag kan skratta åt det... " 

Den enda av dem som säger att missbruket än idag kan ställa till problem i 
tillvaron är Mats. Han berättar att det kan hända att han i vissa situatio
ner skäms för sin bakgrund och att han märker att vetskapen om att han 
varit missbrukare kan påverka hur han blir bemött: 

"... som i morse när jag var på vårdcentralen och sköterskan skulle ta sän-
kan på mig och jag vill helst inte bli stucken i armen, för jag skäm s ju lite 
för att jag har bro skbildningar och sådant i armvecken. Så jag sa , vi tar det 
ßngret. Nej, jag ska t a det i armen, sa hon, så tog jag u pp den armen som 
ser bäst ut. Nej, vi tar den andra sa hon, Det går inte, sa jag. Så fìck jag 
förklara för henne. Du förstår att för ett antal år sedan var jag nark oman 
och jag har mycket brosk där, så det är svårt att sticka. Hon ryckte till och 
jag såg att hon tänkte ungefär hepatit och hiv och aids. Det blev lite chock
artat för henne och sen gick jag in till läkaren för at t bli undersold och så 
frågade han mig varför jag har ett stort ärr över hela magen. Ja, det är 
efter ett knivhugg sa jag. Sen frågade han inte mer om det... " 

Mats ser dock inte detta som ett stort problem och han ser idag också sin 
missbruksbakgrund som något han kan använda sig positivt av, inte minst 
i sitt arbete som behandlingsassistent. Roger och Erik, som också är social
arbetare, menar också att de idag kan se sina missbrukserfarenheter som 
tillgångar i sina arbeten. 

"Jag umgås med mycket människor... " 
Under de år som gått sedan Roger, Mats, Nils eller Erik lämnade miss
brukslivet har de, i likhet med Jan-Åke, skaffat sig många sociala kontakter 
och ingen av dem säger sig lida brist på vänner och umgänge. Till exempel 
berättar Roger: 
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"fag umgås med mycket människor och var och en har någonting att ge 
till mig. En del träffar jag när jag spelar badminton och andra träffar jag i 
andra sammanhang och en del pratar jag lik som livets allvar och mening 
med..." 

Roger som är engagerad i NA umgås både med personer som har miss
bruksbakgrund och de som inte har det. Det ser likadant ut för Mats som 
fått vänner med missbruksbakgrund genom sina kontakter med LP-stiftel-
sen. "Jag umgås inte med någon som har samma bakgrund som jag...", säger 
Nils som fått de flesta av sina vänner genom sitt idrottsliga engagemang. 
Erik har kvar kontakten med några personer som var inskrivna samtidigt 
som honom på det sista behandlingshemmet han var på, men de han 
umgås med är framförallt personer han lärt känna på de arbeten han haft 
och som inte har missbruksbakgrund. 

När det gäller deras relationer till sina föräldrar och syskon, så säger 
Mats att han på senare år fått mycket bra kontakt med sin mor och sina 
syskon, vilken var mer eller mindre avbruten under de år han missbrukade. 
Jan-Åke som är uppvuxen med sin mor och styvfar har aldrig haft problem 
i relationen till modern, däremot var det tidigare ofta konfliktfyllt mellan 
honom och styvfadern, men, säger han, idag: "... är vi skitbra polare, jag har 
bett om ursäkt för vad jag ställt till med och det har han också...". Nils och Eriks 
föräldrar är döda. De har dock kontakt med sina syskon. Nils säger att 
han träffar sin bror en eller två gånger om året. Erik har återfått kontakten 
med sin syskonskara som han träffar ibland. Roger berättar att eftersom 
han numera bor ganska långt från sin hemstad träffar han inte sina för
äldrar och syskon så ofta, utan det blir vanligtvis i samband med olika 
familjehögtider. Hans relation till föräldrarna, som i synnerhet till fadern, 
varit problematisk under en stor del av hans liv fungerar bättre idag, vilket 
till stor del beror på att han har bestämt sig för att kompromissa med sig 
själv, för som han säger: "... jag kan inte göra så mycket åt dom...". 

"... kung David var en man av Guds hjärta... " 
"Det har gett mig någonting att tro på...", säger Roger som går på NA-
och/eller AA-möten en eller två gånger i veckan. Precis som för Annika, 
Elisabeth, Petra, Vera och Henrik är strävan att leva efter tolvstegsfilosofin 
en central aktivitet i hans liv. Idag har han egentligen inga drogproblem, 
men han anser ändå att det är viktigt för honom att regelbundet gå på 
möten och när han förklarar bakgrunden till det säger han: 

"Om du då går på en grupp, vilken grupp som helst, då blir det att 
människor sitter och lyssnar och det är bara dom som vill prata som 
pratar, annars kan dom vara tysta och bara lys sna, det finns inga krav och 
om en människa pratar om hur han har tagit ett återfall och hur det 
byggdes upp också vidare, då kan ju jag si tta och lyssna på honom och så 
kommer jag på jag på a tt jag inte är i mig själv, då har jag liksom gått 
utanför mig själv och skapat en fantombild av mig själv och då är jag inte 
i mina känslor. Så med hjälp av andra människor så kan jag kritiskt 
granska mig själv och där har du hemligheten alltså... " 
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När Mats berättar om sitt liv idag kommer han ofta in på betydelsen av att 
han är kristen och för honom är det självklart att det är förklaringen till att 
han lyckats förändra sitt liv. "... så det är tack vare tron på Gud som jag har 
förändrats, utan det så skulle du och jag aldrig ha träffa ts...", säger han. Han 
ägnar mycket tid och engagemang åt den pingstförsamling han och hans fru 
är medlemmar i. 

"Ja, det är ett sätt att leva. Det är där vi har de flesta av våra vänner och 
vi träffas i helgerna i kyrkan och ofta går vi hem till varandra efteråt... " 

Jag får aldrig intrycket av att Mats kristna tro är ett påklistrat utanverk, 
utan den är en central aktivitet, som är genuint förankrad i honom. Detta 
intryck underbyggs av att hans tro inte är frågan om en dogmatisk världs-
frånvändhet, utan om ett humanistiskt förhållningssätt som visar sig i ett 
socialt engagemang. Han är också väl insatt i och har åsikter om frågor, 
inte minst på det sociala området, som engagerar och berör många män
niskor i samhället. Vidare tar Mats beskrivning av sitt liv idag sin utgångs
punkt i hans vardag som oavsett hans tro innehåller problem och bekym
mer som de flesta män i hans samhälleliga position möter. Intrycket 
förstärks också av hans ödmjuka och öppna förhållningssätt mot den 
ateistiska livshållning som jag representerar. Han blir inte förvånad, utan 
snarare stimulerad av mina dåliga kristendomskunskaper och han märker 
när jag inte förstår de paralleller han drar mellan sitt liv och Bibeln. Ett 
exempel på detta är när Mats säger "... jag låg där och läste i Andra 
Samuekboken om David och Batseba... " och tystnar mitt i meningen. Efter en 
kort tystnad frågar han: "Har du läst om Kung Dämd? Vet du vem Kung 
David är? ". "Jag vet inte riktigt, jag är inte så bra på det", blir mitt något 
krystade svar. "Men, Hosianna Davids son. Den har du väl hört", säger Mats 
för att genom att påminna mig om en känd julpsalm göra mig delaktig i 
hans resonemang. "Jo, just det.", säger jag och då fortsätter han och åskåd
liggör hur hans kristna tro och Bibeln ger mening åt hans sätt att förhålla sig 
i tillvaron: 

"I alla fall, Kung David var en man av Guds hjärta och Israel hade aldrig 
blomstrat som under hans regenttid och det är han som har skrivit dom 
mesta psalmerna i Psaltaren, men han begick ett misstag när han mötte en 
skön kvinna och begick äktenskapsbrott med henne och det fick 
konsekvenser i hans liv. Det fick mig att förstå vilka konsekvenser synden 
kan få för mitt liv om jag skull gå över gränsen och vara otrogen eller ta 
droger... " 

"... man får nog vara väldigt vaksam... " 
Nils, Jan-Åke och Erik berättar att det händer att de dricker alkohol, men 
att de är återhållsamma. En bakgrund till deras återhållsamhet är att de 
utgår ifrån att om de drack oftare så skulle det medföra en risk att de bör
jade missbruka igen, vilket Jan-Åke ger uttryck för när han säger: 

"Jag ka n väl ta mig en öl någon gång om man går ut och käkar en pizza, 
men man får nog vara väldigt vaksam, för det är nog väldigt lätt och 
torska dit på andra droger om man en gång har haft ett drogberoende, det 
tror jag odi man får nog vara vaksam alkohol... " 
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Erik menar att bakgrunden till att han inte har några problem med alkohol 
idag är att hans motiv till att använda alkohol har förändrats. Han säger: 

"Jag tror att man måste ändra den här känslan vad man är ute efter, är jag 
ute efter ruset eller är jag ute det här trevliga umgänget, då är inte den här 
bärsen eller det här vinglaset något problem, då kan det få st å där hela 
kvällen..." 

Roger berättar att under de första åren efter att han hade lämnat miss
brukslivet så försökte han att lära sig att "dricka socialt", för som han säger 
"... det tog emot så mycket att erkänna att jag skull e ha en brist...". Vanligtvis 
slutade hans kontakter med alkoholen med att han "spårade ur och blev 
knallfull". Så småningom gjorde detta honom övertygad om att han saknar 
förmåga att kontrollera alkoholen. Detta var ett avgörande skäl till att han 
fyra år efter att han slutade använda narkotika började engagera sig i AA 
och NA och sedan dess är han helnykterist. 

Även Mats är helnykterist. Bakgrunden till hans ställningstagande att 
inte dricka alkohol är också att han ser en risk för att det skulle kunna få 
honom att börja missbruka igen. Men framförallt för att han anser att det 
inte är förenligt med hans kristna tro och att det dessutom skulle göra 
honom mindre trovärdig i arbetet på behandlingshemmet. 

Trots att de menar att det finns en risk för att de skulle kunna börja 
missbruka om de förändrade sina förhållningssätt mot alkoholen har de 
svårt att se vad som skulle kunna få dem att börja missbruka igen. När jag 
t.ex. frågar Erik vad som skulle kunna få honom att börja missbruka igen 
svarar han: 

"Jag ve t inte vad som skulle kunna få mig tillbaka till droglivet. Jag tr or 
inte ens av en separation, det tror jag int e, för det livet det ger mig ingen
ting..." 

Nils ger uttryck för det osannolika i att han skulle börja missbruka igen när 
han säger: 

"Det här med knarket det är någonting som jag har bakom mig, jag t ittar 
aldrig bakåt på dä som jag gjorde under dom första fem åren. Det händer 
ju att jag ser knarkare d å och då och jag menar även om jag tycker synd 
om dom för jag ve t vad det innebär, så bekommer det mig inte personligen 
även om jag ser a tt dom är påtända, ja, ja, han är påtänd tä nker jag... " 

Om de sårbara, de positiva och de etablerade 
Intervjupersonerna ägnar mycket av sin tid åt familjelivet, liksom åt sina 
arbeten eller studier. På kvällar och helger händer det att de träffar släkt 
eller vänner. Flera av dem är på sin fritid aktiva i olika föreningar och 
organisationer. De lever hederligt och missbrukar inte droger. När det gäller 
deras förhållande till alkohol så är de dessutom betydligt mer återhåll
samma än folk i gemen. Ingen av dem är aktuell för vård eller behandling 
inom socialtjänsten eller psykiatrin. Med andra ord har de uppnått en hög 
nivå av social integration. En utomstående betraktare skulle inte kunna 
skilja deras nuvarande livssituationer från hur det ser ut för många andra 
människor i samhället. Men med kunskaper om deras livshistoria och hur 
de upplever sina liv idag nyanseras den innebörd som vanligen läggs i be
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greppet social integration och då åskådliggörs att för flera av intervjuper
sonerna påverkas livet fortfarande i olika avseenden av att de varit narko
tikamissbrukare. 

Tydligast märks denna påverkan hos Annika, Elisabeth och Johan, som 
är de av intervjupersonerna som varit drogfria kortast tid. Även om de är 
tillfreds över att de lyckades bryta sig loss från narkotikan och det sedan 
dess skett positiva förändringar i deras liv, så ger de uttryck för att de kan 
känna sig sårbara och osäkra över hur de ska klara sig. Man kan säga att 
materiellt, rationellt och socialt har de sin förankring i det "vanliga samhäl
let", men inte alltid känslomässigt. 

De andra intervjupersonerna har hunnit skaffa sig mer erfarenheter av 
det drogfria livet än Annika, Elisabeth och Johan. Det är tydligt att de 
känner sig säkrare i drogfriheten. Petra, Vera, Malin, Birgitta, Catrin samt 
Henrik, som har varit drogfria mellan tre och fem år, uttrycker sig ofta 
positivt över sina nuvarande livssituationer. Det betyder inte att deras till
varo saknar svårigheter, som att de i vissa sammanhang fortfarande kan 
hämmas av skamkänslor för sina missbruksbakgrunder. De ger dock 
uttryck för att de problem de möter är hanterliga och de låter sig inte över
väldigas av dem. De ser möjligheterna i det drogfria livet. 

Mats, Roger, Nils, Erik och Jan-Åke har varit drogfria mellan åtta och 
fjorton år, vilket innebär att de har, eller har snart, varit drogfria under en 
lika stor del av sina vuxenliv, som de ägnade åt missbruket. Även om de 
ibland fortfarande påminns om missbrukslivet är det tydligt att de hunnit 
etablera sig i det "vanliga samhället". För dem känns det inte längre märk
värdigt att de klarar sig i det drogfria livet och de använder inga överord 
när de berättar om sina liv i dag. De säger att de är nöjda och trivs med 
livet. De vet att de duger. 

Det avtecknar sig tre grupper när man ser till intervjupersonernas 
beskrivningar av sina liv idag - de sårbara, de positi va och de etablerade. Med 
tanke på att de sårbara varit drogfria kortare tid än de positiva, som varit 
drogfria kortare tid än de etablerade, skulle man kunna se det som att de 
åskådliggör tre olika stadier i etablerandet av en stabil position i det "van
liga samhället". Det finns en del i empirin som talar för det, t.ex. att flera 
av de positiva respektive etablerade beskriver den första tiden i drogfrihet 
på ett sätt som påminner om hur de sårbara har det idag. Den sårbarhet 
och osäkerhet som Annika, Elisabeth och Johan ger uttryck för kan ju 
faktiskt också tolkas som att de befinner sig i marginalkonflikter, vilka 
enligt Blomgren773 kan uppstå då människor som varit narkotikamissbru
kare under en tid efter att de brutit sig loss från missbrukslivet upplever att 
de varken har förankring i missbrukslivet eller i "det vanliga samhället". Det 
är förstås också rimligt att t.ex. anta att de positiva med tiden kommer att 
bli mer invanda i det drogfria livet och kanske se på tillvaron på ett sätt 
som liknar hur de etablerade gör det idag. 

Jag vill dock inte reservationslöst bidra med denna stadieindelning. Ett 
skäl till det är att det finns faktorer i Annikas, Elisabeths och Johans livs
situationer som motiverar deras känslor av sårbarhet och osäkerhet. Jag 
tänker på Annikas sjukdom som hon just blivit symtomfri ifrån, att 

773/ Blomgren (1974:46-47). 
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Elisabeth bor kvar i den stad hon levt i under missbruket och inte kan 
undvika att ibland stöta ihop med bekanta som fortfarande missbrukar 
och Johans problematiska försörjningssituation. Lösningen av dessa 
problem kommer förstås att påverka hur de ser på sina liv, men om deras 
liv inte förändras i dessa avseenden behöver det inte medföra att de kom
mer att börja missbruka igen. Sårbarhet och osäkerhet kan helt enkelt vara 
bestående delar i ett drogfritt liv beroende på hur livssituationen ser ut i 
övrigt. 

Ett annat skäl till att nyansera stadieindelningen är att kvinnligt 
respektive manligt narkotikamissbruk betraktas på olika sätt i samhället 
och av empirin framgår det att kvinnorna och männen också upplever att 
det är så. Samtliga kvinnor berättar att de kan känna skam p.g.a. att de 
varit narkotikamissbrukare. Även om en del av männen också berättar om 
skamkänslor har de inte påverkats av det på ett sätt som motsvarar hur 
det ser ut för kvinnorna. Medan kvinnorna ofta hämmas i olika samman
hang av rädsla att misskrediteras om deras missbruksbakgrunder blir 
kända, har männen lättare att ta för sig i "det offentliga rummet". Det kan 
förstås påverka känslan av att vara etablerad. 

Jag vill kommentera ytterligare några aspekter av hur missbrukslivet sät
ter spår i intervjupersonernas liv idag. En är att det förstås inte är en 
slump att Vera arbetar på ett ungdomshem, att Birgitta, Henrik, Roger, 
Mats och Erik är anställda på behandlingshem, att Roger är socialsekrete
rare samt att Annika ska påbörja en utbildning till behandlingsassistent. 
En bakgrund till detta är att missbrukarvården är ett av få, om inte det 
enda, yrkesområde där erfarenheter av eget missbruk kan vara en merit och 
inom många behandlingsverksamheter anses det värdefullt att det i perso
nalgrupperna finns anställda med egna erfarenheter av missbruk"4. Att 
börja arbeta med missbrukare kan därför bli en genväg för f.d. missbrukare 
till att få ordnad sysselsättning med fast inkomst och en position i "det 
vanliga samhället". Därmed inte sagt att det också innebär en genväg till en 
skyddad tillvaro, utan som Johansson775 visar kan det bl.a. genom att man 
dagligdags konfronteras med andras drogproblem innebära att drogfriheten 
ställs på hårdare prov än vad som skulle bli fallet om man valde andra 
sysselsättningar. I Rogers och Eriks fall kan man dock inte säga att bak
grunden till att de idag arbetar som socialarbetare är att de tagit genvägar 
till positioner i "det vanliga samhället". Rogers anställning som socialsekre
terare har föregåtts av sju terminers studier på socionomutbildningen. Erik 
lämnade en fast anställning inom industrin för att börja arbeta på det 
behandlingshem där han nu är anställd. Bakgrunden till deras yrkesval är 
snarare att de har ett intresse för och känner en identitetsmässig tillhörighet 
till missbruksfältet. Även om de tagit avstånd från narkotikan, så känner 
de lojalitet med de människor som drabbas av den. Detta är aspekter som 
jag utgår ifrån har betydelse även för de andra som valt att arbeta inom 
missbrukarvården. 

774/ Se t.ex. Segraeus (1993:239). 
775/ Johansson (1997:201). Se också Socialstyrelsen (1980:50). 
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En annan aspekt av hur missbruksbakgrunderna har inflytande på 
intervjupersonernas liv idag är att dessa blir en del av deras motiv för olika 
handlingar och ställningstaganden. Med utgångspunkt i Alasuutari776 kan 
man tolka det som att de med hjälp av sina självbiografiska medvetanden 
ger mening åt sina liv. Ett exempel på det är att samtliga motiverar sitt 
återhållsamma eller absoluta förhållningssätt till alkohol med att de varit 
missbrukare. Ett annat exempel är att de som är aktiva inom NA motiverar 
det med att det är en viktigt eller nödvändigt för att deras drogfrihet ska 
bestå. Ytterligare ett exempel är att när t.ex. Henrik och Erik berättar om 
hur de engagerar sig i sina barn gör de det förstås för att de som de flesta 
andra föräldrar bryr sig om sina barn, men ett motiv till det är också att de 
vill behandla sina barn på ett annat sätt än de själva blev behandlade av 
sina fäder och att deras förhoppning är att det ska bidra till att deras barn 
inte också börjar använda narkotika. 

Oavsett missbrukslivets inflytande på intervjupersonernas liv idag är 
det tydligt att de förändrat sina identiteter och sätt att leva - de är andra 
än de var under missbruket. Ett gemensamt uttryck för deras identitets
förändringar avtecknar sig när jag frågar dem vad som skulle kunna få dem 
att börja missbruka narkotika igen. Alla svarar på ungefär samma existen
tiellt utmanande sätt. Först målar de upp ett katastrofscenarie som innebär 
att de mister det som de värderar högst i sina liv, d.v.s. deras barn eller 
andra nära och kära. Men sen säger de att även om "katastrofen" skulle 
inträffa är de tveksamma till att de skulle börja missbruka narkotika igen. 
Jag tolkar detta som att narkotikan ter sig som ett orimligt alternativ för 
dem. Motiven till detta bygger inte, som när de beslutade sig för att lämna 
missbruket, framförallt på deras upplevelser av missbrukslivets avigsidor, 
utan på att de upplever livet utan narkotika meningsfullt. 

776/ Alasuutari (1990:25). 
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Kapitel 11 
Empirin i genomskärning 

- sammanfattande diskussion 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten som 
framkommer av de sex föregående empirikapitlen, d.v.s. hur intervjuperso
nerna beskriver sina liv före, under och efter narkotikamissbruket. 
Diskussionen behandlar vad som varit betydelsefullt för att de började, 
fortsatte och sedermera slutade använda narkotika samt vad det innebär 
för dem att med erfarenheter av att ha varit narkotikamissbrukare leva 
socialt integrerat. I diskussionen berörs också intervjupersonernas erfaren
heter av missbrukarvård. Vidare diskuteras om deras liv skiljer sig från 
andra undersökningspopulationer på narkotikaområdet. Diskussionen 
berör också hur intervjupersonernas beskrivningar av sina liv före, under 
och efter missbruket förhåller sig till de föreställningar som dominerar i 
samhället om narkotikamissbruk. 

Hur beskriver intervjupersonerna sina liv 
innan de började använda narkotika? 
En ovanlig grupp med vanliga bakgrunder 

De sju kvinnor och sju män vars livshistorier utgör undersökningens empiri 
representerar en grupp som hitintills fått begränsad uppmärksamhet i den 
offentliga diskussionen om narkotika. En bakgrund till den begränsade 
uppmärksamheten menar jag finns i de föreställningar som dominerar 
synen på narkotikamissbruk i samhället, som innebär att missbrukarna 
betraktas som "offer" för narkotikan och/eller andra omständigheter och 
att det anses mycket svårt att sluta missbruka narkotika777.1 sådana före
ställningar är det svårt att inrymma det faktum att det finns människor 
med erfarenheter av narkotikamissbruk som lever "vanliga liv". Men även 
missbruksforskningen har ägnat begränsad uppmärksamhet åt den grupp 
mina intervjupersoner representerar. Forskningen har i betydligt större 
utsträckning fokuserat människor som inte lyckats förändra sina liv på ett 
sätt som motsvarar hur mina intervjupersoners liv ser ut idag. En rad 
undersökningar visar att det är vanligtvis förenat med en mängd svårighe-

777/ Enligt Bergmark och Os carsson (1988:197-199) utgör synen att narkotika
missbrukaren är "offer" en del i den samhälleliga "doxan" om narkotikamiss
bruk. En annan del i "doxan" är att det anses vara mycket svårt att sluta miss
bruka narkotika och att det krävs behandlin g om det ska lycka s. Se också t.ex. 
Biernacki (1986:161) och Christie och Bruun (1985:75-81). 
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ter att bryta sig loss från narkotikamissbruk778, vilket inte minst fram
kommer av missbrukarvårdens magra resultat779. Detta väcker frågor om 
mina intervjupersoner även i andra avseenden, än att de idag lever socialt 
integrerade, skiljer sig från de människor som inte lyckas sluta missbruka 
narkotika eller inte integrerats lika väl socialt efter missbruket. 

Såväl svenska som utländska undersökningar visar att det bland nar
kotikamissbrukare finns en överrepresentation av personer som vuxit upp 
under socialt ogynnsamma förhållanden och det finns en stor samstämmig
het inom forskningen att ogynnsamma uppväxtförhållanden innebär en 
ökad risk för narkotikamissbruk780. Rera undersökningar visar också på 
samband mellan gynnsamma uppväxtvillkor och möjligheterna att upphöra 
med narkotikamissbruk781. Finns det då gynnsamma sociala faktorer i 
mina intervjupersoners uppväxtvillkor som särskiljer dem från andra 
människor med erfarenheter av narkotikamissbruk? 

Av mina fjorton intervjupersoner beskriver fyra sina uppväxtförhål
lande på ett sätt som gör att jag bedömer dem som socialt gynnsamma. De 
tio andra växte upp under förhållanden som kan betecknas som socialt 
ogynnsamma. Deras familjeliv under barndomen påverkades negativt av 
t.ex. djupa konflikter mellan föräldrarna, missbruk och/eller psykiska 
problem hos en eller båda föräldrarna. Mer än tvåtredjedelar av dem växte 
således upp under förhållanden som motsvarar den bild som ofta ges av 
narkotikamissbrukares uppväxtvillkor782. Sedd som en grupp finns det 
alltså även hos mina intervjupersoner en överrepresentation av personer 
med ogynnsamma sociala uppväxtvillkor. 

Om man ser till deras socioekonomiska uppväxtvillkor, så framgår det 
att sju kommer från arbetarhem, fem från tjänstemannahem och två från 
företagarhem. Inte heller i detta avseende avviker de som grupp från det 
mönster som framgår av andra undersökningar. Även om man ser till andra 
förhållanden i mina intervjupersoners liv innan deras narkotikamissbruk 
var etablerat finns det inga gemensamma faktorer som särskiljer dem som 
grupp på narkotikaområdet. De flesta klarade t.ex. av skolan på låg- och 
mellanstadiet, men på högstadiet sjönk deras motivation för skolarbetet. 

Av detta kan man dra slutsatsen att när det gäller uppväxtvillkor så 
skiljer inte mina intervjupersoner sig som grupp från den bild andra under
sökningar gett av narkotikamissbrukares uppväxtvillkor. 

778/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:186-189); Brill et al. (1972:293); Grapendaal et 
al. (1995:71); Pearson (1987:149); Ramstr öm (19 83:148); Rosenbaum (1981:125-
127); Smith-Solbakken och Tungland (1997:136-139); Svensson, B. (1996:354-364); 
Taylor (1993:154); Waldorf (1983:257). 
779/ Se t.ex. Bergmark et al (1989); Hubbard et al. (1984); Simpson (1984). 
780/ Se t.ex. Andersson, C. (1990:23-33); Hawkins, Lishner och Catalano 
(1985:78-85); Ramström (1983:66-77); Stenbacka (1992:16-17); Stephens (1991:67-
71). 
781/ Se t.ex. Bergnehr e t al. (1984:47-48); Lindberg (1998:240-243), Waldorf 
(1985:274-275). 
782/ Se t.ex. tablå 1, kapitel 2, sid. 32-33. 
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Hur beskriver intervjupersonerna att det gick till när de 
började och sedan fortsatte att använda narkotika? 

Den inledande narkotikaanvändningen 
var relationsförstärkande 

Finns det något i intervjupersonernas beskrivningar av hur det gick till då 
de började använda narkotika som skiljer dem från hur initieringsprocessen 
beskrivits i andra undersökningar av narkotikamissbrukare? 

I likhet med många andra människor med erfarenhet av narkotikamiss
bruk började mina intervjupersoner, utom Catrin som var tolv år, att 
använda narkotika i tonåren7®3. Samtliga började sin narkotikaanvändning 
med hasch. Alla, utom Johan som var sjutton år, gjorde sin haschdebut 
innan de hade uppnått åldern för när man lämnar grundskolan784. 
Gemensamt för dem är således att de började använda narkotika i adole-
scensen, som karakteriseras av fysiskt, psykiskt och socialt vuxenbli-
vande785. Intervjupersonerna började söka sig bort från föräldrahemmet 
under adolescensen och för en del av dem var det en omvälvande tid i för
hållande till föräldrarna. Flera berättar också att de fick nya kamrater och 
började överge intressen som tidigare hade upptagit en stor del av fritiden. 
Man kan anta att för flera av intervjupersonerna var adolescensen en 
socialt och psykologiskt ansträngande period. Det är dock ingen av dem 
som uppger att de började använda narkotika p.g.a. av ångest, depres
sioner eller för att de på annat sätt befann sig i kriser. De skäl de anger för 
att de började använda droger handlar istället om att de var nyfikna och 
tyckte det var spännande och att de hade kamrater med samma inställ
ning. De upplevde den inledande haschrökningen positiv, men inte primärt 
för haschets farmakologiska effekter. Snarare kan man tolka deras 
beskrivningar som att den inledande haschrökningen framförallt var rela
tionsförstärkande. Haschet fördjupade deras tillhörighet till kamrat
kretsarna, men till en början kände de inte av haschets berusningseffekter. 
De fick helt enkelt som andra haschrökare lära sig att bli "flummiga" och 
deras beskrivningar av detta överensstämmer med t.ex. hur Becker786  

beskriver initieringsprocessen för haschrökare. Det krävdes en hel del 
ansträngningar av dem för att bli någon i de gäng där de började röka 
hasch. Man kan tolka intervjupersonernas beskrivningar av den inledande 
narkotikarökningen som att det var frågan om kvalifikation787, vilket 

783/ Se t.ex . Andersson et al. (1986:45); Andersson, B. (1991:97); Bergmark et al. 
(1989:27); Byqvist (1996:295-298); Coombs (1981:376); Crawford et al. (1983:708); 
Faupel (1991:49); Grapendaal et al. (1995:49); Lauritzen et al. (1997:52); Prins 
(1995:33); Smith-Solbakken och Tungland (19 97:17); Stenbacka (1990:460); Tops 
och Silow (1997:48). 
784/ De kvinnliga intervjupersonerna var i genomsnitt 13,8 år då de första gången 
rökte hasch, medan männen var i genomsnitt 15,4 år. 
785/ Se t.ex. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991:234-251); Erikson (1981:110-116). 
786/ Becker (1973:49). 
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understryker deras aktiva och målmedvetna agerande för att ta en plats 
och vara någon i de kamratkretsar de rörde sig i vid denna tid. Med andra 
ord var kamraterna viktigare än drogerna. 

Samvaron med de kamrater de rökte hasch tillsammans med upptog 
med tiden en stor del av intervjupersonernas tillvaro och, för att använda 
Fingarettes788 begrepp, utvecklades det till en central aktivitet i deras liv. 
Alla började också att använda andra typer av narkotika, som amfetamin 
och/eller heroin. Tiden mellan att de första gången prövade hasch tills att 
deras användning var regelbunden varierar från att vara minimal till flera 
år789. Med undantag för två av kvinnorna som inte fullföljde grundskolan, 
så började alla studera på gymnasieskolan. Det var dock endast två av 
männen som genomförde sina utbildningar på gymnasiet. De andra avbröt 
sina gymnasiestudier under det första året79®. 

Trots att engagemanget i narkotikakretsarna började få konsekvenser för 
intervjupersonernas förhållande till "det vanliga samhället" och att det 
upptog en stor del av deras tid upplevde de det fortfarande positivt och 
meningsfullt. Varken i deras egna ögon eller i omgivningens var de ännu 
definierade som narkotikamissbrukare. Valet att börja använda narkotika 
var med andra ord inte detsamma som ett val att bli narkotikamissbru
kare. Narkotikaanvändningen var i detta skede snarare en del i ett val av 
vad de upplevde var en stark gemenskap med andra ungdomar. Detta 
motsäger också föreställningen om att det är drogberoende som gör att 
människor börjar använda narkotika regelbundet, vilket ungdomar ofta 
anses ha särskilt lätt att utveckla791. Mina intervjupersoners fördjupade 
involvering i narkotikakretsarna var i stället intentionelit med syfte att bl.a. 
uppnå social tillhörighet, vilket får stöd av en rad andra undersök
ningar792. 

787/ Andersson , B. (1991:104). Se också Faupel (1991:65) som beskriver den inle
dande narkotikaanvändningen som en "träningsperiod". 
788/ Fingarette (1989:100). 
789/ Se tablå 5, sid. 1 39. De tidsm ässiga skillnaderna innan narkotikan var en 
livsstil understryker att det inte finns någon lagbundenhet i initieringsprocessen, 
vilket också framgår av andra undersökningar (se t.ex. Crawford et al., 1983:17; 
Faupel, 1991:64; Grapendaal et al., 1995:60). 
790/ Exempel på andra undersö kningar som visar att narkotikaanvändning ofta 
medför svårigheter att sköta arbete e ller skola är t.ex . Andersson, B. (1991:161); 
Grapendaal et al. (1995:53); Hendler och Stephens (1977:35-36);Tops och Si low 
(1997:56-57). 
791/ Se t.ex . Socialstyrelsen (1994:23). 
792/ För undersökningar som ger en liknande bild av den inledande narkotika
användningen se t.ex. Andersson, B. (1991:97); Andersson, C. (1995:61-62); Brown 
et al. (1971:638); Coombs (1981:376); Crawford et al. (1983:708); Elliot et al. 
(1985:149); Faupel (1991:52); Huntington Fulmer och Blumberg Lapidus 
(1980:641); Marsh och Shevell (1983:83); Pearson (1987:9); Stenbacka (1992:461); 
Stephens (1991:71); Taylor (1993:31-37); Tops och Silow (1997:49); Waldorf et al. 
(1991:17). 
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För att återgå till frågan som inledde detta avsnitt blir min slutsats 
därför att det inte heller i intervjupersonernas beskrivningar av den inle
dande narkotikaanvändningen finns något som skiljer dem som grupp från 
hur det ofta ser ut för människor som inte lyckas bryta sig loss från narko
tikamissbruk eller som inte når lika långt i sin sociala integration efter 
missbruket. 

Hur beskriver intervjupersonerna 
sina liv som narkotikamissbrukare? 

Narkotikamissbrukets konsekvenser 
Inte heller när man ser till intervjupersonernas beskrivningar av hur deras 
liv utvecklades under missbruket skiljer de sig som grupp från hur livet som 
narkotikamissbrukare ofta åskådliggjorts i andra undersökningar793. Alla 
utvecklade avancerade och regelbundna drogvanor och under flera år kret
sade en stor del av deras tankar och handlingar kring att finansiera, inför
skaffa och inta droger. För att upprätthålla missbruket involverades de i 
kriminalitet och i synnerhet männen blev föremål för olika samhällsåtgär-
der. Även om de flesta av dem åtminstone i början av sina missbruk 
periodvis arbetade eller studerade var det endast två av männen som hade 
arbete i slutet av missbruket. Narkotikamissbruket fick också till konse
kvens att deras relationer till anhöriga och andra som stod utanför narko
tikakretsarna blev konfliktfyllda. Men även kontakterna med andra miss
brukare var ofta konfliktfyllda och flera av intervjupersonerna säger att 
umgänget med andra missbrukare sällan byggde på vänskap, utan på att 
ha droger, pengar eller kontakter med langare. Samtliga fick också uppleva 
perioder då de var psykiskt och/eller fysiskt nedgångna. De flesta fick 
uppleva "nojor"794, liksom överdoser och andra olyckshändelser p.g.a. av 
narkotikaanvändningen. Missbrukslivet blev med tiden helt enkelt mycket 
krävande och intervjupersonerna berättar om hur de vid olika tillfällen 
befann sig i svåra livssituationer som fick dem att ifrågasätta missbruket. 

Om man skulle använda sig av den gruppering i olika livsstilar under 
narkotikamissbruk som Bergmark et al.795 gör med SWEDATE-populatio-
nen, så är min bedömning att de flesta av intervjupersonerna, i alla fall 
under de sista åren av missbruket, levde liv som i mångt och mycket mot
svarar vad Bergmark et al. benämner "Junkies". Det är egentligen endast två 
av männen som inte passar in i junkiekategorin. Deras livsstil motsvarade 
snarare den innebörd Bergmark et al. lägger i "Twoworlder", då de upp
rätthöll anställningar under hela missbrukstiden. 

793/ Se t.ex. Andersson, B. (1991); Christophs och Keiseraas (19 96); Faupel 
(1991); Grapendaal et al. (1995); Finne (1995); Rosenbaum (1981); Smith-
Solbakken och Tungland (1997); Svensson, B. (1996); Taylor (1993). 
794/ D. V.S. paranoiska symtom då de kände sig förföljda, hotade till livet etc. 
795/ Bergmark et al. (1989:141-149). Se också kapitel 2 sid. 44. 
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Kvinnorna agerade under manlig dominans 
Av empirin framgår det att villkoren under missbruket i flera avseenden 
såg olika ut för kvinnorna respektive männen. I kapitel ett pekade jag på 
att narkotikaforskningen hitintills i större utsträckning genererat kunskaper 
om män än om kvinnor och att den bild som ofta ges av kvinnliga narkoti
kamissbrukare är mer schabloniserad än den av männen796. Jag menar att 
min empiri innehåller material som bidrar till att nyansera bilden av livet 
för kvinnliga narkotikamissbrukare. Kvinnornas beskrivningar av sina liv 
under missbruket har en hel del gemensamt med den bild som t.ex. 
Taylor797 ger av de kvinnliga narkotikamissbrukare hon undersökt. Taylors 
undersökning är en av de som tydligast skiljer sig från den schabloniserade 
bilden av kvinnliga narkotikamissbrukare som offer för narkotikaberoende 
och passiva bihang till manliga narkotikamissbrukare798. 

Det är tydligt att de narkotikakretsar som kvinnorna rörde sig i domine
rades av män. När de berättar t.ex. om hur män kunde påverka vilka dro
ger de använde och att de i stort sett under hela missbruket levde i parför
hållanden med manliga narkotikamissbrukare ligger det nära till hands att 
betrakta dem som passiva bihang till eller styrda av män under missbruket. 
Givetvis är det så att kvinnorna var underordnade män och att denna 
underordning ibland tog sig råa uttryck genom den fysiska och psykiska 
misshandel som de flesta av kvinnorna blev utsatta för av män. Det bety
der dock inte att kvinnorna var passiva bihang till eller offer för män. 
Tvärtom tydliggör kvinnornas beskrivningar av missbruket att det av dem 
krävdes stora mått av såväl initiativförmåga som handlingskraft. Det visar 
sig t.ex. i att kvinnorna, även om det ofta tog månader och ibland år, bröt 
sig loss från de män som misshandlade dem. Det visar sig också i att kvin
norna för att försörja sitt missbruk var aktiva och delaktiga i drogförsälj
ning och annan kriminalitet. Två kvinnor berättar om perioder då de pro
stituerade sig och några om att det hände att män försörjde dem med nar
kotika, men till stor del använde de samma försörjningssätt som männen. 
Även om de ofta bedrev droghandel och var inblandade i olika tvivelaktiga 
affärer tillsammans med män som de hade förhållanden med, så berättar 
flera om att de också självständigt begick olika typer av brott. Kvinnornas 
initiativförmåga och handlingskraft visar sig också i hur de förhöll sig mot 

796/ Ett exempel på en schablon om kvinnlig a narkotikamissbrukare är före
ställningen att "många" eller "en stor andel" av dem prostituerar sig fö r att för
sörja sitt missbruk. I kapitel 2 visade jag att den föreställningen vilar på brä cklig 
empirisk grund (Se sid. 51-54). 
797/ Taylor (1993). 
798/ Taylor förnekar inte att narkotikakretsarna domineras av män (Taylor, 
1993:155) eller att kvinnorna på olika sätt for illa p.g.a. missbruket (a.a. :128-
129), men hon visar att det av dem, i likhet med männe n, krävdes såväl initia
tivförmåga som handlings kraft för att de skulle kunna upprätthålla sina miss
bruk (a.a.:64-71). Andra undersökningar som också nyanserar bilden av kvinnliga 
narkotikamissbrukare är t.ex. Andersson, B. (1991), Kalderstam (1979), 
Rosenbaum (1981), Trulsson (1998) och Ungmark (1992). 
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omgivningarna utanför narkotikakretsarna, vilket inte minst tydliggörs av 
att de som blev mödrar under missbruket fick ägna mycket energi åt och ut
vecklade stor skicklighet i att hålla socialtiänstemän och andra myndig
hetspersoner ovetande om deras missbruk75'9. 

Kvinnornas förhållande till socialtjänsten och andra som stod utanför 
narkotikakretsarna fick tragiska konsekvenser. Omgivningens oförmåga att 
synliggöra kvinnornas situation och/eller avsaknaden av för kvinnorna 
attraktiva alternativ till missbruket band dem till mycket utsatta situatio
ner med t.ex. män som misshandlade dem. Kvinnorna var till stor del ute
lämnade till sig själva och sina egna överlevnadsförmågor, medan de flesta 
av männen hade socialtjänstens resurser som en möjlig reträtt eller sätt att 
återhämta sig då missbrukslivet blev för krävande. 

Jag antar att schablonartade föreställningar om kvinnliga narkotika
missbrukare spelade en viktig roll för att kvinnornas livssituationer inte 
synliggjordes. Dessa schabloner är blinda för att kvinnor som regelbundet 
använder narkotika t.ex. kan ta hand om sina barn och ha ett välordnat 
hem. Att mitt antagande inte saknar verklighetsförankring visar sig i att 
bakgrunden till att de flesta kvinnornas missbruk blev känt var när de av 
olika anledningar inte fullt ut kunde uppfylla rollen som "mödrar" och att 
det då också visade sig att deras rädsla för vad som skulle hända om 
socialtjänsten fick kännedom om deras missbruk var befogad. Med andra 
ord, och som jag uttrycker det i kapitel sju800, den samhälleliga föreställ
ningen om moderskapet är svår att förena med den samhälleliga föreställ
ningen om kvinnor som missbrukar narkotika. 

En nyansering av problembilden 
Bilden av missbruket, som generator av sociala, psykiska, fysiska och eko
nomiska problem, är den som avtecknar sig tydligast då den kontrasterar 
sig mot vad man kan kalla ett "vanligt liv". Det är också denna bild som 
utgör det mest bestående minnet av missbrukslivet för mina intervjuperso
ner. Jag vill dock lyfta fram en annan aspekt av missbrukslivet som lätt 
döljs bakom "problembilden", nämligen deras delaktighet i och interaktion 
med omgivningarna utanför narkotikakretsarna. Även om deras sociala liv 
under missbruket med tiden alltmer koncentrerades mot andra missbrukare 
och deras missbrukskretsar kan beskrivas i termer av subkulturer801 eller 
sociala världar802, så stod de under hela missbruket i kontakt med det 
omgivande samhället. 

799/ Ett förhållningssätt som liknar vad Trulsson (1998:150-154) benämner 
"'Koreografin' i förhållande till myndigheter". 
800/ Se kapitel 7, sid 160. 
801/ Angående subkulturbegreppet se t.ex . Hauge (1971:29-55); Hilte (1 996:82-
94); Kalderstam (1979:17-25); Persson (1981). 
802/ Shibutani (1986:109-114). Angående begreppet social värld se också 
Berglund (1998:25-26); Närvanen (19 94:197-201); Strauss (1978); Svensson, B. 
(1996:90-92). 
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I början av missbruket arbetade eller studerade samtliga intervjuperso
ner, vilket flera av dem även gjorde under längre eller kortare perioder se
nare under missbruket. De hade kontakter, om än att de ofta var konflikt-
fyllda, med föräldrar och andra anhöriga. De flesta hade till och från kon
takt med socialarbetare och andra myndighetspersoner. Givetvis var det 
för dem som för andra människor ibland nödvändigt att gå i affärer för att 
handla mat och andra förnödenheter. De som hade barn lämnade och häm
tade sina barn på dagis. De omgav sig med grannar, ibland åkte de kollek
tivt och gick på stan etc. Att "det vanliga samhället" fanns i deras medve
tande visar sig också i att de flesta berättar att de gjorde försök att börja 
leva drogfritt långt innan de slutligen lyckades med det803. Man kan därför 
säga att även om intervjupersonerna utvecklade god kompetens för att ta 
sig fram i narkotikakretsarna, så bibehöll de hela tiden vad man kan kalla 
en "samhällelig kompetens". Den samhälleliga kompetensen var faktiskt en 
förutsättning för att de skulle kunna upprätthålla sina missbruk, vilket inte 
minst visar sig hos de av kvinnorna som under flera år dolde missbruket 
för omgivningen utanför narkotikakretsarna. 

Påpekandet att intervjupersonernas narkotikamissbruk skedde i inter-
aktion med det omgivande samhället, och var en del av det, kan tyckas 
banalt, men är en nog så viktig del i förståelsen av deras missbruk och för 
att de så småningom kunde förändra sina liv. Det understryker inte minst 
de sociokulturella aspekter som bestämmer en stor del av förutsättningarna 
för narkotikamissbruk, tex. dess illegala samhälleliga position som får stor 
betydelse för livsvillkoren för de som missbrukar narkotika. Det är dock 
inte ovanligt att narkotikakretsarna beskrivs som från det övriga samhället 
isolerade och avskärmade världar*504 och att man undervärderar eller bort
ser från narkotikamissbrukarnas delaktighet i omgivningarna utanför nar
kotikakretsarna. I de schablonartade föreställningar som dominerar i sam
hället om narkotikamissbruk inryms knappast heller att missbrukarna är 
delaktiga i samhället. Detta är också en kritik som riktats mot en del nar
kotikaforskning som tagit sin utgångspunkt i subkulturbegreppet805. En 
risk med att bortse från eller undervärdera interaktionen mellan missbru
karna och det omgivande samhället är att det kan bidra till osynliggöran
det av missbrukande kvinnor, så länge de klarar av vad man förväntar sig 
av dem som kvinnor i samhället. En annan risk är att man fokuserar miss
brukarnas problem och svårigheter som skapats genom missbruket och inte 
ser att de också besitter en rad erfarenheter och förmågor med relevans för 
ett "vanligt liv". Det sistnämnda kan inte minst försvåra förståelsen av 
människor som lämnar missbrukslivet. 

803/ Inte heller i detta avseende utgör mina intervjupersoner en exklusiv grupp i 
jämförelse med andra människor med erfarenhet av narkotikamissbruk. Se t.ex. 
Svensson, B. (1996:364-365). 
804/ Ett exempel finns i Smith-Solbakken och Tungland (1997:17-18) som beskri
ver narkotikamiljön som en "krabbeteine", d.v.s. en fångstbur för krabbor. De me
nar att det är förhållandevis lätt at t ta sig in i narkotikamiljön, men "de ytre 
stengslene" gör att det sällan är någon som tar sig ut på egen hand. 
805/ Se t.ex. Persson (1981:135-137). 
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Hur beskriver intervjupersonerna att det gick 
till när de slutade använda narkotika? 

Om intervjupersonernas motiv för 
att de började förändra sina liv 

Med utgångspunkt i Brill et al.806 respektive Waldorf807 kan man dela in 
intervjupersonerna i tre grupper beträffande de motiv de anger för att de 
började förändra sina liv. En grupp består av Vera, Annika, Malin, Catrin, 
Elisabeth, Johan och Nils som berättar att de beslutade sig för att försöka 
bryta sig loss från missbrukslivet efter att upplevt vad de beskriver som 
personliga bottenlägen då de upplevde tillvaron värre än någonsin tidigare, 
d.v.s. vad Brill et al.808 benämner "the rock bottom". Att de talar om per
sonliga bottenlägen kan vara en följd av att deras beskrivningar påverkas 
av samhälleliga föreställningar om att narkotikamissbrukare måste "gå ner 
sig och knarka färdigt" för att kunna sluta809. "The rock bottom" är ju 
dessutom ett centralt begrepp inom NA, som betyder eller har betytt 
mycket för Vera, Annika, Malin och Elisabeth. Men oavsett dessa 
influenser på deras utsagor är det tydligt att de befann sig i svåra 
livssituationer då de beslutade sig för att lämna missbrukslivet. Att fem av 
de sju kvinnorna berättar att de upplevde bottenlägen, medan endast två 
av de sju av männen gör det, kan också vara en återspegling av att 
kvinnornas missbruk pågick i genomsnitt längre än männens och att de 
flesta dessutom dolde det för socialtjänsten och andra som stod utanför 
narkotikakretsarna. När de till sist bestämde sig för att försöka sluta 
befann de sig i mycket utsatta livssituationer som innebar att de inte längre 
kunde eller orkade dölja sina missbruk. 

En annan grupp bildar Henrik, Mats och Jan-Åke. De menar att de be
funnit sig i svårare situationer under missbruket än de som de befann sig i 
då de började förändra sina liv. De anledningar de anger för att beslutade 
sig för att sluta med narkotikan handlar i stället om att de var trötta på 
och upplevde missbrukslivet meningslöst och att de kände att de ville göra 
något annat av sina liv, vilket med utgångspunkt i Waldorf kan tolkas som 
"developmental change"810. De lyfter fram betydelsen av att de såg annor
lunda på sig själva och sina liv i slutet av missbruket än då de som 
tonåringar tillsammans med sina kamrater började experimentera med dro
ger. Med utgångspunkt i Berger och Luckmann811 kan man därför tolka 

806/ Brill et al. (1972). 
807/ Waldorf (1983). 
808/ Brill et al. (1972:294). 
809/ Se t.ex. SOU 1987:22 som med stöd i bl.a. Alksne et al. (1967) menar att ofta 
sâ försöker narkotikamissbrukare sluta med narko tika först efter flera års miss
bruk och då de "... hunnit bli socialt och fysiskt nedgångna ti ll följd av missbruket och 
levnadssättet i övrigt" (SOU 1987:22, sidan 192). 
810/ Waldorf (1983:271). 
811/ Berger och Luckmann (1979:39). 
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deras beslut att börja förändra sina liv som en följd av att människan 
ständigt förhåller sig till tiden och att kunskapen om livets ändlighet 
påverkar hennes eller hans handlingar. Men det belyser också att varken de 
eller någon av de andra intervjupersonerna stannade i sin personliga 
utveckling för att de missbrukade narkotika812.1 likhet med andra män
niskor tog de emot och förhöll sig till intryck från sina omgivningar som 
bidrog till att de utvecklades som personer, vilket också hade betydelse för 
den ambivalens mot missbruket som flera av intervjupersonerna berättar 
att de upplevde långt innan de definitivt började bryta sig loss från miss
brukslivet. 

Petra, Birgitta, Erik och Roger utgör en tredje grupp. De hade i likhet 
med de andra intervjupersonerna erfarit olika negativa konsekvenser av 
missbruket. De berättar dock att när de skeenden som innebar att de bör
jade förändra sina liv inleddes hade de inte bestämt sig för att definitivt 
sluta med narkotikan813. Deras sätt att sluta kan i stället tolkas som 
exempel på vad Waldorf814 kallar "drifting out", d.v.s. att de drev eller 
gled bort från missbrukslivet när deras livssituationer förändrades genom 
att de hamnade i nya sociala sammanhang där narkotikan inte passade in. 

År i miss
Rock Developmental Drifting 

År i miss Bottom change out 
bruk Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

6-7 Petra 
7-8 
8-9 Erik 
9-10 Henrik 

10-11 Jan-Åke Roger 
11-12 Catrin Johan Birgitta 
12-13 Malin Nils Mats 

Birgitta 

13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 Elisabeth 
18-19 Vera 
19-20 
20-21 
21-22 Annika 

TABLÅ 9. Bakgrunder till att inte rvjupersonerna började förändra sina liv 
i förhållande till tid i missbruk. 

812/ Jämför med Andersson, B. (1991, sidan 163) som skriver: "Överhuvudtaget bety
der knarkandet snarare ett förtidigt inordnande i vuxenlivet än - som ofta hävdats - en för-
puppning i oansvarig pubertet". Att na rkotikamissbruk medför att personl ighetsut
vecklingen stannar upp hävdas t.ex. av Folkhälsoinsitutet (1994:29). 
813/ Deras tankar på att återuppta missbruket kan tolkas so m uttryck för osä
kerhet inför at t lämna missbruket och tvivel på att klara sig utan narkotika. 
Genom att ha en "bakdörr" öppen mot missbruket kunde de dock känna en viss 
identitetsmässig trygghet när de prövade sig fram i det drogfria livet. 
814/ Waldorf (1983:272). 
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Oavsett hur intervjupersonerna beskriver motiven för att de började för
ändra sina liv påverkades deras beslut av dels negativa sociala konsekven
ser som missbruket genererade, dels positiva sociala förändringar som 
skedde i deras liv i samband med att de började bryta sig loss från 
missbruket815. 

Exempel på betydelsefulla negativa sociala konsekvenser är att inter
vjupersonernas relationer till människor utanför narkotikakretsarna genom
gående var mycket konfliktfyllda i slutet av missbruket. Deras sociala liv 
var därför till stor del koncentrerat till narkotikakretsarna där relationerna 
ofta var impregnerade av svek, beräkning, hot och våld. Våldet i narkoti
kakretsarna var framförallt ett problem för de av kvinnorna som levde med 
män som förtryckte dem med psykisk och fysisk misshandel. Andra bety
delsefulla negativa sociala konsekvenser som intervjupersonerna berättar 
om är t. ex. att för några av männen blev de återkommande fängelse
vistelserna alltmer outhärdliga, en del av dem blev vräkta och stod utan 
egen bostad i slutet av missbruket, flera kände sig kringgärdade av eko
nomiska problem genom att obetalda skulder och skadestånd lades på 
hög. För de av kvinnorna som fick barn under missbruket blev det allt 
svårare att värja sig mot att deras barn drabbades av missbruket. Det tyd
liggjordes då kvinnornas missbruk blev känt för de sociala myndigheterna 
och de och deras barn blev föremål för barnavårdsutredningar. I en del fall 
ledde det till att barnen omhändertogs och alla kvinnor med barn visste att 
ett fortsatt missbruk skulle innebära att de förlorade sina barn. 
Relationerna till barnen var således ett viktigt argument för kvinnorna att 
lämna missbruket. 

Exempel på positiva sociala förändringar som bidrog till att intervjuper
sonerna började förändra sina liv var att alla kvinnor, utom Birgitta, gjorde 
slut med de narkotikamissbrukande män de var tillsammans med. För en 
del av männen var en motsatt social förändring av stor betydelse, nämligen 
att de inledde förhållanden med kvinnor som inte var missbrukare. Flera 
lyfter också fram betydelsen av att de ganska snart efter att de hade läm
nat missbrukslivet började få ordning på tillvaron med t.ex. boende och 
sysselsättning. Andra exempel är att flera berättar att de fick nya drogfria 
vänner. För de av kvinnorna som hade barn var det viktigt att de fick 
behålla eller fick tillbaks vårdnaden om sina barn. Moderskapet som driv
kraft för kvinnor att lämna missbruk har åskådliggjorts i olika undersök
ningar816. Vad som kan tyckas förvånande är att faderskapet, i alla fall 
vad jag funnit, sällan givits betydelse inom forskningen om narkotikamiss
bruk81'. Faktum är att av mina manliga intervjupersoner så betonar både 

815/ Negativa sociala konsekvenser och sociala förändringar anges som motiv för 
att missbrukare förändrar sina liv i en lång rad andra undersökningar. Se t.ex. 
Brill et al. (1972:297); Goldberg (1993:151); Pearson (1987:148); Robins (1979:332); 
Rune et al. (1983:103); Svensson, B. (1996:364); Waldorf (1983:264). 
816/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:178-179); Andersson, G. (1995:61); Blo mqvist 
(1999:13); Löfgren och Hårsman (1995:51); Trulsson (1998). 
817/ Andersson, G. (1995:67) påpekar också att detta är ett försumma t område. 
Man kan anta att t.o.m. "farfarskapet" kan vara ett viktigt incitament för a tt 
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Nils och Henrik betydelsen av relationerna till sina barn för att de för
ändrade sina liv och ser man till hur männen beskriver sina liv idag blir det 
uppenbart att faderskapet är en viktig drivkraft för dem818. 

Att intervjupersonerna började förändra sin liv hade således både 
negativa och positiva incitament. Att missbrukslivet var slitsamt och med
förde en rad negativa konsekvenser var givetvis viktigt för deras beslut att 
försöka sluta använda narkotika, men de positiva incitamenten sätter 
fokus på betydelsen av vad som skedde efter att de tagit dessa beslut. 
Detta tydliggörs tex. av Petra, Birgitta, Roger och Erik, vars förändrings
processer jag med stöd i Waldorf8^ tolkar som exempel på "drifting out". 
När de av olika anledningar gjorde uppehåll i missbruket hade de inte 
beslutat sig för att definitivt sluta använda narkotika. Men genom positiva 
sociala förändringar, som framförallt bestod i att de skapade betydelse
fulla relationer till människor utanför narkotikakretsarna, så miste narkoti
kan sin tidigare mening för dem. 

Om problem och betydelsen av personliga ställningstaganden 
Att sluta missbruka narkotika kan som Waldorf skriver820: "... create as 
many problem as it solves". De problem en person som beslutat sig för att 
lämna missbrukslivet möter är vanligtvis inte bara frågan om att avstå från 
narkotika821, vilket var tydligt för mina intervjupersoner. De problem de 
hade att handskas med kan delas in i fyra typer: sociala, fysiska, ekono
miska och emotionella. 

Exempel på sociala prob lem är att intervjupersonerna hade få relationer 
till människor utanför narkotikakretsarna och de som de hade var ofta 
tyngda av svårigheter som uppstått under missbruket. Ensamhet var där
för ett vanligt problem. För flera av kvinnorna bestod de sociala problemen 
också i att deras barn var familjehemsplacerade eller riskerade att bli det. 

Med fysiska problem avser jag att missbruket hade satt spår i intervju
personernas kroppar. För flera handlar det om ärr och tatueringar, som 
förstås inte medför medicinska problem. Men de kunde vara en psykolo
gisk hämsko i kontakten med nya människor. Medicinska konsekvenser 
hade däremot hepatit C som fyra av kvinnorna och en av männen blev 
infekterade av under missbruket. 

människor slutar missbruka droger. Se Blomqvist (1999:13) som skriver om några 
manliga intervjupersoner som uppger att ett vikt igt skäl för att de slutade miss
bruka var att de fick barnbarn. 
818/ Med tanke på de samhälleliga och kulturella förändringar som skett i synen 
på faderskapet under de senaste decennierna (se t.ex. Hyvönen, 1993) finns det 
avsevärda brister i detta avseende inom missbruksforskningen. 
819/ Waldorf (1983:272). 
820/ a.a., sidan 257. 
821/ Se t.ex. An dersson, B. (1991:186-189); Brill et al. (1972:293); Grapendaal et 
al. (1995:71); Pearson (1987:149); Rosenbaum (1981:125-127); Svensson, B. 
(1996:354-64): Waldorf (1983:257). 
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Exempel på ekonomiska problem är att de flesta av intervjupersonerna 
saknade arbete när de började förändra sina liv. Flera av dem saknade 
utbildning, förutom grundskola. Flera av dem var också bostadslösa. De 
var helt enkelt i ett ekonomiskt underläge, vilket för de flesta förstärktes av 
att de hade skulder i form av t. ex. obetalda banklån och böter. 

Exempel på emotionella problem var skamkänslor, vilket framförallt var 
ett problem för kvinnorna. Rera berättar också om att de tyngdes av 
skuldkänslor för händelser under missbruket gentemot sina barn och anhö
riga. De emotionella problemen handlar också om att intervjupersonerna 
upplevde marginalkonflikter822, såsom att de kände sig ambivalenta inför 
om de skulle orka förändra sina liv och att de på olika sätt ger uttryck för 
att de kände sig sårbara. 

Till emotionella problem räknar jag också de svårigheter intervju
personerna upplevde med att avstå från att använda narkotika. Det bety
der inte att jag underskattar de svårigheter det kan innebära att avbryta en 
regelbunden narkotikaanvändning, men de framställer det inte framförallt 
som en fråga om fysiska och/eller psykiska abstinensbesvär. Problemet 
med narkotikan handlade snarare om att narkotikan under en följd av år 
haft en självklar och invand plats i deras liv. Narkotikan hade varit en för
utsättning för vad de än skulle göra - den hade impregnerat deras hand
lingar823. Givetvis innebar det därför ett stort problem att de skulle börja 
ta sig an en rad situationer, som de tidigare upplevt att de klarade tack 
vare narkotikan och situationer som de under missbruket inte behövt han
tera eller undvikit. Saknaden eller tomheten efter narkotika var givetvis 
uppenbar och fanns ofta i deras tankar länge efter att de slutat med den. 
Den var också den främsta anledningen till att de distanserade sig från 
narkotikakretsarna. Det tog också lång tid, ett till ett par år, innan 
intervjupersonerna kunde möta bekanta från missbrukstiden, utan att vara 
rädda att börja använda narkotika igen. 

Inget av de sociala, fysiska, ekonomiska eller emotionella problemen ska 
underskattas och de var också ofta sammanvävda med varandra. Man 
kan t.ex. anta att det har en negativ effekt på motivationen att leva utan 
narkotika om man t.ex. inte får lägenhet p.g.a. att man har betalningsan
märkningar eller om kronofogden lägger beslag på den överskjutande skatt 
man sett fram emot sedan deklarationen. Det ekonomiska underläget för
stärkte förmodligen också intervjupersonernas känslor av osäkerhet och 
utanförskap i deras sociala kontakter med personer utanför missbrukslivet. 
På ett liknande sätt har hepatit C inte bara medicinskt betydelse, utan 
p.g.a. av att det är svårbehandlat kan det skapa ifrågasättanden om det är 
någon mening med att förändra sitt liv om framtiden p.g.a. hepatiten ändå 
är osäker. Dessutom kan hepatit C skapa skamkänslor vid t.ex. de åter
kommande provtagningar på sjukhus som det kräver. 

822/ Blomgren (1974:23). 
823/ Jfr med Svensson, B. (1996:279-284) som understryker narkotikans betydelse 
för missbrukarens liv med hjälp av metaforen "Förhållandet till drogen som en kär
leksaffär". 
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Det var således inget enkelt projekt för intervjupersonerna att bryta sig 
loss från missbrukslivet och börja leva utan narkotika. Av empiriredovis-
ningen framgår att förändringen skedde i interaktion med olika människor, 
såväl vänner och anhöriga som socialarbetare, vars sociala stöd var av stor 
betydelse för deras motivation att förändra sina liv. Av empirin framgår 
att oavsett hur mycket socialt stöd de fick, så krävdes deras personliga 
engagemang och ställningstaganden för att de kunde förändras. Empirin 
visar också att intervjupersonerna kom till insikter och gjorde val som hade 
stor betydelse för att de tog sig vidare mot de liv de lever idag. Av empirin 
framgår också att trots stöd från olika människor var de ofta utelämnade 
till sig själva och i situationer som ställde stora krav på deras egen moti
vation. Exempel på det är Catrins julresa ti ll barnen®24, Petras stadspro
menader med barnvagnen825, Malins polisanmälan av mannen som miss
handlade henne826 och Jan-Åkes beskrivning av hur han gömde sig för 
gamla kompisar827. Att interaktionen med omgivningen fick betydelse för 
förändringen var därför ytterst frågan om intervjupersonernas val att för
ändra sina förhållningssätt gentemot människor i och utanför narkotika
kretsarna. 

I kapitel åtta använder jag begreppen "distansering" och "omvärdering" 
för att beskriva dessa förändrade förhållningssätt. Distansering syftar på 
att intervjupersonerna förr eller senare bröt kontakten med narkotika
kretsarna, vilket de menar var en viktig förutsättning för att de blev drog
fria828. Med omvärdering avses att de började ge människor utanför nar
kotikakretsarna en ny betydelse, som innebar att de började närma sig, 
lyssna på och ta emot stöd från t.ex. anhöriga och socialarbetare. 
Distanseringen och omvärderingen markerade att det skett en omoriente-
ring av intervjupersonernas liv och de kan båda tolkas som diskontinuer
liga handlingar829, vilket är ett begrepp som understryker betydelsen av 
personligt engagemang och motivation i en förändringsprocess. 

Om missbrukarvårdens betydelse 
Intervjupersonernas omvärdering av, eller förändrade förhållningssätt 
gentemot, människor i och utanför narkotikakretsarna i samband med att 
de började bryta sig loss från missbruket visar sig bl.a. i deras kontakter 
med socialtjänsten och missbrukarvården. Rera av dem berättar om hur de 
på behandlingshem och i andra behandlingssammanhang skapade kontak
ter med människor som blev viktiga för deras utveckling mot att leva utan 

824/ Se kapitel 9, sid. 193. 
825/ Se kapitel 8 sid. 188. 
826/ Se kapitel 8 sid. 174-175,188-189. 
827/ Se kapitel 9 sid. 205. 
828/ Flera andra undersökningar understryker ocks å betydelsen av att lämna 
missbruksmiljöerna för att bli drogfri. Se t.ex. Waldorf (1983:276), Wille 
(1983:337-339), Biernacki (1986:67), Klingemann (1992:1364); Stensmo (1983:117). 
829/ Bergmark och Oscarsson (1988:93). 
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narkotika. Det förändrade förhållningssättet mot socialtjänsten och miss-
brukarvården framträder särskilt tydligt hos kvinnorna som under en stor 
del av missbruket dolde sina narkotikaproblem eller, som fallet var för 
Petra och Elisabeth, oftast avvisade alla erbjudanden om behandling. Från 
att ha upplevt socialarbetare som hot mot tillvaron började kvinnorna se 
på kontakterna med dem som möjligheter, eller kanske t.o.m. nödvändighe
ter, för att kunna förändra sina liv. Förutom att samtliga kvinnor skrev in 
sig på behandlingshem (se tablå IO830), så berättar några av dem om hur 
de under året innan de påbörjade behandlingshemsvistelserna etablerade 
värdefulla kontakter med socialsekreterare eller andra socialarbetare som 
var verksamma inom öppenvården. Av männen var det endast Roger som 
inte genomgick någon form av missbrukarvård i samband med att de slu
tade använda narkotika (se tablå 10). För Jan-Åkes del skedde det i form 
av familjehemsvård. De andra genomgick behandling på olika typer av 
behandlingshem831. Några av männen berättar också om kontakter med 
socialarbetare i deras hemkommuner som var viktiga för deras utveckling. 

Petra, som avbröt sin behandling, är den enda av de intervjupersoner 
som var på behandlingshem som anser att detta inte innebar någon hjälp 
eller stöd. De andra menar att behandlingarna på olika sätt var betydelse
fulla, men genomgående menar de att behandlingshemsvistelserna inte 
minst var viktiga därför att de innebar att de kom bort från narkotika
kretsarna. Narkotikan var så invävd i deras liv att de ansåg att det var 
orealistiskt för dem att sluta om de inte kom bort från de miljöer de bott i 
under missbruket. Efter behandlingarna var det ingen som flyttade tillbaks 
till sin gamla hemmiljö. En del flyttade till andra orter och ofta i närheten 
av de platser där de genomgått behandling, medan andra återvände till 
sina hemstäder där de flyttade till andra stadsdelar. Även Petra och Roger 

830/ Jag har valt "institutionell behandling" som övergripande benämning på de 
behandlingshem som inte hade en lika uttala d behandlingsideologisk eller reli
giös profil som minnesotainriktade behandlingshem respektive LP-stiftelsen. De 
institutionella behandlingarna hade såväl sociala som psykologiska och pe
dagogiska delar. I sina verksamhetsbeskrivningar använde de begrepp som 
gruppterapi, samtalsgrupp, social träning, arbetsträning etc. Några av dem an
vände begreppet "miljöterapi". Några uppgav att de hade en psykodynamisk 
grundsyn. 
831 / När det gäller några av männen väcker det faktum att de beviljades institu
tionsvård i detta skede av deras liv frågor om material ets relevans för de för
hållande som numera gäller ino m missbrukarvården. Jag tänker i synnerhet på 
Nils. Han hade varit på tio behandl ingshem på lika många år när han under 
första hälften av 80-talet ansökte om och beviljades 18 månaders vistelse på ett 
behandlingshem, vilket han menar hade stor betydelse fö r att han förändrade 
sitt liv. Man kan ifrågasätta om en trettioettårig heroinist med tio "misslyck
ade" behandlingar bakom sig och so m är bosatt i en av Sveriges tre storstäder 
idag skulle beviljas en liknande behandling. 
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bytte bostadsort. Petra flyttade strax efter att hon fått sin dotter och Roger 
cirka ett år efter att han träffade sin hustru832. 

Att intervjupersonerna tog emot de erbjudande om behandling de fick 
eller själva sökte hjälp berodde givetvis på hur deras livssituationer såg ut i 
slutet av missbruket. Men att alla, med undantag för Petra, som skrev in 
sig på behandlingshem tillgodogjorde sig och fullföljde behandlingarna 
måste snarare förstås utifrån vad som skedde under tiden som de var i 
behandling, vilket tydliggörs av Petras avbrutna behandlingshemsvistelse. 
När hon strax efter graviditetsbeskedet reste upp till sitt behandlingshem 
var hon inställd på att stanna där tills ett halvår efter att hon fått sitt 
barn. Efter ett par månader avbröt hon dock behandlingen då det blivit 
tydligt för henne att behandlingshemmet inte motsvarade hennes förvänt
ningar på vad hon ansåg att hon behövde hjälp med. 

rnmuoR Typ av och tid på behandlingshem 

Petra 

Annika 
Vera 
Malin 
Birgitta 

Catrin 

Elisabeth 

Institutionell behandling för mödrar. Ca 12 mån. var planerat, 
men Petra avbröt behandlingen efter ett par månader. 
Minnesotainriktad behandling, 4 v. 
Minnesotainriktad behandling, 4 v. 
Minnesotainriktad behandling, 4 v. 
LP-stiftelsen, 12 mån. 
Institutionell behandling för kvinnor, 12 mån. 

Minnesotainriktad behandling, 4 v. 

MÅN Typ av och tid pä behandlingshem 

Henrik 
Roger 

Johan 
Mats 
Nils 

Jan-Åke 

Erik 

Minnesotainriktad behandling, 4 v. 

Institutionell behandling för läkemedelsmissbrukare, 3 mån. 
LP-stiftelsen, 12 mån. 
Institutionell behandling, 18 mån. 
Familjehem, 12 mån. 
Institutionell behandling, 12 mån. 

TABLÅ 10. Intervjupersonernas behandlingshemsvistelser i 
samband med att de började förändra sina liv. 

Vad var det då som skedde på behandlingshemmen som gjorde att 
intervjupersonerna tillgodogjorde sig och fullföljde behandlingarna? 
Oavsett vilken typ av behandling de fick så berättar de om tiden på 
behandlingshemmen som en meningsfull och händelserik period. När de 

832/ En rad undersökningar betonar betydelsen av att bryta sig loss från miss
brukskretsarna om man vill sluta använda narkotika (se kapitel 2, sid. 61). 
Bergström (1998:170); Svensson och Giertz (1989:34), Söderholm Carpelan 
(1992:131); Wille (1983:339) visar också på samban d mellan dr ogfrihet och flytt
ning från den miljö som missbruket skedde i. 
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påbörjade behandlingarna hade de en önskan om att förändra sina liv, men 
under tiden på behandlingshemmen blev de övertygade om att för
ändringen var möjlig. De fick hopp och såg alternativ till missbruket. Deras 
beskrivningar understryker att en gynnsam förutsättning för ett positivt 
behandlingsresultat är när en klient med en önskan om att förändra sitt liv 
kommer in i ett behandlingssammanhang där hon eller han möter 
engagerade människor som är övertygade om att förändringen är möjlig och 
som kan förmedla det till klienten833. 

Genom att intervjupersonerna blev övertygade om relevansen i de syn
sätt och ideologier som behandlingshemmen representerade fick de förkla
ringar till sina missbruk och till hur de skulle leva för att inte börja miss
bruka igen. Detta framkommer särskilt tydligt hos de av kvinnorna och 
männen som genomgick behandling på minnesotainriktade behandlingshem 
och inom LP-stiftelsen. För dem blev behandlingarna vändpunkter som 
innebar att de började se på och förstå sig själva och omgivningen på ett 
sätt som inte motsvarade hur de hade gjort tidigare genom att de bestämde 
sig för att börja leva efter tolvstegsfilosofin respektive Bibeln. 

Behandlingsideologierna som formade de olika behandlingshemmens 
metoder var således inte oväsentliga. När intervjupersonerna berättar om 
behandlingarna ligger dock inte deras betoning på ideologier eller metoder, 
utan på kvalitéer som påverkade den sociala interaktion mellan dem och 
de människor de mötte på behandlingshemmen och som existerade oavsett 
vilken typ av behandling de fick. De berättar om hur de kom in i nya 
sociala sammanhang där de upplevde gemenskap med människor som de 
fick förtroende för och som hade förtroende för dem. Deras positiva bilder 
av behandlingshemsvistelserna utesluter inte att det var en känslomässigt 
arbetsam tid och att de ibland mötte svårigheter och kände tvivel på om de 
skulle orka förändra sina liv. Men i sådana situationer mötte de tolerans 
och blev uppmuntrade att gå vidare. Flera berättar om att de började tala 
om saker på ett sätt som de inte gjort tidigare och att de förstod att de inte 
var ensamma om olika problem. Särskilt kvinnorna berättar om hur 
behandlingen hjälpte dem att lätta på skam- och skuldkänslor. 

Man kan helt enkelt säga att när intervjupersonerna berättar om 
behandlingshemsvistelserna berör de, oavsett om de var inom LP-stiftelsen, 
på minnesotainriktade eller miljöterapeutiska behandlingshem, flera av de 
faktorer som enligt olika studier är betydelsefulla för framgångsrika 
behandlingar, nämligen förtroende, gemenskap, respekt, tolerans, engage
mang och positiva förväntningar834. Dessa faktorer har förstås inte enbart 
en giltighet för att bidra till att missbrukarvård ska ge positiva resultat, 

833/ Se Jenner (1987, 1992) som visar att klientens motivation påverkas positivt 
om behandlaren är engager ad i och har positiva förväntningar på klienten. Jag 
antar dessutom a tt mina intervjupersoners vilja till förändring och pos itiva in
ställningar till de behandlingar de geno mgick förstärkte deras behandlares en
gagemang för och positiva förväntningar på dem. 
834/ Se t.ex. Blomq vist (19 91:116-129); Frank och Frank (1991:40-44); Jenner 
(1987, 1992); Morén (1992); Segraeus (1993:31-38); Vaillant (1983:287-290). 
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utan kan sägas ha en generell betydelse för att människor ska kunna 
utvecklas och må väl. 

Min tolkning, vilken jag bl.a. stöder på Franks och Franks studie 
Persuasion and h ealing5, är att dessa faktorer hade större betydelse än de 
olika behandlingshemmens ideologier och metoder för att intervju
personerna tillgodogjorde sig och fullföljde behandlingarna. 
Behandlingsideologierna var, som sagt, dock inte oväsentliga. Det är 
tvärtom uppenbart att t.ex. den kristna tron fick stor betydelse för 
Birgittas och Mats liv, liksom tolvstegsfilosofin fick betydelse för t.ex. 
Veras, Elisabeths och Henriks liv. Men en förutsättning för att de tog till sig 
och började tro på dessa ideologier var att de under behandlingarna blev 
inbegripna i sociala interaktionsmönster som innehöll sådana kvalitéer jag 
beskrev här ovan och som oavsett ideologi och metod har en gynnsam 
betydelse för goda behandlingsresultat, men också för mänsklig utveckling 
och välmående överhuvudtaget836. Detta resonemang implicerar att en 
behandlingsmodell som syftar till att narkotikamissbrukare skall bli drog
fria inte blir framgångsrikare än dess kapacitet att generera sociala inter
aktionsmönster med ett innehåll som överensstämmer med vad som gene
rellt sett är gynnsamt för att människor kan utvecklas. 

Att det fanns ett gynnsamt socialt klimat på de behandlingshem där 
intervjupersonerna genomgick behandling visar sig också i att flera av dem 
berättar att de lärde känna människor som de fick personliga relationer till 
och som de bibehöll kontakten med även efter behandlingen. I flera fall 
rörde det sig om personal på behandlingshemmen. Men flera berättar också 
om att de skapade värdefulla relationer till andra klienter. Det handlade 
dels om klienter som hade kommit längre i sina behandlingar, dels om per
soner som kommit till behandlingshemmen ungefär samtidigt som intervju
personerna. För en del av intervjupersonerna fyllde de förstnämnda en 
viktig funktion som förebilder för att förändringen inte bara var en teoretisk 
möjlighet. När det gäller kontakterna med klienter som befann sig i ungefär 
samma position som intervjupersonerna, så berättar en del om att det var 
viktigt för dem att de var med i "ett bra gäng", d.v.s. att de andra klien
terna också var motiverade för att förändra sina liv. Betydelsen av sam
spelet med andra klienter och deras inställning till behandlingen ska inte 
underskattas. Det är viktigt inte minst med tanke på att man som klient 
vanligtvis ägnar mer tid tillsammans med andra klienter än med personalen 
och att man har en sin identitetsmässiga tillhörighet i klientgruppen. Att 
stå fast vid att man vill vara drogfri när andra klienter har oklarare syften 
med sitt deltagande i behandlingen är därför inte okomplicerat. 

Med undantag för Petra och Roger, så spelade behandlingshemsvistelser 
otvetydigt en viktig roll för intervjupersonerna i samband med att de bör-

835/ Frank och Frank (1991). 
836/ Detta överensstämmer också med en del av SWEDATE-projektets resultat. 
Där man konstaterade att relativt mång a klienter som ha ft ett tungt narkotika
missbruk blev drogfria efter behandlingar som ti ll stor del byggde på " ... förhål
landen och kvalitéer närvarande i olika icke-terapeutiska sammanhang..." (Bergmark et 
al., 1989, sidan 160). 
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jade förändra sina liv. Men oavsett om det handlade om behandlings
hemsvistelser på mer än ett år eller endast fyra veckor, som var fallet för 
de som genomgick minnesotainriktad behandling, är det ingen som menar 
att de var "färdiga" den dag de lämnade behandlingshemmen. 
Behandlingarna hade bidragit till att förstärka deras sociala nätverk och 
gett dem förklaringar till deras missbruk samt alternativ till hur de skulle 
leva för att fortsättningsvis inte använda narkotika. På så sätt hade 
behandlingarna gett dem bättre möjligheter till att välja ett liv utan narko
tika837. Men valet var deras och förutsättningarna för drogfriheten kompli
cerades när de lämnade de ordnade och trygga miljöerna på behandlings
hemmen. De år som följde närmast efter behandlingarna var fyllda av 
prövningar på intervjupersonernas ambitioner att leva utan narkotika. 
Därför kan man säga att ingen behandling är framgångsrikare än dess för
måga att stärka klienterna så att de kan "välja rätt" efter behandlingen838. 

Hur beskriver intervjupersonerna den tid som följde 
efter att de slutade använda narkotika och fram tills att 

de uppnått stabila positioner utanför missbrukslivet? 
Det konkreta och det upplevelsemässiga 

När Petra fick sin dotter, Roger flyttade samman med sin nuvarande fru, 
Jan-Åke flyttade ut från familjehemmet och de andra intervjupersonerna 
skrevs ut från behandlingshemmen uppfyllde de tre av de fem förutsätt
ningar som enligt tidigare forskning83^. krävs för att narkotikamissbrukare 
ska kunna bli fria från sina missbruk. Det innebar att de hade ändrat sina 
uppfattningar om narkotikan, hade slutat använda narkotika samt brutit 
sig loss från narkotikakretsarna. De uppfyllde också den fjärde förutsätt
ningen, d.v.s. att man har sociala kontakter som stöder förändringssträ
vandena. Men när det gäller omfattningen på och innehållet i deras stöd
jande sociala kontakter var variationerna stora. Det finns t.ex. väsentliga 
skillnader mellan Petra vars föräldrar var hennes främsta och egentligen 
enda stöd när hon var nybliven mamma och Mats som efter behandlingen 
blev kvar i den för honom betydelsefulla sociala gemenskapen inom LP-
stiftelsen genom att han började arbeta där efter behandlingen. Men i alla 
fall, med dessa reservationer var även den fjärde förutsättningen uppfylld. 
De stod alltså inför att uppfylla den femte förutsättningen, d.v.s. att bygga 
upp en stabil position - att bli någon - i "det vanliga samhället". 

När intervjupersonerna berättar om hur de fick motivation till sina strä
vanden för detta vävs konkreta och upplevelsemässiga aspekter samman. 
Med konkreta aspekter avser jag de faktiska och materiella förändringar 
som skedde i deras liv, d.v.s. alltifrån att de kom in i nya sociala samman-

837/ Se Börjeson (1977, sidan 157) som skriver: "Men vad innebär då behandling? Att 
ge en människa välmöjligheter, reella valmöjligheter, som hon inte tidigare haft". 
838/ Se t.ex. Blomqvist (1991:26). 
839/ Se kapitel 2, sid. 61-62. 
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hang till att de fick arbete eller började studera. Med upplevelsemässiga 
aspekter syftar jag på hur intervjupersonerna upplevde de konkreta för
ändringarna och såg på sig själva i sina positioner som drogfria, eller med 
andra ord, vilken betydelse de gav sina förändrade livssituationer. 

Ganska snart efter att intervjupersonerna hade brutit sig loss från nar
kotikakretsarna, och att de som var på behandlingshem hade avslutat 
dessa behandlingar, så motsvarade deras tillvaro till sitt konkreta innehåll 
vad man i mångt och mycket kan kalla "vanliga liv". De missbrukade inte 
narkotika och umgicks inte i narkotikakretsar. De hade egna bostäder och 
legala inkomster genom arbete, studier eller bidrag. De av kvinnorna som i 
slutet av missbruket hade barn som blev omhändertagna återfick vårdna
den om dem. Om man enbart ser till det konkreta dröjde det således inte 
mer än några månader eller upp till ett halvår förrän intervjupersonerna 
hade stabila positioner i "det vanliga samhället". 

Men av empirin framgår det också att det tog betydligt längre tid innan 
de upplevde sina positioner i det "vanliga samhället" som stabila. De flesta 
berättar t.ex. om hur de under de första åren ofta kände sig sårbara och 
kunde våndas inför olika situationer som tillhörde den drogfria vardagen. 
Flera berättar om känslor av utanförskap och oro för att inte bli accepte
rade. Minnen från missbruket dök ofta upp i deras tankar och det tog ett 
eller ett par år innan de kände sig trygga i förhållande till narkotikan. 

De konkreta förändringarna av intervjupersonernas liv hade givetvis 
mycket stor betydelse för hur de upplevde sina livssituationer och för 
deras motivation att trots de prövningar de utsattes för gå vidare i det 
drogfria livet. Genom konkreta förändringar underlättades och ökades 
deras möjligheter att fortsätta sina strävanden mot en stabil position i "det 
vanliga samhället", men ytterst styrdes deras handlingar av vilken bety
delse de gav de konkreta förändringarna - om de upplevde dem menings
fulla och värda att slå vakt om eller ej. Jag menar att denna tolkning får 
stöd av hur intervjupersonerna beskriver sina strävanden mot en stabil 
position i "det vanliga samhället" och inte minst att flera av dem säger att 
till syvende och sist var förändringen av deras livsstilar frågan om deras 
egna val. 

Om betydelsen av det materiella 
Det finns en rad faktorer som bidrog till att intervjupersonerna efter att de 
brutit sig loss från missbruket fick motivation till att föra utvecklingen 
vidare mot de liv de lever idag, men gemensamt för dem är att samtliga 
hade såväl konkret som upplevelsemässig betydelse. Att intervju
personerna var drogfria och inte längre rörde sig i narkotikakretsarna var 
två grundläggande förutsättningar för att de skulle kunna skapa stabila 
positioner i "det vanliga samhället". Detta hade förstås en mycket konkret 
betydelse för deras tillvaro och var förmodligen det som tydligast skilde 
deras tidigare liv från de liv de var mitt inne i att försöka skapa trygghet i. 
Denna scenförändring hade särskilt inledningsvis en viktig betydelse för 
hur intervjupersonerna upplevde sina livssituationer. Även om de mötte 
svårigheter och kunde känna tvivel och osäkerhet, så byggde varje ny dag 
som drogfri på deras erfarenheter och självbilder av att inte längre vara 
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narkotikamissbrukare. Rera av intervjupersonerna berättar också om 
enskilda händelser strax efter att de slutade använda narkotika, som var 
viktiga inte minst för att dessa händelser gav dem positiv feed-back på att 
de klarade sig utan narkotika och/eller kunde genomföra saker de inte kla
rade av under missbruket. 

Det var alltså av betydelse att deras beslut att försöka förändra sina liv 
gav tidiga resultat, som innebar konkreta förbättringar av deras tillvaro840. 
Det var också i början av förändringsprocessen som det skedde de största 
märkbara förändringarna av intervjupersonernas tillvaro. Samtliga flyttade 
från de miljöer de bott i under missbruket och, som jag nämnde ovan, mot
svarade intervjupersonernas liv utåt sett "ett vanligt liv" redan inom ett 
halvår. Detta sätter också fokus på de materiella förbättringar som skedde 
i deras liv ganska omgående efter att de brutit sig loss från missbruket. 
Även om de flesta av intervjupersonerna, i varje fall periodvis, hade egna 
bostäder och arbete under missbruket, så ska inte betydelsen av att de fick 
egna bostäder och legala inkomster underskattas för att de förändrade sina 
liv. Att ha egen bostad och legala inkomster utgör helt enkelt materiella 
grundförutsättningar för ett socialt integrerat liv, medan ett liv utan fast 
bostad och legala inkomster utgör materiella grundförutsättningar för social 
utslagning8^. Dessutom har boendet och försörjningen, liksom andra 
materiella frågor, betydelse för hur individen ser på sig själv och blir 
betraktad av omgivningen, vilket flera av intervjupersonerna belyser. 
Betydelsen av att ha en materiellt ordnad tillvaro är faktiskt ett återkom
mande tema i intervjuerna och t.ex. berättar flera att de kunde känna 
glädje över sådant som vanligtvis brukar räknas till vardagliga trivialiteter. 
Att ha en fungerande vardag förstärkte deras identiteter som drogfria 
individer. Det gav dem upplevelser av att deras liv började likna de liv de 
ville leva. 

840/ Jenner (1987:29) betonar att motivation är beroende av framgångar. Se också 
t.ex. Stall och Biern acki (1986:18) som understryk er betydelsen av ekonomiska 
och sociala förbättringar för att människor som slutat missbruks droger ska upp
rätthålla drogfriheten. 
841/ Detta är förstås ett föga kontroversiellt påstående, som de flesta skulle 
skriva under på. Därför är det märkligt att många kommuner i Sverige, om än un
der goda förtecken, har skapat sys tem med bl.a . s.k. övergångskontrakt för ut
hyrning av bostäder till människor med missbruksproblem, som i praktiken inne
bär att de saknar rättssäkerhet i förhållande till hyresvärdar och att det ställs 
högre krav på dem för att få egna kontrakt på bostäder (Se S ahlin, 1996, som 
ifrågasätter om dessa uthyrningssystem medfört förbättringar för människor med 
sociala problem). Ingen av mina intervjupersoner berättar om att de drabbades av 
sådana system. I stället fick en del av dem hjälp av socialtjänsten med att ordna 
eller byta lägenheter. Några fi ck också ekonomiskt bistånd till mö bler och hus-
geråd. I några fall gick socia ltjänsten även in och sanerade hyresskulder (se 
också kapitel 9 sid. 207-208). 
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Om betydelsen av det sociala 
De materiella aspekterna ska således inte underskattas, men när intervju
personerna berättar om vad som hade störst betydelse för att de lyckades 
förändra sina liv sätter de genomgående relationerna till andra människor i 
centrum. De menar att utan relationer till människor som gav dem upp-
backning i deras strävanden att bygga upp en drogfri tillvaro och utan 
människor som bemötte dem utifrån de som de var och inte utifrån de som 
de hade varit hade de förmodligen inte klarat av att lämna missbruket. 

Likväl som det skedde en materiell omvandling av deras liv så skedde 
det en social omvandling. Den gav dock inte lika snabba positiva resultat 
som den materiella. Uppbrottet från narkotikakretsarna var inte bara frå
gan om att de fjärmade sig från narkotikan, utan även från stora delar av 
sina sociala liv. Det var inte smärtfritt, varför ensamhet och utanförskaps-
känslor är problem som återkommer i de flesta av intervjupersonernas 
beskrivningar av den första tiden som drogfria. 

Samtliga hade dock åtminstone en eller några personer som kände till 
deras bakgrunder och som gav dem stöd i deras ansträngningar för att bli 
fria från narkotika. De av kvinnorna som efter att de varit på minneso-
tainriktade behandlingshem, eller som Petra på eget initiativ, blev aktiva 
inom NA menar att en del av de personer de lärde känna genom NA var 
ovärderliga för dem. De flesta av männen hade förhållande med kvinnor 
som var mycket betydelsefulla för deras utveckling. Ett annat exempel är 
att några av kvinnorna och några av männen berättar att personer som var 
anställda på de behandlingshem där de genomgått behandling eller andra 
socialarbetare gav dem värdefullt stöd. 

Med tiden breddades och fördjupades deras kontakter med människor i 
"det vanliga samhället". Intervjupersoner belyser betydelsen av att de 
kände att de var accepterade av människor som de mötte på sina arbeten 
och skolor, i föreningar, där de bodde eller i andra sammanhang842. De 
blev sedda och bekräftade som drogfria och inte som de personer de hade 
varit. De kände att de dög och att det fanns människor som gav dem plats 
bredvid sig i "det vanliga samhället". Detta, som var den främsta närings
källan för deras motivation, finns det åtskilliga exempel på i intervjuerna. 
För att nämna några: Catrins beskrivning av hur personalen på 
Kvinnokollektivet kämpade för att hon skulle få hjälp med sina hyresskul
der. Malins beskrivning av hur hon fick handla på kredit i kvartersbutiken 
och började hälsa på grannarna. Erik "segerkänsla" efter att han hade 
berättat om sin missbruksbakgrund på sin arbetsplats. Att Birgitta och 
Mats blev anställda inom LP-stiftelsen efter behandlingen. Petras och 
Rogers beskrivningar av att de stärktes av att klara av sina studier. 

842/ Se t.ex. Biernacki (1986, sidan 185) som skriver: "The acceptance of ex-addicts 
into normal social worlds is essential for the recovery process". Se också t.ex. Andersson 
et al. (1983:252); Biernacki (1986:162-169); Brill et al. (1972:300); Byqvist 
(1987:39); Börjeson (1 979:117); Fridell et al. (1996:17); Klingemann (1992:1383); 
Rune et al. (1983:111); Shaffer och Jones (19 89:134); Waldorf (1983:276); Wille 
(1983:337-339). 
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Intervjupersonerna lyfter också fram betydelsen av att de byggde upp 
ett fungerande familjeliv. För de av kvinnorna som hade haft sina barn 
omhändertagna var det av stor betydelse att de fick tillbaka sina barn. De 
pekar på betydelsen av att de fick en fungerande vardag tillsammans med 
barnen och att de fick visa sig själva och omgivningen att de fungerade i 
relation till sina barn. Medan kvinnorna, utom Birgitta, levde ensamma 
med sina barn hade de flesta av männen förhållanden med kvinnor, som de 
träffade i nära anslutning till att de började förändra sina liv. De under
stryker betydelsen av dessa förhållanden. Förutom att de innebar att de 
fick ett fungerande familjeliv, så gav kvinnorna dem viktigt stöd i deras 
strävanden efter att leva utan narkotika. 

För flera av intervjupersonerna blev relationerna till andra människor 
som också varit narkotikamissbrukare betydelsefulla. För flera av kvin
norna och några av männen spelade NA en viktig roll. Genom NA bjöds de 
in i en social gemenskap där deras missbrutebakgrunder inte var ett 
problem. Förutom att de gick på NA-möten en eller ett par gånger i veckan, 
så lärde de känna nya människor där, som i flera fall blev nära vänner. De 
menar att det var en viktig trygghet för dem att de hade vänner med 
samma erfarenheter som de själva och som i likhet med dem var inställda 
på att leva och utvecklas genom att följa tolvstegsprogrammet. Birgitta och 
Mats fick vänner som också varit missbrukare genom LP-stiftelsen. När de 
berättar om detta tydliggörs flera paralleller med de som var aktiva inom 
NA. Inte heller inom LP-stiftelsen var deras bakgrunder en belastning eller 
något de behövde dölja. Dessutom gav den kristna tron, i likhet med tolv
stegsprogrammet, en tydlig vägledning som de kunde leva efter. Men fräls
ningen kom inte som ett "tecken från ovan". Den föregicks av att de beslu
tade sig för att bli frälsta. Grunden för deras beslut handlade till stor del 
om att de trivdes med och attraherades av gemenskapen inom LP-stiftel
sen, så frälsningen betydde tillgång till social gemenskap och trygghet. 
Några av männen fick viktiga sociala kontakter med andra personer som 
också varit narkotikamissbrukare genom att de engagerade sig i drogpoli
tiska organisationer. Inte heller i dessa organisationer var deras missbruks
bakgrunder en belastning, utan de gav dem snarare auktoritet - de visste 
vad "de pratade om...". 

När man ser till intervjupersonernas engagemang inom NA, LP-stiftelsen 
respektive drogpolitiska organisationer så blir det tydligt att för i stort sett 
alla blev personer som också varit missbrukare en viktig del av deras 
sociala liv under de år som följde närmast efter att de bröt sig loss från 
missbrukslivet. Vidare framgår det att föreningar och organisationer var en 
viktig bas i uppbyggandet av deras sociala liv som drogfria. Det innebar 
också att de inte enbart ägnade sig åt att arbeta eller studera och åt famil
jelivet, utan att de också drogs in i aktiviteter på kvällar och helger. För att 
använda ett uttryck som kanske är slitet, men vars betydelse inte ska 
underskattas i detta sammanhang, så hade de en "meningsfull fritid". De 
blev också delaktiga i värdegemenskaper som gav dem förklaringar till var
för de hade missbrukat och hur de skulle handla för att inte börja miss
bruka igen. Det innebar också att de ingick i sociala sammanhang där de 
inte behövde riskera att bli misskrediterade p.g.a. av att de varit narkoti
kamissbrukare. Snarare var deras erfarenheter i dessa sammanhang förut
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sättningar för deltagandet. Med tanke på den betydelse de tillskriver sina 
engagemang i NA, LP-stiftelsen och drogpolitiska organisationer kan man 
därför säga att deras missbrukserfarenheter faktiskt blev tillgångar när de 
byggde upp stabila positioner i "det vanliga samhället". 

En aspekt av intervjupersonernas upplevelser av socialt stöd och accep-
tans som är intressant är att även om det finns variationer på i vilka sam
manhang och från vilka personer de erhöll detta av, så är ett gemensamt 
drag i deras beskrivningar att i de flesta fall handlar det om människor 
som de skapade relationer till i nära anslutning till eller efter att de började 
förändra sina liv. Petra, Malin och Jan-Åke, som menar att de fick viktigt 
stöd av sina föräldrar, är de enda som berättar att människor som de 
kände redan under missbruket gav dem stöd som blev betydelsefullt för att 
de förändrade sina liv. Ett skäl till detta var helt enkelt att, förutom anhö
riga och i en del fall socialarbetare och andra myndighetspersoner, hade 
intervjupersonerna få relationer till icke-missbrukare när de började för
ändra sina liv. Ett annat skäl var att för de flesta var relationerna till 
anhöriga, socialarbetare och andra människor de haft kontakt med under 
missbruket belastade av konflikter och minnen av deras förehavanden 
under missbrukstiden, vilket några menar bidrog till att de flyttade från de 
städer där de levt under missbruket. 

Av det sistnämnda skälet antar jag att de "nya relationerna" blev bety
delsefulla också i egenskap av att de just var "nya". Det var mindre kom
plicerat för intervjupersonerna att agera utifrån sina "nya identiteter" i för
hållande till människor som inte hade mött dem i deras "gamla identiteter". 
De "gamla relationerna" hade ju faktiskt genom åren blivit en del av deras 
problematiska livsstilar. De "nya relationerna" hade däremot uppstått i 
samband med att de bröt sig loss från missbrukslivet eller efter att de hade 
gjort det. De var därmed inte belastade av deras historier som narkotika
missbrukare, vilket innebar att de blev sedda utifrån sina "nya historier", 
d.v.s. som personer som ville förändra sina liv eller som hade gjort det. Att 
bli sedd och bekräftad som någon annan än den man varit är en förutsätt
ning för att man ska kunna förändra sin identitet och livsstil. Man kan anta 
att det underlättas om man blir sedd av någon som inte sett en som den 
man varit och inte längre vill vara. 

Om återfall 
De flesta av intervjupersonerna betonar det positiva som skedde i deras liv 
efter att de lämnade missbrukslivet, men av empirin framgår att det inte är 
någon av dem som påstår att det var ett enkelt projekt. Ekonomiska svå
righeter p.g.a. av skulder som uppstått under missbruket, skuld- och 
skamkänslor är exempel på problem som kunde ge upphov till osäkerhet 
och tvivel. Flera tog också återfall även efter att de genomgått behandlingar 
och lämnat de miljöer som de levde i under missbruket. Av männen gäller 
det alla utom Mats och Erik, men av kvinnorna gäller det endast Annika. 
Att det förekom färre återfall bland kvinnorna betyder inte att kvinnorna 
upplevde mindre svårigheter än männen i sina strävanden mot stabila 
positioner i "det vanliga samhället". 
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I några viktiga avseenden är det snarare så att kvinnorna mötte större 
problem än männen. Jag avser i synnerhet att kvinnornas ageranden som 
drogfria i större utsträckning än männens hämmades av rädsla för att bli 
misskrediterad p.g.a. missbruksbakgrundema. Ett annat exempel är att 
även om kvinnorna hade människor som gav dem stöd var de oftare än 
männen utelämnade till sig själva genom att alla, utom Birgitta, var ensam
stående under de år som följde närmast efter att de bröt sig loss från miss
bruket. Alla män, utom Nils, levde däremot i förhållanden med kvinnor 
som de tillskriver stor betydelse för att de lyckades förändra sina liv. Jag 
antar att ett skäl till att återfall trots detta var mindre vanligt bland kvin
norna än männen hänger samman med kvinnornas relationer till sina barn. 
De var medvetna om att varje återfall innebar en risk för att de blev ifråga
satta som mödrar och ytterst att de miste vårdnaden om sina barn. Man 
kan uttrycka det med att de värderade toleransnivån för återfall lägre än 
vad männen gjorde eller att de hade mindre svängrum än männen. 

Av stor betydelse för att kvinnorna tog få återfall, men också för att 
männens återfall endast blev återfall, var också att de inte hade glömt bak
grunderna till varför de beslutade sig för att lämna missbrukslivet. 
Dessutom är missbruksmiljöerna föränderliga843. Människor kommer och 
går p.g.a. av t.ex. fängelsevistelser och behandlingar. Konflikter mellan nar
kotikamissbrukare är vanliga och kan snabbt splittra olika grupperingar. 
De som inte är på plats glöms snabbt bort844. Att återvända till miss
brukskretsarna efter en tids frånvaro är därför ofta inte okomplicerat. Av 
störst betydelse för att kvinnorna vanligtvis inte lät saknaden efter narko
tikan ta överhanden i svåra situationer och för att de av männen som tog 
återfall såg till att dessa inte blev frågan om något annat än återfall var 
dock att de hade kontakter med människor som gav dem stöd och som de 
kunde vända sig till när de mötte problem. Allt eftersom de gjorde sig mer 
hemmastadda i det drogfria livet, så minskade återfallsrisken. Några år 
efter att de hade brutit sig loss från missbrukslivet befann de sig i vad som 
kan betecknas som stabila positioner i "det vanliga samhället"845, drogfri
heten upprätthölls inte längre av diskontinuerliga handlingar846, utan den 
var snarare en integrerad del av deras identiteter och livsstilar. 

843/ Se t.ex . Biernacki (1986:90). 
844/ Se t.ex. Petras beskrivning av hur "det blev tyst"(kapitel 8, sid. 190). 
845/ Nils återfall efter fem år (se kapitel 9 sid. 213-215) utgör ett undantag i 
detta avseende. Det är dock ett bra exempel på ett undantag som bekräftar 
regeln, såtillvida att hans beskrivning understryker betydelsen av att ha en 
social förankring i det drogfri a livet för att återfal l inte ska bli mer än återfall. 
Man kan också anta att Nils återfall komplicerades av missbruksmiljöernas 
föränderlighet (Biernacki, 1986:90). Efter fem års frånvaro kände han sig för
modligen som en "främmande fågel" när han återvände till missbruksmiljöerna i 
sin gamla hemstad. 
846/ Bergmark och Oscarsson (1988:93-94). 
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Hur beskriver intervjupersonerna 
sina nuvarande livssituationer? 

Om stabila positioner, boende och försörjning 
Av empirin framgår att innebörden i att ha en stabil position i "det vanliga 
samhället" kan variera från att som Annika, Elisabeth och Johan känna sig 
sårbara och osäkra på hur de ska klara sig, till att uppleva sig tämligen 
nöjda och etablerade i samhället som en del av männen gör. Det kan tyckas 
tveksamt att säga att Annika, Elisabeth och Johan har stabila positioner i 
"det vanliga samhället". Faktum är dock att de varit drogfria i två år. 
Dessutom är deras ambitioner att fortsätta leva utan narkotika och de har 
heller inga band kvar till narkotikakretsarna. Med "stabil position" i "det 
vanliga samhället" avser jag således inte en konstant positiv inställning till 
livet, vilket knappast någon mänsklig varelse kan upprätthålla, utan jag 
avser helt enkelt att intervjupersonerna har en social och materiell 
förankring i "det vanliga samhället". Med andra ord, att de uppfyller de 
krav som brukar gälla för social integration847. 

Milli! Annika Elisabeth Vera Petra Birgitta Catrin Malin 

År drogfri 
Ålder 

Boende 

Försörjning 

2 2 3 4 4 4 5 
39 34 38 27 36 30 34 

hyres- hyres- uwrkllc. hyres- hyres- bostads- 
lägenhet lägenhet y lägenhet lägenhet rätt 9 

skriven ^ledig3 arbete studier arbete studier arbete 

liiiilllll Johan Henrik Mats Erik Nils Roger Jan-Åke 

År drogfri 
Ålder 

Boende 

Försörjning 

2 4 8 8 9 10 14 
33 32 44 33 45 37 43 

*>8,h»s "IT 
studier arbete arbete arbete arbete arbete arbete 

TABLÅ 11. Intervjupersonernas tid i drogfrihet, ålder, boende och försörjning dag. 

Den sociala integrationens materiella bas utgörs av ordnade boende- och 
försörjningsvillkor. Samtliga intervjupersoner har egna fasta bostäder (se 
tablå 11). När det gäller deras sysselsättnings- och försörjningssituation så 
framgår det av tablå 11 att Annika är sjukskriven, Elisabeth är 
föräldraledig, Petra och Catrin studerar, Vera, Birgitta och Malin är 
förvärvsarbetande. Av männen så förvärvsarbetar samtliga, utom Johan, 
som studerar. Ett skäl till att fler av männen än av kvinnorna 
förvärvsarbetar är helt enkelt att de varit drogfria längre och de har så att 

847/ Se t.ex. Be rgmark et al. (1989:58); Brill et al. (19 72:291); Stensmo (19 83:9-
25). 
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säga lagt studierna bakom sig. Ingen av intervjupersonerna är beroende av 
socialbidrag för sin försörjning. De enda som anser att de har ekonomiska 
problem är Birgitta, Johan och Jan-Åke. Anledningen till det är att de har 
skulder, vilka till största del uppstått under tiden de missbrukade. 

Familj e - och umgängesliv 
För flera av intervjupersonerna har det skett stora förändringar i familje
förhållandena under den tid som gått sedan de blev drogfria (se tablå 11). 
När kvinnorna lämnade missbrukslivet var det endast Elisabeth som inte 
hade barn och Birgitta var ensam bland kvinnorna om att leva med en man. 
Idag har även Elisabeth barn och Vera, Catrin och Malin lever tillsammans 
med män. Malin har dessutom fått ett barn till. Samtliga män, utom Nils, 
träffade de kvinnor de fortfarande lever med i nära anknytning till att de 
blev drogfria. När männen blev drogfria var det endast Henrik, Mats och 
Nils som hade barn. Idag har samtliga män barn. 

Samtliga intervjupersoner lever således i familjekonstellationer där det 
ingår barn. Annika, Elisabeth och Petra är ensamstående med sina barn. 
De andra intervjupersonerna är sammanboende eller gifta. När de berättar 
om sina liv idag återkommer de ofta till familjelivet. Genomgående så ger 
de en positiv bild av relationerna till sina barn och de män respektive kvin
nor de lever med. Att de tillskriver sina barn och de män och kvinnor de 
lever med stor betydelse gör dem förstås inte unika. De flesta gör det dock 
mot bakgrund av sina erfarenheter av att ha varit ifrågasatta som föräldrar 
och av att ha levt i destruktiva förhållande under missbruket, vilket jag 
antar ger deras nuvarande familjeliv ytterligare en dimension. I likhet med 
många andra med välfungerande familjeliv är familjen bas och kraftkälla i 
vardagen, men för intervjupersonerna blir familjelivet också en viktig mar
kör på att de är "vanliga". 

Familjelivet utgör alltså en viktig del av intervjupersonernas sociala liv, 
men samtliga berättar också att de har några eller flera vänner som de 
umgås regelbundet med. Om man bortser från deras föräldrar och andra 
anhöriga så har kontakterna med de personer som ingår i deras sociala 
nätverk uppstått i samband med eller efter att de lämnade missbrukslivet. 
I en del fall rör det sig om personer de lärde känna under tiden de genom
gick behandlingar mot missbruket. I andra fall har de fått vänner genom 
sina arbeten och utbildningar. De flesta av intervjupersonerna har också 
fått vänner genom att de är engagerade i olika föreningar och organisatio
ner. Flera av kvinnorna samt Henrik och Roger är aktiva i NA. Birgitta och 
Mats ägnar mycket av sin fritid åt de pingstförsamlingar de är medlemmar 
i. Nils är aktiv i en idrottsförening. Jan-Ake lägger ner mycket tid på sitt 
politiska engagemang. För Petra, Annika, Vera och Elisabeth består de 
närmaste vännerna av kvinnor som också varit missbrukare och som de 
lärt känna genom NA. En viktig bakgrund till det är att kvinnorna, i betyd
ligt större omfattning än männen, känner skam för sina missbruksbakgrun
der, vilket kan göra dem otrygga i kontakterna med nya människor som de 
möter på arbetsplatser, skolor och i andra sammanhang. De flesta av de 
andra intervjupersonerna berättar att de har kontakt med någon eller några 
som också varit missbrukare, men till stor del består deras vänkretsar av 
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personer som inte varit missbrukare. Oavsett hur de träffat sina vänner och 
om de utgörs av personer med missbruksbakgrund eller ej är mitt intryck 
att samtliga intervjupersoner ingår i sociala kretsar där det finns människor 
som de känner sig accepterade och uppskattade av för de som de är idag, 
men som de inte heller behöver dölja vem de varit för. 

Om missbrukserfarenheternas inflytande på livet idag 
När intervjupersonerna berättar om sina liv idag framträder skillnader som 
är förståeliga utifrån hur lång tid de varit drogfria. I kapitel nio gör jag en 
grov indelning av dem i tre grupper som jag benämner "de sårbara", "de 
positiva" och "de etablerade". De sårbara, d.v.s. Annika, Elisabeth och 
Johan, som varit drogfria kortast tid ger betydligt större utrymme för 
svårigheter och problem än de andra intervjupersonerna när de berättar om 
sina nuvarande livssituationer. Även om Annika, Elisabeth och Johan 
tydligt markerar sina ambitioner att fortsätta leva utan narkotika ger de 
uttryck för sårbarhet och osäkerhet för om de trots allt kommer att klara 
det. Detta kan med utgångspunkt i Blomgren848 tolkas som 
marginalsymtom och, som jag skriver i kapitel nio, som att de befinner sig i 
marginalkonflikter, d.v.s. att de kan uppleva sig sakna tillhörighet i såväl 
det drogfria livet som i narkotikakretsarna. Enligt Blomgren849 är en central 
karakteristik hos en person i marginalkonflikt att de har "motstridiga 
identitetselement", vilket innebär att de kan känna sig ambivalenta till 
huruvida de ska leva utan narkotika eller ej. Jag menar att man kan ana en 
sådan ambivalens hos Annika och Elisabeth. För Johans del så ger han 
tydligt uttryck för det när han t.ex. säger att han ibland kan ligga och tänka 
på rohypnol på nätterna. Med andra ord, även om Annikas, Elisabeths och 
Johans strävan är att fortsätta leva drogfritt, kan detta livsstilsval 
fortfarande vara konfliktfyllt. 

Även de andra intervjupersonernas (de positiva och de etablerade) 
beskrivningar av sina liv idag har inslag som skulle kunna tolkas som mar
ginalsymtom850. Ett av de marginalsymtom Blomgren beskriver är att 
människor i marginalkonflikter ofta söker sig till andra som befinner sig i en 
likartad situation851. Att Petra, Vera, Henrik och Roger är aktiva i NA och 
umgås med personer som också deltar i NA:s verksamhet skulle därför 
kunna tolkas som exempel på att de också befinner sig i marginalkonflikter. 
Jag är dock inte villig att skriva under på en sådan tolkning, då jag menar 
att de inte längre upplever någon konflikt i valet att leva utan narkotika. 
Min bedömning är att de har hunnit så långt i integrationen in i "det vanliga 
samhället" att de inte längre känner sig ambivalenta i förhållande till nar
kotikan. Den är passé. Detta motsäger inte att de trots det p.g.a. av sina 
missbruksbakgrunder kan känna sig annorlunda och, vilket är uppenbart 
för flera av kvinnorna, oroliga för att bli stigmatiserade. Men att Petra, 

848/ Blomgren (1974:43-47). 
849/ a.a.:49. 
850/ Blomgren (1974:43-45). 
851/ a.a.:45. 
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Vera, Henrik och Roger är engagerade i NA ska inte ses som uttryck för 
marginalitetskonflikter, däremot kan det betraktas som uttryck för upp
levelser av marginalitet p.g.a. deras missbruksbakgrunder. 

Att missbruksbakgrunderna kan ge upplevelser av att vara marginalise-
rad visar sig hos de flesta av intervjupersonerna. Mats, som varit drogfri i 
åtta år, ger ett färskt exempel när han berättar om hur sjuksköterskan som 
skulle ta blodprov på honom stelnade till när han berättade att han hade 
missbrukat narkotika och hur läkaren slutade fråga om hans ärr på magen 
när Mats sa att det var efter ett knivhugg. Men marginalitetsupplevelserna 
är, som sagt, mest tydliga hos kvinnorna. Rädslan att bli misskrediterad 
om människor får reda på att de varit narkotikamissbrukare gör att de kan 
undvika situationer där deras livshistorier kan beröras. Om deras 
livshistorier kommer på tal med människor de inte känner undviker de 
vanligtvis att nämna något om missbruket eller så kan de göra som Catrin 
gjorde för sin pojkväns, och sedermera sambos, föräldrar, d.v.s. att bara 
berätta "halva sanningen". Oavsett vilken strategi de väljer kan det skapa 
problem om relationer fördjupas, vilket drabbat Catrin i förhållande till sin 
sambos föräldrar. 

Alla har dock relationer till människor inför vilka de inte behöver dölja 
sina missbruksbakgrunder. Flera av kvinnorna har funnit dessa människor 
inom NA. Birgitta och Mats har funnit dem inom LP-stiftelsen. Bland 
människor i NA respektive LP-stiftelsen är de även sett till deras bakgrun
der "vanliga". Där finner de acceptans och där har deras erfarenheter från 
missbruket ett värde. NA och LP-stiftelsen får därför förstås stor social 
betydelse för dem, vilken jag utgår ifrån är av stor betydelse för att de valt 
att leva efter tolvstegsfilosofin respektive Bibeln. 

Ibland kan man höra kritiska synpunkter mot att människor som varit i 
missbrukare väljer att engagera sig i NA, AA eller religiösa samfund. 
Kritiken brukar ungefär gå ut på att det innebär att man inte fullt ut kliver 
in i "det vanliga samhället", utan att man stannar i en skyddad tillvaro852. 
Det är en kritik som jag antar ofta bygger på en missuppfattning om vad 
livet som NA:are eller inom LP-stiftelsen innebär. För att vara frank, så 
innebär det inte att man timvis och dagligen sitter i möten eller deltar i 
andakter. När de av mina intervjupersoner som är aktiva i NA respektive 
inom LP-stiftelsen berättar om sina nuvarande liv så framträder en vardag 
med ungefär samma innehåll som för de andra intervjupersonerna och som 
livet ser ut för många andra i samhället. De hämtar och lämnar barn på 
dagis, arbetar eller studerar, betalar räkningar, pratar med grannar, lagar 
mat, tvättar, städar, träffar vänner, ser på tv, köper trisslotter, går på för
äldramöten o.s.v. De kanske går på NA-möten respektive på gudstjänster 
en eller ett par gånger i veckan. Om man ser till hur mycket tid de ägnar åt 
dessa verksamheter är de således inte särskilt dominerande i deras liv. 
Däremot har det en stor personlig betydelse och har gett dem tillgång till 
sociala kretsar där de känner sig trygga och accepterade. Det sistnämnda 

852/ Se Johansson (1997:201-204). 
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kan förstås ses som en "skyddad tillvaro", men det är en typ av social 
trygghet som många andra har eller eftersträvar853. 

De lever "vanliga liv" 
Inom narkotikaforskningen finns det en stor samstämmighet kring att det är 
svårt att bryta sig loss från narkotikamissbruk och att misslyckanden är 
vanliga854. De som trots allt står på sig i sina strävanden för att leva utan 
narkotika får räkna med att det kan ta flera år innan de uppnår en stabil 
social och ekonomisk position i det "vanliga samhället"855.1 likhet med vad 
mina intervjupersoner berättar visar olika undersökningar att t.ex. ensam
het856, skam- och mindervärdeskänslor857 och ekonomiska problem858 

tillhör vad de som bryter sig loss från ett narkotikamissbruk ofta har att 
handskas med. 

Att narkotikamissbruk sätter spår i livet vet t.ex. Jan-Åke. Det har gått 
fjorton år sedan han slutade använda narkotika, trots det påverkas hans 
liv fortfarande av ekonomiska skulder som uppstod under missbruket och 
dessutom har han hepatit C, som kräver regelbundna läkarkontroller. Jag 
har också pekat på hur de andra intervjupersonernas liv, om än i olika 
omfattning, fortfarande påverkas av att de varit narkotikamissbrukare. 
Detta är en viktig del i förståelsen av intervjupersonernas liv idag. Men jag 
hoppas att det av empiriredovisningen lika tydligt framgår att de idag har 
skapat förhållningssätt som hjälper dem att handskas med t.ex. rädslan 
att bli stigmatiserade p.g.a. av att de varit narkotikamissbrukare. Jag hop
pas också att det framgår att deras liv idag innehåller sådant som de anser 
värdefullt, tycker om, är glada för och trivs med. 

För att återgå till Jan-Åke, så är det förstås inte oproblematiskt för 
honom att han har ekonomiska problem p.g.a. vad han gjorde under miss
bruket och givetvis kan han ibland vara orolig över att hans hepatit ska 
leda till följdsjukdomar859. "Det gäller ju at t konstruera l ivet efter det...", 
säger han och när han berättar om sitt liv idag blir det tydligt att hans 
tankar inte tyngs i någon större omfattning av de ekonomiska problemen 

853/ Johansson (1997:202) formulerar sig på ungefär samma sätt när han kommen
terar den kritik som socialsekreterare och pingstpastorer har mot att människor 
som genomgått behandling i LP-stiftelsen stannar kvar och börjar arbeta där. 
854/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:186-189); Brill et al. (1972:293); Grapendaal et 
al. (1995:71); Pearson (1987:149); Ramstr öm (19 83:148); Rosenbaum (1981:125-
127); Smith-Solbakken och Tungland (1997:136-139); Svensson, B. (1996:354-64); 
Taylor (1993:154); Waldorf (1983:257). 
855/ Se t.ex. Andersson, B. (1991:188-189). 
856/ Klingemann (1992:1370); Roman (1992:246); Svensson, B. (1996:316); Taylor 
(1993:154). 
857/ Andersson, B. (1991:178-179); Erdmanis och Torsdotter (1983:16-17). 
858/ Andersson, B. (1991:187); Waldorf (1983:257). 
859/ Enligt Nordegren och Tunving (1997:204) får upp till 50% av de som har he
patit C leverinflammationer. 
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eller hepatiten. Det är annat som uppfyller hans tillvaro - familjelivet, 
arbetet, vännerna och politiken. Det är alltså inte spåren från 
missbrukslivet som sätter prägel på Jan-Åkes beskrivning av sitt liv, utan 
sådant som anses värdefullt i "det vanliga samhället" och mitt intryck är 
att han har ett rikt liv. 

Jag menar att resonemanget äger en giltighet även för de andra intervju
personerna. Även om Annika, Elisabeth och Johan är de vars liv mest 
påverkas av följder av missbruket, så är de i likhet med de andra intervju
personerna upptagna av att leva "vanliga liv". För t.ex. Annikas del innebär 
det att hon just blivit friskförklarad från en allvarlig fysisk sjukdom, som 
inneburit att de senaste åren medfört ett par operationer och otaliga sjuk
husbesök. Dessutom är hon ensamstående mor till en tonåring, aktiv i NA 
och håller på att planera för den utbildning hon ska börja om några måna
der. Det är detta som formar hennes liv idag, även om hon säger att hon 
kan känna sig osäker på hur hon ska klara sig och inte alltid känner sig 
"vanlig". 

Att flera av kvinnorna berättar att de i möten med nya människor kan 
hämmas av rädsla att bli stigmatiserade p.g.a. sina missbruksbakgrunder 
betyder inte att de alltid är "hämmade". Deras liv ser ut som det gör för 
många andra kvinnor i samhället. De rör sig dagligen på arbetsplatser, 
skolor och daghem där de kommunicerar med människor som inte känner 
till deras bakgrunder, utan att det är något problem. Problemen uppstår 
framförallt i situationer då deras livshistorier kommer på tal. Då väljer de 
ofta att sortera vad de säger. Detta kan givetvis hindra dem från att skapa 
kontakter med nya människor, men det sker inte till priset av att de är 
ensamma. Alla har, som sagt, vänner som de inte behöver dölja sina livs
historier för. 

Jag ser en risk för att det faktum att förmodligen ingen kan gå obemärkt 
ur ett narkotikamissbruk kan överskugga förståelsen av andra aspekter i 
tillvaron hos de som blivit fria från narkotikamissbruk. Att mina intervju
personer varit narkotikamissbrukare är förstås en förutsättning för deras 
deltagande i undersökningen, men det gäller att inte tappa bort den andra, 
och lika avgörande förutsättningen, nämligen att de idag är socialt integre
rade och lever "vanliga liv". Det kan uppstå skevheter i förståelsen av vem 
de är om man låter missbruksbakgrunderna ligga som ett raster över bilden 
av deras nuvarande livssituationer. Givetvis har deras livshistorier bety
delse för att de befinner sig där de är idag, men vad som framförallt ger 
mening åt deras liv idag är hur de upplever sina nuvarande livssituationer 
och i alla intervjuer framkommer likheterna med hur livet ser ut för folk i 
gemen. 
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Kapitel 12 
Att ge mening åt sitt liv... 

De system, som v i lägger på naturen för att kunna iaktta 
den, måste i viss må n vara tillfäl liga och villkorliga. 
Naturen sj älv h ar i nga syst em. Men de sys tem, som vi 
framställer, kan ä ndå my cket väl va ra m er el ler mindre 
naturliga 

Ur Den långa dagen av Hans Scherfig 

I detta kapitel diskuterar jag med utgångspunkt i det socialpsykologiskt 
orienterade perspektiv som jag redogör för i kapitel tre intervjupersonernas 
liv före, under och efter narkotikamissbruket. Med andra ord blir denna 
diskussion mitt förslag till ett svar på frågan om hur kan man förstå inter
vjupersonernas liv. Kapitlet avslutas med en diskussion om vilka implika
tioner undersökningens resultat ger till missbrukarvården. 

Narkotikamissbruk som en existentiellt 
meningsskapande process 

Utgångspunkter för diskussionen 
Att påstå att livsstilar är människors sätt att ge mening åt sina liv brukar 
inte vara svårt att få medhåll för, så länge man pratar om vegetarianer, 
lantbrukare, storfosterhemsföräldrar och andra sätt att leva som inte bry
ter mot vad som är accepterat i samhället. Det är inte lika enkelt att få 
medhåll om man hävdar att påståendet även har en giltighet för narkoti
kamissbruk. Ett skäl till det är att synen på narkotikamissbrukaren som 
"offer"86® eller "slav"861 under narkotikan har fått stort inflytande i sam
hället. Ett annat är att när man talar om att något har "mening" avses van
ligtvis aktiviteter som är meningsfulla, positiva och gynnsamma för män
niskan, vilket givetvis är en innebörd i ordet mening som inte går att förena 
med de utsatta och "meningslösa" livssituationer som narkotikamissbruk 
ofta innebär. Men när jag här använder ordet "mening" tar jag min utgångs
punkt i det socialpsykologiska perspektiv jag presenterade i kapitel tre och 
enligt det är narkotikamissbrukare inte offer eller slavar för narkotikan, 
utan narkotikamissbruk betraktas som en intentioneli handling som är 
uttryck för hur narkotikamissbrukaren tolkar sin sociala och samhälleliga 

860/ Bergmark och Oscarsson (1988:197-198). 
861/ Christie och Bruun (1985:75). 
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position. Med denna utgångspunkt kan till synes meningslösa handlingar 
ha en djup existentiell mening för de som utför dem. 

En central teoretisk utgångspunkt för min diskussion är antagandet att 
människan är en intentioneli meningsskapande varelse som finner mening 
för sitt liv genom sina tolkningar av sitt förhållande till sin sociala och 
samhälleliga omgivning862. Dessa tolkningarna formar hennes eller hans 
"medvetande om sig själv i tillvaron"863, d.v.s. identiteten. Identiteten är inte 
fast konstituerad, utan kan förändras beroende på hur individen tolkar 
sina sociala och samhälleliga förhållanden. Med andra ord är identiteten en 
konstruktion som människan gör utifrån den mening hon ger sitt förhål
lande till människor i sin omgivning och sin position i samhället. Det bety
der att förutom social interaktion, så får såväl samhälleliga föreställningar, 
normer och värderingar som de materiella villkor som omger människans liv 
betydelse för identitetsskapandet864. Identiteten är grunden för hur män
niskan väljer att handla och forma sin livsstil. Det innebär att den mening 
människan ger sitt liv utifrån sina tolkningar av sitt förhållande till sin 
sociala och samhälleliga omgivning inte bara är en abstraktion som finns i 
medvetandet, utan den får praktiska, konkreta - existentiella - konsekven
ser för hur hon eller han väljer att handla. Sammanlänkningen mellan män
niskans handlingar och den mening hon eller han ger sitt liv är oupplöslig. 
Mening är, som Blumer865 uttrycker det, sociala produkter som blir avgö
rande för hur människor väljer att handla. För att förstå varför en män
niska väljer att handla på ett visst sätt måste man således förstå hur hon 
tolkar sin sociala och samhälleliga position866. 

Att narkotikamissbruk är en intentionell handling som saknar ett gene
rellt lagbundet förlopp får stöd såväl av hur mina intervjupersoner beskri
ver sina liv som av tidigare forskning867. Detta motsäger förstås inte att 
man kan se likheter och mönster som överensstämmer med varandra i hur 
olika individer förhåller sig till narkotika868.1 den följande diskussionen 
kommer jag att beskriva mina intervjupersoners liv som en process som 
karakteriseras av att det skett skiftningar i den mening de gett sina liv. I 
denna process kan man grovt sett identifiera sex faser, som alltså skiljer sig 
åt i den mening de gett sina liv. Jag vill understryka att detta inte innebär 
att jag på något sätt ändrat utgångspunkt och menar att de sex faserna är 
delar i ett lagbundet missbruksförlopp. Min fasindelning grundar sig på hur 

862/ Se t.ex. Asplund (1987:11-14); Berger och Luckmann (19 79:68); Blumer 
(1969:5-16); Yalom (1990:20). 
863/ Börjeson (1979, sidan 60). 
864/ Se t.ex. Berger och Luckmann (1979:190). 
865/ Blumer (1969:5). 
866/ Se t.ex. Börjeson (1979:81). 
867/ Se t.ex. Becker (1973:78); Crawford et al. (1983:713); Pearson (1987:37); 
Reinarman och Levine (1997:10); Svensson, B. (1996:105); Waldorf (1983:250). 
868/ När t.ex. Becker beskriver sin karriärmodell för marijuanarö kare betonar 
han att karriärer kan se individuellt olika ut och att de kan avslutas i vilket 
skede som helst (Becker, 1973:78). 
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mina intervjupersoner beskriver sina liv och ska betraktas som en del i ett 
försök att skapa en skiss till en teoretisk modell för hur man kan förstå 
deras liv som existentiellt meningsskapande processer. Jag utgår därför ifrån 
att andra människor som slutar använda narkotika och blir socialt integre
rade inte behöver passera samtliga de faser som jag menar avtecknar sig ur 
mina intervjupersoners livshistorier. 

Jag anger inga tidsramar för faserna då det i flera fall finns stora skill
nader mellan intervjupersoner då det gäller hur länge de befann sig i de 
olika faserna. I korthet ser fasindelningen ut enligt följande: 

Den första fasen kallar jag Meningsskapandet blir problematiskt. Den 
omfattar intervjupersonernas liv innan de började använda narkotika. Den 
karakteriseras av att de som barn fann mening i sina liv, men att menings-
skapandet blev problematiskt i början av tonåren. 

Den andra fasen, som jag benämner Narkotikan ger mening till livet, 
omfattar den inledande narkotikaanvändningen och karakteriseras av att 
intervjupersonerna gav mening till sina liv genom att de började använda 
narkotika och fick social tillhörighet till andra som använde narkotika. 

Den tredje fasen kallar jag Narkotikan är livets mening. Det syftar på den 
period då narkotikaanvändningen hade utvecklats till ett missbruk. Den 
karakteriseras av att intervjupersonerna var djupt involverade i narkotika
kretsarna och en stor del av deras liv kretsade kring att finansiera, inför
skaffa och inta droger samtidigt som att narkotikaanvändningen började 
generera komplikationer. 

Den fjärde fasen, som jag kallar Narkotikan ifrågasätts som livets mening, 
karakteriseras av att narkotikaanvändningen med tiden medförde en rad 
komplikationer, t.ex. såriga relationer både till människor i och utanför 
narkotikakretsarna, privatekonomiska haverier, sjukdomar och problem 
med myndigheter, vilket medförde att de alltmer började ifrågasätta sina 
levnadssätt. De flesta försökte att bryta sig loss från narkotikakretsarna, 
men till en början var dessa försök inte framgångsrika eftersom de saknade 
en alternativ mening för sina liv. 

Den femte fasen benämner jag Skapande av ny mening i livet. Den omfat
tar den period då intervjupersonerna på olika sätt började bryta sig loss 
från narkotikakretsarna och den karakteriseras av att de skapade ny 
mening i livet. Av stor betydelse för att de kunde skapa ny mening i sina liv 
var att de involverades i sociala kretsar som stod utanför narkotika
kretsarna och där de fick socialt stöd och acceptans. Men av betydelse var 
också att de fick en materiell bas i det vanliga samhället med ordnade 
bostadsförhållanden och sysselsättningar. 

Den sjätte fasen avser intervjupersonernas nuvarande liv och har titeln 
Livet har ny mening. Den karakteriseras av att intervjupersonerna har 
etablerat sig i det "vanliga samhället" såväl socialt som materiellt - välfun
gerande familjeliv, goda vänner, bra boende och stabil försörjning. De är 
fullt upptagna med att leva vanliga liv med allt vad det kan innebära och 
finner mening för sina liv i det. 

Att göra en fasindelad modell av intervjupersonernas livshistorier är 
vanskligt. Det innebär att man måste dra gränser som reducerar skeenden 
som i verkligheten är flytande och överlappar varandra. Det gäller inte 
minst beskrivningen av faserna tre och fyra som var betydligt mer samman
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länkade än vad de är åtskilda i min modell. I verkligheten skedde det ofta, 
under längre eller kortare tid, vad man kan kalla pendlingar mellan att nar
kotikan var livets mening och att denna mening ifrågasattes av intervjuper
sonerna. Men någon gång upphörde pendlingen och ifrågasättandet tog 
över och så småningom gick processen över i fas fem. 

Den första fasen: Meningsskapandet blir problematiskt 
Uppväxtens betydelse för identitetsutvecklingen understryks inom såväl 
psykodynamiskt orienterad teori869 som symbolisk interaktionistisk 
teori870. Beskrivningar av spädbarns sökande efter närhet, värme och föda 
hos sina närmaste, hur småbarn lär sig tala, latensbarnens lekande871 etc. 
är exempel på hur barn i olika åldrar aktivt söker efter mening i sina liv 
genom social interaktion. Flera av mina intervjupersoner berättar att deras 
uppväxtförhållanden påverkades negativt av sociala problem i deras 
familjer. De ger beskrivningar av t. ex. djupgående konflikter mellan för
äldrar, pappor som misshandlade, föräldrar som missbrukade alkohol och 
föräldrar som hade psykiska problem. Det är uppenbart att flera av dem 
inte fann den trygghet i sina familjer som barn behöver och jag antar att 
detta också fick betydelse för deras förhållande till människor som de 
mötte utanför sina hem. Att Elisabeth försummades av sina föräldrar och 
"... ibland att jag gick ut med helt fel klä der och så..." ha de förmodligen bety
delse för att en del barn mobbade henne på lågstadiet. Ett annat exempel 
ger Annika som berättar om att hon ofta kände sig "utanför" sina jämn
åriga, vilket är en känsla som förmodligen kan uppstå hos bam vars famil
jeförhållanden kräver en stor del av deras energi och uppmärksamhet 
genom att de måste ha en beredskap att anpassa sig till föräldrar som inte 
alltid orkar leva upp till föräldrarollen. De flesta verkar dock ha varit 
framgångsrika i kamratkontakterna och för flera fungerade kamrat
kretsarna som en positiv social kontrast till konflikterna hemma, vilket 
Johan syftar på när han säger: "... lika jobbigt som det var hemma, var det kul 
ute med kompisarn a...". 

Trots de problem flera av intervjupersonerna upplevde i sina hemför
hållanden tolkar jag deras beskrivningar som att de som barn sökte och 
fann mening i sina liv genom sina kontakter med kamrater, föräldrar och 
andra vuxna. De centrala aktiviteterna872 i deras liv var ungefär de samma 
som för andra barn. De lekte och sökte spänning. De lärde sig att läsa, 
skriva och räkna. Flera berättar att de hade fritidsintressen, som upptog en 
stor del av deras engagemang. De fann helt enkelt mening som barn. De 
hade en barndom, även om den för de flesta inte var trygg och harmonisk. 

869/ Se t.ex. Erikson (1981); Schedin (1979); Winnicott (1981). 
870/ Se t.ex. Berger och Luckmann (1979:155); Mead (1995:114-124); 
Perinbanayagam (1985:203). 
871/ Se Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) som utgår ifrån indiv idens aktiva 
och medskapande förhållningssätt gentemot omgivningen när de analyserar 
barns och ungdomars sociala och psykologiska utveckling. 
872/ Fingarette (1989:100). 
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Deras beskrivningar av uppväxten ger mig också stöd för att påstå att 
deras liv under barndomen även fick mening genom att de som andra barn 
genom social interaktion med föräldrar, kamrater och andra personer inter-
naliserade normer, värderingar och attityder som gäller i samhället. De blev 
samhällsmedlemmar eller för att använda Meads terminologi: de inför
livade den "den generaliserade andre"873 i identiteten. De förstod däri
genom vad de utifrån sina sociala och samhälleliga positioner kunde för
vänta sig av olika människor och vad som förväntades av dem. Deras 
beskrivningar tyder också på att de under barndomen hade förhoppningar 
om livet som såg ut som det gör för många andra barn. "... taxichaufför eller 
lastbilschaufför. Det var min dröm.", säger t.ex. Henrik. 

Jag menar därmed inte att mina intervjupersoners utveckling under upp
växten trots allt var gynnsammare än för många andra människor som blir 
narkotikamissbrukare, utan jag antar att i stort sett alla samhällsmed
lemmar redan under barndomen börjar internalisera samhälleliga föreställ
ningar, normer och värderingar. Även om inte barnets hemmiljö skulle bidra 
till detta, så har de vanligtvis många andra band till samhället (släktingar, 
lärare, dagispersonal, kamrater, böcker, serietidningar, tv etc.)874. Om inte 
skulle samhället sett annorlunda ut. 

När människan blir tolv, tretton, fjorton år sker det en förändring i 
hennes eller hans meningssökande. Åldersmässigt befinner hon eller han sig 
då i början av den brytningsperiod mellan att vara flicka eller pojke och bli 
kvinna eller man som inom utvecklingspsykologin benämns adolescens och 
som karakteriseras av sökande efter en i förhållande till föräldrarna själv
ständig identitet875. Av intervjupersonerna beskrivningar av sina liv i bör
jan av tonåren avtecknar sig flickors trulighet och pojkars tuffhet, som 
enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg är typiskt i denna ålder, men som får 
konsekvenser för hur flickor respektive pojkar uppmärksammas av vuxen
världen876. Det framgår också att de började frigöra sig från föräldrarna, 
medan andra ungdomar av samma och motsatta kön fick större betydelse 
för dem, vilket också kan betecknas som typiskt för adolescensen. 

Meningsskapandet i tonåren är ofta komplicerat och konfliktfyllt. Det är 
inte ovanligt att sådant som tidigare varit centrala aktiviteter, d.v.s. viktigt 
och en självklar del av livet, blir ointressant i tonåren. De flesta av inter
vjupersonerna tappade motivationen för skolarbetet. Flera berättar att de 
slutade att ägna sig åt idrott eller andra fritidsaktiviteter, som de under 

873/ a.a.:120-121. 
874/ Flera undersökningar visar att narkotikamissbrukare som grupp delar de fö
reställningar, värderingar och attityder om olika frågo r som dominerar i sam
hället. Se t.ex. Andersson, C. (1990:37); Bergm ark och Oscarsson (1988:142); 
Bourgois (1995:326); Goldberg (1993:144); Pearson (1987:58); Svensson, B. 
(1996:364, 383). 
875/ Erikson (1981, sidan 110) skriver att ungdomar "... söker efter människor och 
idéer att tro på, vilket också är detsamma som människor och idéer som det verkar menings
fullt att tjä na o ch vi sa sig tro gen". Se också t.ex. Bjerrum Nielsen och Rudberg 
(1991:215-312) för en beskrivning av identitetsutveckling under adolescensen. 
876/ Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991:218-225). 
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låg- och mellanstadiet upplevt mycket meningsfullt. En del berättar också 
om att de slutade umgås med de kamrater de haft sedan de var små därför 
att vad som upptog deras liv blev ointressant. Petra fokuserar denna kon
flikt i meningsskapandet när hon säger: "... jag kände att det vill inte jag 
ha...". Den mening de fann var framförallt att vara med andra ungdomar 
som befann sig i ungefär samma läge som de själva. Flera beskriver hur 
svårigheterna att leva upp till krav och förväntningar från vuxenvärlden 
skapade konflikter med föräldrar och andra vuxna, vilket ökade kamrat
kretsarnas betydelse. Detta är som sagt inte ovanligt för tonåringar, men 
intervjupersonerna hade svårt att finna andra centrala aktiviteter och 
uppleva mening inom de samhälleliga ramar där de flesta andra ungdomar 
finner mening. 

Jag vill understryka att jag med denna beskrivning av intervjuper
sonernas problem att finna mening i sina liv i början av tonåren inte försö
ker besvara frågan "Varför människor blir narkotikamissbrukare?". Min 
avsikt är i stället att utifrån intervjupersonernas beskrivningar försöka ge 
en tolkning av meningsinnehållet i deras liv när de började använda narko
tika. Jag ser således inte deras svårigheter att finna mening i början av ton
åren som orsaken till att de blev narkotikamissbrukare. Men det hade för
stås betydelse för att de hamnade och fann mening i sociala kretsar där 
narkotika användes. Mening skulle de dock också ha kunnat funnit i andra 
sociala sammanhang där andra centrala aktiviteter stod i centrum, vilket 
gäller de flesta ungdomar som under kortare och längre perioder har svårt 
att finna mening i livet. 

Den andra fasen: Narkotikan ger mening till livet 
Under flera år var narkotikan en central aktivitet877 i intervjupersonernas 
liv, vilket medförde stora problem i deras vardagsliv. De var under långa 
perioder övertygade om att de inte kunde välja huruvida de skulle ta nar
kotika eller ej. Detta kan tyckas oförenligt med min teoretiska utgångs
punkt i att människan alltid väljer sina handlingar utifrån den mening hon 
eller han ger sitt liv. Men jag menar att intervjupersonernas beskrivningar 
av sina ofta bistra och utsatta liv under missbruket, som man givetvis ska 
ta på största allvar878, är ett lika tydligt exempel på hur människor kan ge 
mening åt sina liv, som någon annan livsstil. Hur kan man förstå att nar
kotikan fick denna mening för intervjupersonerna? 

Det är viktigt att uppmärksamma att intervjupersonernas val att börja 
använda narkotika inte betydde att de från början valde att vara narkoti
kamissbrukare879. Den inledande sporadiska haschrökningen och den 
regelbundna narkotikaanvändningen representerar två olika positioner eller 
faser i en meningsskapande process. Petra pekar på en sådan process när 
hon berättar att när hon som tonåring kom i kontakt med narkotikan, så 

877/ Fingarette (1989:100). 
878/ Se t.ex. Blomqvist (1991:14). 
879/ Se Becker (1973:23,42) som visar hur motiven för marijuanarökare förändras 
när deras involvering i de kretsar där marijuana förekommer fördjupas. 
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trodde hon inte att det skulle få sådana konsekvenser för hennes liv som 
att hon t.ex. skulle dömas till fängelse. "... men när det väl hade gjo rt det...", 
säger hon och fortsätter: 

"... så tyckte jag in te det var något konstigt, därför att alla jag umgicks 
med dom satt ju där mellan varven. Det var i ngenting jag reflekterade 
över och likaså så visste att jag skulle fortsätta mitt missbruk tills jag 
dog..." 

Petra och de andra intervjupersonerna bar alltså inte på motiv till att bli 
narkotikamissbrukare när de började använda narkotika, utan det förhöll 
sig snarare som Becker skriver88": "... instead of the d eviant motives leading 
to deviant behavior, it is the other way around; the deviant behavior in time 
produces the deviant motivation". 

Petra sätter också fokus på betydelsen av innehållet i den sociala inter-
aktion som skedde i narkotikakretsarna. I likhet med vad Blumer et al.881 

visar började intervjupersonerna att använda narkotika i sociala kretsar 
där de umgicks med personer som var socialt betydelsefulla för dem. När 
intervjupersonerna berättar om umgänget med de kamrater de började röka 
hasch med känns begrepp som "social responsivitet"882,"attunement"883 

eller "resonans"884 relevanta för att karakterisera vad de syftar på när de 
säger att de var nyfikna på drogerna, hade kul och att tyckte det var spän
nande. Av stor betydelse för att narkotikan blev viktig för dem var att de 
identifierade sig med och blev bekräftade av de människor de mötte i de 
sociala kretsar där de kom i kontakt med narkotikan885. 

Samhörigheten med de kamrater de började använda narkotika med, 
och därmed meningen med narkotikan, förstärktes också för flera av inter
vjupersonerna genom att deras relationer till föräldrar och andra som stod 
utanför narkotikakretsarna var konfliktfyllda. Av betydelse för detta var 
också att de samtliga hade att förhålla sig till de föreställningar och normer 
som gäller kring narkotika i samhället, vilket i sig medförde en distansering 
gentemot de som stod utanför narkotikakretsarna. 

Att den inledande narkotikaanvändningen gav mening åt intervjuper
sonernas liv visar sig i det behövdes både initiativkraft och engagemang för 
att de skulle kunna fortsätta att använda narkotika. En viktig del i samva
ron med de kamrater de började använda narkotika tillsammans med 
handlade om att lära sig att handskas med narkotikan, vilket enligt såväl 

880/ Becker (1973, sidan 42). 
881/ Blumer et al. (1974:163). 
882/ Asplund (1987:29). 
883/ Scheff (1994:10). Scheff syftar med "attunem ent" på ömsesidig förståe lse. 
Aspelin (1996:71) översätter det med "samklang". 
884/ Lorentzon (1991:17). 
885/ Detta påstående får också stöd av en rad resultat från missbruksforskningen 
som visar att initiering i narkotikamissbruk vanligtvis sker i samvaro med kam
rater som har samma intresse för eller som redan använder narkotika. Se kapitel 
2, sid. 36-37. 
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Becker886 som Blumer et al.887 är en förutsättning för att man ska kunna 
etablera sig i narkotikakretsarna888. Att bli kapabel att handskas med 
narkotikan var dels frågan om att lära sig hur de skulle gå tillväga för att 
införskaffa och rent praktiskt inta narkotikan. Det var också en fråga om 
att de måste lära sig de regler och förhållningssätt som gäller i de sociala 
sammanhang där narkotikan förekommer och som i olika avseenden skiljer 
sig från hur det ser ut utanför narkotikakretsarna. Att börja använda nar
kotika är som Blumer et al. uttrycker det en fråga om att "... being able to 
move into an already existing world and structure of drug use"889. 

En central del i denna läroprocess eller kvalifikation, som Andersson 
uttrycker det890, var att de lärde sig hur man upptäcker och njuter av nar
kotika. Att narkotikans effekter inte var givna framgår av intervjuper
sonernas beskrivningar av deras inledande haschrökning. Malin ger uttryck 
för det när hon säger: "Jag kände mig viktig och jag t yckte det var väldigt 
tjusigt, även om jag inte kände av det...". Malins utsaga pekar på den mening 
den inledande narkotikaanvändningen gav hennes liv, trots att hon inte 
blev påverkad av haschet. De andra intervjupersonernas beskrivningar ger 
en liknande bild. Haschet gav inledningsvis mening till deras liv framförallt 
genom dess relationsförstärkande betydelse och inte för dess farmakolo
giska effekter. 

Narkotikans farmakologiska effekter ska dock inte underskattas och det 
dröjde inte särskilt länge innan intervjupersonerna hade lärt sig hur de 
skulle tillgodogöra sig dem för att kunna manipulera sina känslor. 
Betydelsen av narkotikans farmakologiska effekter ökade också med att 
intervjupersonernas involvering i narkotikakretsarna fördjupades och i 
synnerhet när de började använda andra narkotiska preparat än enbart 
hasch. Enligt Yalom891 är känslan av mening i livet sammanvävd med 
känslan av att bemästra sin situation och sitt liv, vilket man kan ta som 
stöd för tolkningen att narkotikans betydelse som meningsgivare under
ströks när intervjupersonerna hade lärt sig hur de kunde manipulera sina 
känslor med den, för då kunde de använda den för att bemästra sitt liv. 
Att narkotikan tidigt fick denna betydelse för intervjupersonerna exempli
fieras av Malin när hon berättar: 

"Det jag tror att jag tyc kte mest om från börja n var att jag kunde som 
välja hur jag skulle m å och hur jag skulle vara, att jag också någonstans 
kunde välja ve m jag skulle vara mit t i en tid då jag int e visste vem jag 
var..." 

886/ Becker (1973:46-47, 51-53). 
887/ Blumer et al. (1974:169). 
888/ Se också t.ex. Andersson, B. (1991:105). 
889/ Blumer et al. (1974, sidan 173). 
890/ Andersson, B. (1991:104). Se också Faupel (1991:65) som beskriver den inle
dande narkotikaanvändningen som en "träningsperiod". 
891/ Yalom (1990:20). 
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När man tar del av intervjupersonernas beskrivningar av den inledande 
narkotikaanvändningen är det inte svårt att förstå att de fortsatte 
använda narkotika. Narkotikan och samhörigheten med de människor de 
lärde känna i narkotikakretsarna gav mening åt deras liv, vilket de haft 
svårt att finna utanför narkotikakretsarna. Att narkotikaanvändningen 
hade utvecklats till en central aktivitet892 i deras livsstilar innebar till en 
början inte att de såg på sig själva som narkotikamissbrukare, vilket Catrin 
ger uttryck för när hon säger: "... då tänkte jag att jag är bara jävligt häftig och 
ball och jag v ågar och jag törs och allt det här, det var häftigt då...". 

Den tredje fasen: Narkotikan är livets mening 
Med tiden medförde narkotikaanvändningen negativa konsekvenser för 
intervjupersonerna. Alla fick uppleva perioder då livet i narkotika
kretsarna upplevdes meningslöst i minst lika hög grad, som de till en början 
upplevde det positivt och fullt av möjligheter. De flesta av intervjuper
sonerna berättar också att de försökte sluta med narkotikan, men det tog 
flera år innan dessa försök blev mer än korta uppehåll i narkotikaanvänd
ningen. 

Aven om de under missbruket kunde uppleva sig vara isolerade från 
"det vanliga samhället" och var i konflikt med föräldrar och myndigheter, 
så kunde de aldrig undkomma att de var samhällsmedlemmar och att 
deras medvetande också var "infiltrerat"893 av de dominerande föreställ
ningarna om narkotika. Det var när intervjupersonerna upplevde att de 
inte kunde välja att inte använda narkotika, som de blev narkotikamiss
brukare894. De lade förklaringen till att de använde narkotika utanför vad 
de kunde påverka viljemässigt. Detta gav dem, liksom människor i deras 
omgivning, motiv till att de fortsatte att använda narkotika trots att det 
genererade en rad problem för dem. Den typen av motiv är oftast feno
menala på att mobilisera engagemang och motivation för att upprätthålla 
narkotikaanvändning. Det kan ge mening åt det liv som för människor 
utanför narkotikakretsarna tycks meningslöst. 

Det är tydligt att intervjupersonerna hade starka personliga band till 
narkotikan. Narkotikan gav dem njutning, men den var överhuvudtaget 
invävd i deras liv och handlingar och den blev en trygghet för att bemästra 
livet både i och utanför narkotikakretsarna. I en tillvaro som ofta kändes 
osäker, ibland kaotisk och där svek, hot och våld inte var ovanligt, kunde 

892/ Fingarette (1989:100). 
893/ Peele (1985:109). 
894/ Se t.ex. Bergmark och Oscarsson (1988:145); Börjeson (1979:112-113). Becker 
(1973) hävdar motsatsen i sin klassi ska studie av marijuan arökare. Han menar 
att man kan fortsätta att röka marijuana så länge man kan ignorera eller bortför
klara de uppfattningarna om marijuana som finns i det omgivande samhället 
(a.a.:77-78). Becker understryker dock at t hans studie endast avser marijua
narökning, som enligt honom, till skillnad från opiatanvändning inte ger upphov 
till abstinens symtom (a.a.:43). Med andra ord kan man ej veta vilka slutsatser 
Becker dragit om han tillämpat si n karriärteori på t.e x. heroinmissbrukare. 
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de i alla fall lita på att narkotikan oftast gav dem vad de förväntade 
sig895. Med hjälp av narkotika kunde de manipulera sina känslor och se 
bort från sina många gånger miserabla livssituationer, som de hade svårt 
att förstå hur de skulle ta sig ur. Detta blir inte minst tydligt när Birgitta 
berättar om ett tragiskt förhållande med en man som förtryckte henne med 
fysiskt och psykiskt våld och där amfetaminet var ett av få glädjeämnen: 

"Man härdar ut, och jag säg er just det här med misshandel, d et har varit 
fruktansvärt för det har förstört allt vad självfört roende heter, det var ju 
helt förstört, jag våga de ju knappt inte gå ut, ät förtryck alltså. Så man 
trycks ju ner och då tyckte man att när man hade drogat sig, att särskilt 
med amfetaminet så mådd e man ändå bra på någ ot sätt... " 

Enligt de i samhället dominerande föreställningarna om narkotikamissbruk 
kan narkotikamissbrukare inte välja. De är styrda av drogen. Men min 
tolkning av intervjupersonernas beskrivningar av sina liv som narkotika
missbrukare är i stället att det krävdes ett stort mått av intentioneli för
måga - initiativkraft, engagemang, planeringsförmåga, rationella över
väganden etc. - för att de skulle kunna upprätthålla sina missbruk896. Det 
gäller både i förhållande till människor i narkotikakretsarna och i "det van
liga samhället", men också i förhållande till narkotikan. Intervjupersonernas 
narkotikaanvändning var i hög grad kontrollerad av dem. En bakgrund till 
det var att det av ekonomiska skäl var omöjligt för dem att kontinuerligt 
använda amfetamin eller heroin, som var de narkotiska preparat som 
dominerade missbruket för de flesta av intervjupersonerna. De fick helt 
enkelt vanligtvis planera för när det var möjligt att ta narkotika och när de 
skulle göra uppehåll. Det var också nödvändigt för dem att ha en bered
skap att inte inta narkotika, eftersom tillgången på narkotika av olika 
anledningar plötsligt kunde upphöra. På grund av risken för överdoser 
kunde de inte heller använda narkotika okontrollerat. Deras kontroll över 
narkotikan visar sig också i deras beskrivningar av hur de skaffade sig god 
kompetens i hur de kunde använda "underhållsdroger"897, vilket Malin ger 
uttryck för när hon säger: 

"Jag använde pulver eller amfetamin och så rökt e jag hasch och drack där 
emellan och det ena var väl i stället för det andra, ganska snabb t började 
det att när jag ha de varit på pulv er och hade varit vaken länge så d å rökte 
man och drack... " 

Det var således inte avsaknad av förmåga att kontrollera narkotika-
användningen som band intervjupersonerna till missbrukslivet. Även om 

895/ Svensson, B. (1996, sidan 274) skriver att för hans informanter "... är drogens 
effekter tämligen självklara och givna, 'absoluta', och om effekterna uteblir så beror det på 
dåligt knark. H eroin ger l ugn, avkoppling och n jutning, 'e n kompis som aldrig svi ker'. 
Amfetamin ger kraft, energi och tillförsikt". 
896/ De var handlingskraftiga och medvetn a aktörer i likhet med de narkoti
kamissbrukare som beskrivs av t.ex. Andersson, B. (1991); Faupel (1991); 
Grapendaal et al. (1995); Hilte (1990); Preble och Casey (1969); Svensson, B. 
(1996); Taylor (1993). 
897/ Andersson, B. (1991:124). 
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"påtändningen" gav mening åt narkotikaanvändningen är min utgångspunkt 
att förståelsen av vad som gav mening åt missbruket framförallt finns att 
söka i hur de definierade eller tolkade sina livssituationer898. 

Ett eller ett par år efter narkotikadebuten hade intervjupersonernas i 
stor utsträckning anpassat sina liv till narkotikaanvändningen. Den var en 
central aktivitet899 i deras liv. De kanske inte kallade sig "knarkare"/ 
"missbrukare" eller "narkomaner", men narkotikaanvändningen var invävd i 
deras identiteter. De hade utvecklat kompetens för att ta sig fram i narko
tikakretsarna, men samtidigt hade de fått allt svårare att sköta studier, 
arbeten och andra åtaganden på den legala sidan av samhället. Deras 
umgänge bestod till stor del av andra personer som också fanns i narkoti
kakretsarna, medan deras sociala kontakter med människor i "det vanliga 
samhället" hade tunnats ut. De visste vad de hade att förvänta sig som 
narkotikamissbrukare. Alternativet - ett liv utan narkotika - tedde sig 
betydligt ovissare900. 

Även om svek, beräkning, våld och hot om våld var vanligt, så fanns det 
en tät socialitet i narkotikakretsarna. "På ett sätt så är det ju en djävulsk 
gemenskap, det är ju en sla gs solidaritet...", säger Vera när hon berättar om de 
narkotikakretsar där hon rörde sig. Oavsett kvalitén på socialiteten, så 
band den Vera och de andra intervjupersonerna till narkotikakretsarna. För 
att låna ett uttryck av Becker901, så skapade socialiteten i narkotika
kretsarna, liksom socialitet i andra sammanhang, "side-bets", d.v.s. värden, 
förväntningar och förpliktelser som binder människor till olika handlingar. 
Side-bets kunde t.ex. vara förväntningar från och statuspositioner i förhål
lande till andra missbrukare, men givetvis också löften, kärleks- och vän
skapsband till andra missbrukare som är svåra att svika. 

Den fjärde fasen: Narkotikan ifrågasätts som livets mening 
Valet att använda narkotika var förmodligen aldrig okomplicerat för 
intervjupersonerna. De flesta gjorde också, som jag redan nämnt, 
ansträngningar för att bryta sig loss från missbrukslivet långt innan de efter 
flera års missbruk lyckades med det. En viktig bakgrund till det var att 
narkotikamissbruket i längden blev mycket krävande att upprätthålla 
p.g.a. de problem det genererade. Ett annat skäl var att de, som jag 
uttryckte det ovan, inte kunde undkomma det faktum att de var sam

898/ Se t.ex. Blumer (1969:15). 
899/ Fingarette (1989:100). 
900/ Svensson, B. (1996) menar att det finns ri mliga förklaringar till att de nar
kotikamissbrukare som ingår i hans undersökning fortsätter att missbruka. Han 
skriver (a.a., sidan 383): "Visserligen innebär knarkarlivet elände, svek, bristande solida
ritet, sjukdom, lidande och död, men det har också andra inslag - socialiteten, händelserike
domen, de korta perspektiven, det-ordnar-sig-alltid inställningen, känslan av kompetens, 
sysselsättningen i fo rm av kriminella försörjningsformer, drogernas artificiella välbehag. 
Det kan ställas mot det som ofta är det vanliga livets alternativ för dem - ensamhet, arbets
löshet, fattigdom, sysslolöshet, upplevelsen av att vara överflödig". 
901/ Becker (1960:35). 
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hällsmedlemmar. De bar på ungefär samma föreställningar om hur ett liv 
bör se ut som de flesta andra i samhället902. De hade drömmar och för
hoppningar om ett värdigt liv med ett tryggt familjeliv och hederligt arbete. 
Allt eftersom åren gick under missbruket blev det allt svårare för dem att 
tänka att saker och ting skulle ordna sig i framtiden. De hade snart fram
tiden bakom sig. 

Jag antar att föreställningen om "hur ett liv bör levas" inte enbart med-
vetandegjordes hos dem när missbrukslivet av olika anledningar kändes 
meningslöst. Önskan om ett annat, vanligt, liv fanns med dem genom hela 
missbruket. Även om de kunde finna skäl till att fortsätta med narkotikan i 
sin verklighet, så kunde de inte negligera hur narkotikamissbruk betraktas 
av folk i gemen. Enligt Bauman903 är ambivalens ett kännetecken hos 
människor i det moderna samhället. Jag antar att det i hög grad gäller nar
kotikamissbrukare och andra människor som har livsstilar som skiljer sig 
från vad som är accepterat i samhället. För mina intervjupersoner innebar 
det att ambivalens var deras identitetsmässiga grundkänsla under en stor 
del av missbrukslivet. 

Ambivalensen eller önskan om ett annat liv räckte dock inte för att mina 
intervjupersoner skulle få den motivation som krävdes för att de skulle 
kunna förändra sina liv. De fick erfara att den typen av livsförändringar 
möter motstånd i form av "... hela tyngden av det liv man dittills levat...", 
som Blomqvist904 uttrycker det. Det innebär inte minst att förändrings
försöken kunde hindras av att de blev betraktade och bemötta som de per
soner de inte längre vill vara905. Enligt Becker kommer beslut som inte är 
förknippade med side-bets att överges906. Med tanke på den svaga sociala 
förankring intervjupersonerna hade till människor som stod utanför narko
tikakretsarna fanns det få side-bets som band dem till det "vanliga sam
hället". Motivationen bakom deras val att lämna missbruket var därför 
ytterst bräcklig även när de inledde de förändringsförsök som innebar 
början till slutet av deras liv som narkotikamissbrukare. 

Den femte fasen: Skapande av ny mening i livet 
Bakgrunden till de bräckliga val som utgjorde inledningen till att intervju
personerna började bryta sig loss från missbrukslivet var för de flesta av 
intervjupersonerna förknippade med de problem som missbrukslivet gene
rerade9"7. Flera av dem upplevde existentiella kriser som de menar blev 
avgörande för att de slutade använda narkotika. I detta finns en 

902/ Svensson, B. (1996:364, 383) anger liknande skäl till hans informanters för
sök att sluta med missbruket. Se också t.ex. Andersson, C. (1990:37); Bergmark och 
Oscarsson (1988:142); Bourgois (1995:326); Goldberg (1993:144); Pearson (1987:58). 
903/ Bauman (1991:15). 
904/ Blomqvist (1991, sidan 16). 
905/ Se t.ex. Biernacki (1986:178); Blomqvist (1998:28); Börjeson (1979:113). 
906/ Becker (1960:38). Se också Bergmark (1996:83). 
907/ Detta konstaterar också t.ex. Biernacki (1986:42-43); Waldorf (1983:254). 
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allmängiltig aspekt - att livsstilsförändringar ofta inleds efter kriser, 
dramatiska händelser, oväntade händelser eller annat som är märkbart i 
människors livshistoria908. Givetvis är det så för intervjupersonerna att 
utan vissa specifika händelser skulle deras liv sett annorlunda ut. Men de 
kriser och andra händelser som gav dem skäl att bryta sig loss från 
missbruket var, oavsett hur svåra, dramatiska eller oväntade de upplevde 
dem, endast en inledande del i deras förändringarna909. Förändringen 
krävde också att deras strävanden medförde förbättringar av deras 
livssituationer. Det tydliggörs av att det finns några intervjupersoner som 
inte anger negativa konsekvenser av missbruket som primärt skäl till att de 
började förändra sina liv910, utan som istället betonar betydelsen av att de 
kom in i nya sociala sammanhang. 

Oavsett hur intervjupersonerna tog sina första steg bort från missbruks
livet911 och oavsett motivationens bräcklighetsgrad hade de inlett en 
"omgestaltning"912 av sina liv som var både krävande och smärtsam. De 
sökte sig mot andra sociala sammanhang, skaffade nya intressen och 
förändrade förhållningssätt och handlingsmönster som hade dominerat 
deras liv under missbruket913. Det handlade om att de i grunden skulle 
förändra sina sätt att leva. De var därför också tvingade att medvetande-
göra sina handlingar och också sådana som tidigare ingått i ett flöde av 
mer eller mindre oreflekterade handlingar, men som var en del av miss
brukslivet. De fick ständigt tänka på i stort sett allt de gjorde, vilket ger 
förståelse till den osäkerhet intervjupersonerna upplevde under den första 
tiden efter att de hade lämnat narkotikakretsarna. Med utgångspunkt i 
Bergmark och Oscarsson kan man betrakta dessa förändringar som dis
kontinuerliga handlingar914, d.v.s. handlingar som inte motsvarade hur de 
utifrån sina identiteter som narkotikamissbrukare brukade handla. 
Diskontinuerliga handlingar är således handlingar som förändrar identite
ten915. För att de skulle kunna upprätthålla ett liv utan narkotika var det 
nödvändigt att de diskontinuerliga handlingarna med tiden blev kontinuer
liga. Man kan uttrycka det med att de inledande diskontinuerliga hand

908/ Se t.ex. Giddens (1991:202). 
909/ Jämför t.ex . med Blomqvist (1996a:1819); Klingemann (1991:742); Waldorf 
(1983:276). 
910/ Jämför t.ex. med Biernacki (1986:43); Klingemann (1991:733); Waldorf 
(1983:272-273). 
911/ Det kan bygga på ration ella överväganden efter t.ex. ett "bottenläge", men 
det kan också vara frågan om att olika omständigheter som inte har någon direkt 
koppling till missbruket (t.ex . att individen träffar en ny partner, får arbete), 
som gör att individen handlar på ett sätt som för henne eller han bort från m iss
brukslivet (Se t.ex. Waldorf, 1983:264-266). 
912/ Morén (1992:10). 
913/ Blomqvist (1998:27); Fingarette (1989:110-111); Waldorf (1983:276-277). 
914/ Bergmark och Oscarsson (1988:93). 
915/ a.a.:94. 

292 



lingarna framförallt fick sin mening genom intervjupersonernas strävanden 
att komma bort från missbruket, men för att de skulle bli kontinuerliga 
krävdes att intervjupersonerna fann mening i ett liv utan narkotika916. 

En förutsättning för denna förändring av meningsinnehållet i deras liv 
var att de "blev andra än de varit förut"9*7. Det krävde sociala villkor som 
både var lika och olika de där de befann sig då de utvecklade sina livssti
lar som narkotikamissbrukare. Lika såtillvida att det var nödvändigt att 
de innehöll social interaktion som karakteriserades av relationer som gav 
utrymme för dem att identifiera sig med och bli bekräftade av andra män
niskor. Olika såtillvida att identifikationen och bekräftelsen baserades på 
vitt skilda förhållanden till samhälleliga värden och normer. Men poängen 
är att en förutsättning för att intervjupersonerna skulle kunna ge ny mening 
åt sina liv och bli andra än de varit förut var att de omtolkade sina liv och 
såg sig själva som andra och för det krävdes att de blev sedda och bekräf
tade som andra än de varit förut918. 

Intervjupersonerna berättar om hur de i olika sociala sammanhang ska
pade personliga och känslomässigt laddade relationer till människor som 
var engagerade i dem och som trodde på och stödde deras strävanden att 
förändras919. "Hon trodde på mig och hon litade på mig och ty ckte hemskt 
mycket om mig också...", säger Catrin när hon ger uttryck för att hon upp
levde att det fanns människor som var måna om att hon tog plats bredvid 
dem i "det vanliga samhället". Hon och de andra intervjupersonerna lyfter 
fram betydelsen av att de kände sig accepterade av människor utanför 
narkotikakretsarna920. "Det var helt enkelt som en seger...", säger Erik när 
han berättar att han blev positivt mottagen på en arbetsplats, trots att det 
blev känt bland arbetskamraterna att han hade missbrukat narkotika. 

Acceptans har förstås betydelse för de flesta typer av livsstilsför
ändringar, men i synnerhet när det gäller "stigmatiserande " livsstilar. 

916 Jämför med Jenner (1987:29-30) som menar att motiva tion inte kan exis tera 
utan framgång. 
917/ Uttrycket "blev andra än de varit förut" anspelar på Bergmark och 
Oscarsson (se t.ex. 1988:89; 1989:56) samt Blomqvist (se t.ex. 1991:16; 1998:27). Det 
kan verka tillspetsat, men markerar tydligt att det syftar på en radikal trans-
formering av identiteten, vilket även Moréns (1992:10) "omgestaltning" gör. 
Nödvändigheten av identitetsförändring för att bli fri från narkotikamissbruk 
understryks i flera undersökningar. Se t.ex. Bergmark och Oscarsson (198 8); 
Biernacki (1986); Börjeson (1979); Waldorf (1983:277). 
918/ Se t.ex. Biernacki (1986:141); Börjeson (1979:117). 
919/ Betydelsen av personliga och känslom ässigt laddade relationer till män
niskor som stödjer förändringen betonas i en rad undersökningar, se t.ex. Biernacki 
(1983); Blomqvist (19 98); Bör jeson (19 79); Fingare tte (19 89); Frank och Frank 
(1991); Jenner (1987;1992); Morén (19 92); Yal om (19 90). Se också Berger och 
Luckmann (1979) som menar att genomgripande förändringar av människors liv i 
vuxen ålder kräver en process som liknar "... den starkt affektiva identifiering som var 
typisk under barndomen" (a.a., sidan 182). 
920/ Biernacki (1986:185). 
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Oavsett hur de hade levt under missbruket, så hade de att möta samhällets 
föreställningar om narkotikamissbrukare och som framgår av empirin var 
det särskilt problematiskt för kvinnorna. De skamkänslor kvinnorna kunde 
känna (och fortfarande kan känna) för att de varit narkotikamissbrukare 
uppstod dock inte primärt ur deras egna erfarenheter, utan genom deras 
medvetande om att de riskerade att bli betraktade utifrån en stereotyp bild 
av hur kvinnliga narkotikamissbrukare är. Denna stereotypi motsvarade 
inte hur kvinnornas liv hade sett ut under missbruket, vilket Petra fokuse
rar när hon säger: 

"Jag k änner också att folk vill så gärna att man ska ha v arit så förtryckt i 
sitt missbruk. Jag känner inte s-peciellt så och en annan bild som jag tror 
många har, är att man varit prostituerad och det gäller inte mig heller, så 
jag hin inte identifiera mig med det... " 

Stigmatisering har, som Goffman921 visar, inte med objektiva fakta att 
göra, utan om hur människor betraktar varandra. 

Att intervjupersonerna kände sig accepterade innebar att trycket från 
stereotypin minskade samtidigt som det gjorde det möjligt för dem att 
uppleva delaktighet i nya sociala sammanhang och att de bemästrade ett 
liv utan narkotika. Därigenom kunde de ge ett nytt meningsinnehåll åt sina 
liv, vilket Petra ger uttryck för när hon säger: 

"Det gick jättebra i skolan och jag kände att jag va rt mycket peppad. Jag 
kände att jag fick en mass a respons och jag kände at t jag klarade av det här 
och det här och det här. 

Malins beskrivning av hur hon kunde känna tillfredsställelse över att ha en 
vanlig vardag kan också tolkas som ett exempel på hur ny mening i inter
vjupersonernas liv började växa fram. 

"Det att kunna glädjas åt att någon tittar vänligt på en och a tt glädjas åt 
att ungen äntligen sover och att glädjas åt att det är något bra på teven i 
kväll och att känna att man vill ha det så, att man vill ta emot det som 
bjuds en. Det var viktigt för mig. " 

Uttrycket "ny mening" blir särskilt tydligt hos de av intervjupersonerna som 
engagerade sig i NA samt hos Birgitta och Mats som involverades i LP-
stiftelsen och pingstkyrkan. Gemensamt för dem var att tolvstegsfilosofin 
respektive den kristna tron gav dem tydliga och "nya" förklaringar till deras 
missbruk och till hur de skulle leva för att inte börja missbruka igen. De 
beskriver hur de började se annorlunda på sig själva och omgivningen. I 
synnerhet de som blev aktiva inom NA lyfter fram betydelsen av att deras 
insikter i att missbruk är sjukdom befriade dem från skuld och skam. Till 
exempel säger Petra: "Det var jätteviktigt för m ig, för det tog bort en del av 
den här skulden och skammen som man faktiskt bär på...". Det var dock inte 
innehållet i de förklaringar de fick på sina liv som fick dem övertygade om 
att leva efter tolvstegsfilosofin respektive den kristna tron, utan att de 
förmedlades i sociala sammanhang som blev attraktiva för intervjuper
sonerna genom att de där kom i kontakt med människor som engagerade 
sig i dem och kunde förmedla hopp till dem och som gärna såg att inter

921/ Goffman (1986:135-139). 

294 



vjupersonerna blev en del av deras gemenskap. "Allting kändes bra och lätt
samt och så riktigt och personalen dom var frälsta och jag kom in i den här 
gemenskapen...", säger Mats, vars förändring från kriminell narkotikamiss
brukare till aktiv kristen i pingstkyrkan är ett gott exempel på en existen
tiellt meningsskapande process. 

Enligt Yalom är förändring inte möjlig så "... länge man tror att ens problem 
är orsakade av någon kraft eller före teelse utanför en själv..."922. Han menar 
att avgörande för att förändring ska kunna ske är att individen förstår att 
det är hon eller han själv som har ansvar för sitt liv923. Yaloms diskussion 
får stöd av det empiriska materialet. Flera av intervjupersoner säger att 
förändringen av deras liv ytterst var frågan om deras egna val och att de 
förstod att de själva hade att ta ansvar över sina liv. Henrik uttrycker det 
med att säga: 

"Jag förstod att jag har fullt ansvar, jag kunde inte göra som tid igare, 
lasta över det på någon annan, samhället, socialtjänsten eller någon 
annan..." 

Men varken Yalom eller det empiriska materialet gör det möjligt att hävda 
betydelsen av det egna ansvarstagandet utan att ta hänsyn till att det är 
beroende av hur människan tolkar sin position i förhållande till hennes eller 
hans sociala och samhälleliga omgivning och vilka valmöjligheter det ger. 
Börjeson fokuserar sammanlänkningen mellan sådana tolkningar och val 
när han skriver924: 

"Medvetandet är människans intentionella instrument gentemot om
världen, gentemot en omvärld som därmed omskapas och som därmed om
skapar individen." 

Förutsättningen för att intervjupersonerna kunde välja var att de hade 
skapat livssituationer som de upplevde meningsfulla och som de ville ta 
ansvar för. Deras liv under narkotikamissbruket hade däremot ofta karak
teriserats av att dessa var tunga och nedbrytande att ta personligt ansvar 
för och att de därför valde att se sig som maktlösa inför narkotikan. Det 
tydliggör att förändringen inte bara var en "inre process", utan att de också 
gavs reella (sociala, materiella) alternativ till missbruket. 

Den sjätte fasen: Livet har ny mening 
Idag bygger inte intervjupersonernas liv utan narkotika på diskontinuerliga 
handlingar925, utan de val och handlingar som bestämmer deras liv idag är, 
som Bergmark och Oscarsson926 uttrycker det, "... in 'harmony' with the 
identity". De har etablerat ny mening i sina liv. Att de är fria från narkotika 
upprätthålls inte längre primärt av att de vill undkomma narkotikamiss

922/ Yalom (1990, sidan 15). 
923/ a.a.:15. 
924/ Börjeson (1979, sidan 82). 
925/ Bergmark och Oscarsson (1988:93-94). 
926/ a.a., sidan 88. 
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brukets avigsidor, utan av att de trivs med och upplever sina nuvarande liv 
värdefulla i sig. Även om deras liv inte är bekymmers fria, vilket i synnerhet 
gäller Annika, Elisabeth och Johan, så innehåller deras liv i mångt och 
mycket det de ibland under missbruket kunde ha förhoppningar om att 
någon gång uppnå. Såväl de materiella (boende, försörjning etc.) som de 
sociala (familjeliv, umgänge etc.) villkoren i deras liv medför att de möter 
respekt och blir sedda och bekräftade som "vanliga människor" i det "van
liga samhället". På ett liknande sätt som att side-bets927 band dem till 
narkotikakretsarna, underbyggs deras handlingar idag av att de får mening 
genom att de utvecklat side-bets i förhållande till människor i det "vanliga 
samhället". Det är detta som bildar bas för hur de idag definierar sina liv 
och som föranleder Elisabeth att på min fråga om vad som skulle kunna få 
henne att börja missbruka igen svara: 

"... det vet jag faktiskt inte, om min dotter dog, då skulle jag kanske sitta 
där eller om dom skulle ko mma och ta henne etter någonting, det skulle jag 
inte klara a v. Men jag vet ändå inte, för jag tycker det är så hemskt 
jobbigt... " 

Inte ens om hon tänker på vad det skulle innebära att mista "det viktigaste" 
i livet idag framträder narkotikan som ett realistiskt alternativ för henne. 
Jag tolkar det som att det vanliga livet har fått en mening i sig för henne. 
Hon befinner sig inte där hon är idag bara för sin dotters skull eller för 
någon annans skull. Hon är där för att det är hon. Utifrån det liv hon lever 
idag skulle hon inte kunna skapa engagemang för att ge mening åt att 
använda narkotika. Hennes engagemang kanaliseras i det som är hennes 
centrala aktiviteter928 idag - att vara ensamstående mor till en ettårig 
dotter, att träffa väninnorna, att gå på NA-möten och att planera för 
flyttningen och studierna som börjar om några månader. De andra inter
vjupersonerna besvarar samma fråga på ett liknande sätt. Först ett "om-
katastrofen-inträffar...", sen ett "men-jag-tror-ändå-inte...". De är andra än 
de varit förut. 

Att de idag har gett ny mening åt sina liv betyder inte att deras historier 
som narkotikamissbrukare saknar betydelse för meningsskapandet, utan 
dessa färgar deras "... medvetande om sig själv i tillvaron'^29 - deras identi
teter. För en del av dem mer än vad det gör för andra. Mer för de som är 
engagerade i NA och som strävar efter att leva efter tolvstegsprogrammet. 
Mindre för t.ex. Nils som säger: "Det hör med knarket det är någonting som 
jag har bakom m ig, jag t ittar aldrig bakåt på det som jag gjorde under dom 
första fem åren...". För de av intervjupersonerna som arbetar inom miss-
brukarvården har deras bakgrunder som narkotikamissbrukare inte bara 
haft betydelse för deras val av arbete, utan också för att det ger en särskild 
mening åt deras ageranden genom att de utgår ifrån att deras egna 
erfarenheter av missbruk är tillgångar i arbetet. 

927/ Becker (1960:35-38). 
928/ Fingarette (1989:100). 
929/ Börjeson (1979, sidan 60). 
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Det tydligaste exemplet på hur intervjupersonernas missbruksbak
grunder påverkar meningsskapandet av deras liv idag är dock att de flesta, 
men i synnerhet kvinnorna, kan uppleva känslor av marginalitet i för
hållande till människor som inte har deras erfarenheter. Dessa känslor 
uppstår genom att de måste förhålla sig till att människor de träffar i olika 
sammanhang ofta har anammat de samhälleliga stereotypierna av narkoti
kamissbrukande kvinnor och män istället för att se på intervjupersonerna 
som de är idag. För några av kvinnorna har det medfört att deras vän
kretsar till stor del består av andra som också varit missbrukare. För de 
flesta har det inneburit att de ibland sorterar vad de berättar om sig själv 
och sina liv. 

Intervjupersonernas historier som narkotikamissbrukare, liksom deras 
livshistorier överhuvudtaget, har alltså betydelse för deras identiteter och 
därmed den mening de ger sina liv. Men grunden för deras identiteter är hur 
de upplever sina nuvarande sociala och samhälleliga positioner, vilket 
innebär att deras tolkningar av sina nuvarande livssituationer och de möj
ligheter de ser i dessa påverkar hur de betraktar sina livshistorier. Detta 
visar sig i bl.a. i hur Catrin besvarar den fråga jag hämtat från Börjesons 
bok Samtal med X930, d.v.s. hur hon tror att hon som tioåring skulle tänka 
om hon då hade kunnat se sig själv idag. Catrin som ger en dyster beskriv
ning av sin uppväxt och missbruket säger bl.a.: "Ja, då skulle jag ha v arit 
jäkligt förvånad. Då skulle jag nästan blivit snopen att jag fixat det så bra i 
slutändan...". Trots att hon har många smärtsamma livserfarenheter hon 
gärna skulle ha velat vara utan är hon dock inte bitter över sitt liv. I stället 
ger hon uttryck för stolthet över vad hon åstadkommit: "... så även om det 
finns sådant jag vi ll bli bättre på fortfarande och vil l utveckla känner jag m ig ju 
stolt också...". Jag tolkar det som att när Catrin utifrån sin nuvarande livs
situation betraktar och försöker förstå sitt liv inryms inte bitterhet. 
Bitterhet är svårt att förena med en livssituation som gör det möjligt att, 
som hon gör, säga: " Så i det stora hela så tycker jag faktiskt att jag är glad att 
jag är jag, det är jag faktiskt idag...". 

Man kan förvisso också tolka Catrins stolthet som en följd av att hon 
idag lever ett liv som i hög grad skiljer sig från de bistra sociala och eko
nomiska förhållanden som hon växte upp under och att hon kan ge sina 
egna barn en betydligt tryggare och mer ombonad uppväxt än vad hennes 
egna föräldrar gav henne. Men ingen av de andra intervjupersonerna 
uttrycker heller bitterhet över sina liv och några av dem växte upp under 
betydligt gynnsammare förhållanden än Catrin. Till exempel beskriver Mats 
sina uppväxtvillkor som goda i både socialt och ekonomiskt avseende. När 
jag u nder en av intervjuerna med honom åter lånar Börjesons fråga931 

svarar han: 
"Jag kommer ihåg när jag fyllde tio år. Vi bodde i X-stad och jag fick en 
läderfotboll med snörning. Jag kan se mig när jag sit ter där på gräsmattan 
med bollen. Men om jag då skulle se på mig själv och veta min bakgrund 
då skulle jag aldrig ha levt om mitt liv, då skulle jag inte ha gått den 

930/ Böljeson (1974:55-57). 
931 / Se kapitel 3, sid. 80-81 samt Börjeson (1974:55-57). 
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vägen jag gick. Jag hade inte kastat bort så många år helt i onödan, utan 
jag hade inriktat mig på en utbildning, till läkare eller något sådant där, 
för det liv jag har l evt det är ju någonting som är fruktansvärt egentligen, 
att man kan kasta bort så många år och på så destruktiva saker. Men nu 
har jag ju facit i handen och nu kan jag använda mig av det här i det här 
livet och kanske förmå andra att inte hamna i det... " 

Mats vet att hans liv skulle ha format sig annorlunda om han följt den väg 
som man med tanke på hans sociala och ekonomiska uppväxtvillkor kan 
säga var utstakad för honom. Men även om han säger att han levt ett 
"fruktansvärt liv" och "kastat bort så många år" är han inte bitter över sitt liv. 
Han är i stället noga med att lyfta fram att han trivs med sitt liv idag och 
det är inte heller utan stolthet som han säger: 

"Dom säger så här på X-kåken, att en av de största, märkligaste händel
serna i X-kåkens historia, det är Mats omvändelse och det blir man ju glad 
när man hör... " 

Catrin och Mats hade alltså väsentligt olika förutsättningar när de växte 
upp, men när de betraktar sig själva och sina liv idag förenas deras och de 
andra intervjupersonernas utsagor av att trots att deras liv innehåller erfa
renheter som de skulle ha velat ha ogjorda är de inte bittra över sina liv, 
utan snarare stolta. Stoltheten blir ett språklig uttryck för att begripliggöra 
vad som i samhället anses mycket svårt - att sluta missbruka narkotika 
och börja leva "vanliga liv". De har vad man med utgångspunkt i 
Alasuutari932 kan benämna självbiografiska medvetanden, som innebär att 
de med hjälp av sina livshistorier ger förståelse åt sina liv. Men det är 
tolkningen av nusituationen som ger Uvshistorian dess mening. 

Att ha en bakgrund som narkotikamissbrukare kan i vissa situationer 
innebära fördelar. Några av männen berättar t.ex. om att de mötte stor 
uppskattning då de höll föreläsningar om sina missbruksliv. Ett annat 
exempel är att för några av kvinnorna och männen har det bidragit till att 
de fått arbete inom missbrukarvården Men att allt som oftast bli betraktad 
som en person som varit narkotikamissbrukare är marginaliserande genom 
att omgivningens tolkningar av ens handlingar påverkas av samhälleliga 
stereotypier. Ett exempel på det ger Malin när hon beskriver bakgrunden 
till att hon sade upp sig från en anställning på ett behandlingshem. Hon 
berättar bl.a. hur hennes åsikter kunde diskvalificeras med hänvisning till 
att de berodde på att hon fortfarande hade kvar en del av sitt "missbruks
beteende". Medan hennes kollegor markerade skillnaden mellan dem och 
henne såg hon det "vanliga" hos sig själv, vilket bl.a. framgår när hon säger 
att "... missbruksbeteendet, men alltså det kunde man ju känna igen hos allihopa 
som jobbade där...". Det var det vanliga livet som gav hennes Hv mening, vil
ket gjorde rollen som behandlingshemmets "föredetting" meningslös för 
henne. 

Intervjupersonerna kan inte undkomma att de varit narkotikamissbru
kare. Av empiriredovisningen framgår det tydligt att det inte är okompli
cerat att efter ett narkotikamissbruk leva "vanliga liv". Deras missbruks
bakgrunder har betydelse för deras handlingar i olika sammanhang, t.ex. 

932/ Alasuutari (1990). 
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att det hos kvinnorna kan skapa rädsla för att bli stigmatiserade. 
Missbruksbakgrunderna är också förutsättningar för att de överhuvudtaget 
kan handla i vissa sammanhang, t.ex. att en del av dem är aktiva inom 
NA. Det är förstås också en förutsättning för att de kunnat delta i denna 
undersökning. Men när man med vetskapen om att de varit narkotikamiss
brukare betraktar deras nuvarande livssituationer gäller det att inte låta 
inflytandet från missbruksbakgrunderna förstoras på bekostnad av det 
som ger mening åt deras liv idag - det vanliga livet och de centrala aktivite
ter93" som det innehåller. Om man trots allt gör det, så dyker begreppet 
"f.d. narkotikamissbrukare" ofta upp i resonemangen. Det är ett begrepp 
som jag medvetet försöker undvika då det fokuserar vad människor varit 
och inte vad de är. 

Se det "vanliga"! 
Implikationer och frågor 

När det gäller mina intervjupersoners uppväxtvillkor, bakgrunder till att de 
började använda narkotika eller livssituationer under missbruket så skiljer 
de sig inte som grupp från den bild som framkommer av tidigare forskning 
om narkotikamissbruk. Att de lyckades bryta sig loss från narkotikamiss
bruket och idag lever "vanliga liv" kan således inte förklaras med att de 
som grupp var bättre rustade, varken socialt eller egenskapsmässigt, än de 
människor som blir kvar i missbrukslivet. Det var istället förändringar av 
deras existentiella villkor som möjliggjorde för dem att lämna narkotika
missbruket bakom sig. Av avgörande betydelse var att de tog sig in i 
sociala sammanhang där de byggde upp relationer till personer som de fick 
förtroende för och som kunde se och möta dem i deras inledningsvis bräck
liga förändringssträvanden. Intervjupersonernas ambivalens och osäkerhet 
inför att klara av ett liv utan narkotika minskade genom att de kände sig 
accepterade, respekterade, och mötte människor som utgick ifrån att de 
hade resurser och kunskaper som var viktiga för att leva "vanliga liv". 

Med detta som grund kan man formulera en implikation för missbrukar-
vården, nämligen att möjligheterna att bidra till att narkotikamissbrukare 
förändrar sina liv i positiv riktning ökar om man tar fasta på deras per
sonliga resurser och betonar de delar av deras erfarenheter som förenar 
dem med ett "vanligt liv". Jag menar att man kan finna det hos alla narkoti
kamissbrukare. Knappast någon har enbart ägnat sig åt att "knarka". I lik
het med mina intervjupersoner har de flesta, åtminstone innan de började 
använda narkotika, t.ex. gått i skolor eller arbetat934. Givetvis kan också 
den energi och initiativförmåga som krävdes för att upprätthålla missbru
ket betraktas och lyftas fram som en kraft för att leva ett vanligt liv935. De 

933/ Fingarette (1989:100). 
934/ T.ex. hade 62% av kli enterna i SWEDATE-projektet förvärvsarbetet under 
minst ett år någon gång under sitt liv (Bergmark et al. 1989:36). 
935/ Jag vill understryka att min betoning på betydelsen av att bygga på "det po
sitiva" hos klienten inte är något "nyt t" utan förankring i "beprövad erfaren-
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som ofta har svårast att se de positiva resurserna och kunskaperna hos 
klienterna är de själva. En viktig uppgift för socialarbetaren blir därför att 
hjälpa klienten att "omtolka" hennes eller hans bild av sig själv936. 

Flera av intervjupersonerna ger positiva beskrivningar av socialarbetare 
och olika typer av behandlingar som de hade kontakt med i samband med 
att de lämnade missbruket. Beskrivningar av dessa kontakter är goda 

- exempel på hur socialarbetare med tolerans, engagemang och respekt för 
klienten kan göra viktiga insatser i en förändringsprocess. Men om man ser 
till intervjupersonernas sammantagna erfarenheter av socialtjänsten och 
missbrukarvården blir bilden dock inte lika positiv. De flesta av de social
arbetare och behandlingsverksamheter de var i kontakt med under miss
bruksåren verkar snarare ha varit "brist- och problemorienterade"937, än att 
de försökte se till intervjupersonernas möjligheter och resurser. En bak
grund till det, vilket också ger en implikation till missbrukarvården, är för
modligen att många av de socialarbetare som intervjupersonerna hade kon
takt med hade bristande kunskaper om narkotikamissbruk. Man kan anta 
att deras ageranden därför påverkades av de schabloniserade föreställ
ningar om narkotikamissbrukare som dominerar i samhället, vilka knap
past ger utrymme för att narkotikamissbrukare också har "vanliga sidor". 

Detta är inte minst tydligt hos de av kvinnorna som hade barn under 
missbruket, som beskriver hur de under flera år kunde dölja sina missbruk 
genom att socialarbetare och andra som stod utanför narkotikakretsarna 
inte förstod att moderskap går att kombinera med narkotikamissbruk. Jag 
antar att om socialarbetarna hade varit mindre koncentrerade på att söka 
efter riskbeteenden938 och istället hade utgått ifrån att moderskap även 
kan vara en central aktivitet för narkotikamissbrukande kvinnor och för
sökt bygga upp kontakten på detta, så hade förändringen av kvinnornas 
liv kunnat inledas tidigare. Jag menar därmed inte att det är oproblema
tiskt för barn att växa upp med föräldrar som missbrukar narkotika. Men 
att kvinnornas barn inte visade symtom på att fara illa, utan t.ex. funge
rade (och fungerar) på dagis och i skolan, tyder på att det fanns positiva 

het", vilket en del ibland ger uttr yck för (se t.ex. Socionomen 1999/5:45). Det är 
nämligen ett förhållningssätt som när d et gäller socialt arbete har rötter i ca-
seworktraditionen som började utvecklas i början av 1900-talet (Almqvist, 
1970:8-14). Det är också en viktig utgångspunkt för t.ex. lösningsinriktad behand
ling som började utve cklas i mitten av 19 00-talet (Ahola & Furma n, 1990:9-20). 
Se också t.ex. Jenners undersökningar om hur den s.k. Pygmalioneffekten kan få 
betydelse för såväl innehåll i som resultat av missbrukarvård (Jenner, 1987; 
1992). 
936/ Ett konkret exempel på hur detta kan gå till ge s i skrif ten Tjejer på Valstad 

(Valstadkollektivet, 1986:12-15). Där man bl.a. kan läsa: " Det gäller at t va ra u pp
märksam och inte missa några ljusglimtar hos eleverna. Man m åste kunna plocka fram 
deras starka sidor och in tressen, lyssna allvarligt på dem och stötta dem t ill att u tveckla 
dessa sidor. De måste få lära sig att inse att inget är omöjligt om de själva vil l" (a.a., 
sidan 15). 
937/ Kristiansen (1995:97). 
938/ Se Andersson, G. (1995:67). 

300 



kvalitéer i relationerna mellan kvinnorna och deras barn även under miss
bruket 

Moderskapets betydelse för kvinnorna ger en tydlig implikation för 
socialt arbete, som flera forskare tidigare har åskådliggjort939. Jag har 
dock, som jag nämnt tidigare, funnit få s tudier som berör faderskapets 
betydelse för manliga missbrukare940. Av männen i denna undersökning 
fick Henrik, Mats och Nils barn under missbruket och för åtminstone 
Henrik och Nils är det tydligt att deras strävanden efter att bibehålla rela
tionerna till sina barn var viktiga för att de förändrade sina liv. Med hän
syn till att man i många andra sammanhang numera tillskriver fäder stor 
betydelse för sina barns utveckling941, så förmodar jag att Henrik och Nils 
inte är unika i detta avseende. Med andra ord borde faderskapet som möj
lighet att ge manliga missbrukare med barn motiv för att förändra sina liv 
vara intressant att utveckla inom missbrukarvården. 

Undersökningen visar att de flesta av intervjupersonerna ofta upplevde 
ambivalens mot livet som narkotikamissbrukare. Med undantag för Johan 
genomgick alla män minst en frivillig behandling under missbruksåren942. 
För kvinnorna var det dock svårare att söka hjälp, i synnerhet för de som 
hade barn, men även för dem var ambivalens mot missbrukslivet en åter
kommande känsla. Bakgrunden till ambivalensen mot missbrukslivet var 
inte enbart kopplad till att intervjupersonerna kände tveksamhet för nar
kotikaanvändningen. Ofta var narkotikan inget eller ett litet problem i jäm
förelse med t.ex. problematiska relationer till olika personer i och utanför 
narkotikakretsarna, problem med myndigheter och försörjningsproblem. 
Inte minst för en del av kvinnorna var narkotikan i vissa skeden av deras 
liv t.o.m. ett av få glädjeämnen som underlättade för dem att överleva i en 
kaotisk tillvaro. I alla fall tolkar jag ambivalensen och försöken att med 
hjälp av behandling komma bort från missbruket som att den process som 
innebar att de lämnade narkotikan bakom sig inleddes långt innan de slut
ligen tog steget bort från narkotikan och att den till sitt innehåll karakteri
serades av pendlingar mellan hopp om och uppgivenhet inför att komma 
bort från missbrukslivet. Även om man kan se stora individuella skillnader 
handlar det för de flesta av intervjupersonerna om en process som tids
mässigt pågick under flera år. 

Denna syn på "återhämtningsprocessen" ger viktiga implikationer för 
missbrukarvården, då den inte motsvarar hur missbrukarvården vanligtvis 
är organiserad. Missbrukarvården bygger ofta på tidsmässigt begränsade 

939/ Se t.ex. Anders son, B. (1991:178-179); Andersson, G. (1 995:61); Blomqvist 
(1999:13); Löfgren och Hårsman (1995:51); Trulsson (1998). 
940/ Ett exempel är Andersson, G. (1995). 
941/ Se t.ex. B jörnberg (1994). Detta visar sig bl.a. i familjerättsliga och familje
politiska principer. I Sverig e hävdas barnets rätt till båda sina föräldrar i fa
miljerätten, vilket bl.a. innebä r att vid skilsmässor så är grundregeln att vård
naden delas juridiskt mellan föräldrarna. Inom familje politiken markeras fa
derns betydelse för bamet genom införandet av den s.k. pappamånaden i föräl 
draförsäkringen. 
942/ Se tablå 7, kapitel 7, sid. 159. 
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behandlingsinsatser, som riktar in sig på att få klienterna att sluta använda 
droger943. Jag menar att denna typ av behandlingar kan vara effektiva när 
människor är motiverade att sluta använda droger, vilket flera av intervju
personerna var då de i slutet av missbruket skrev in sig på olika behand
lingshem. Men bakgrunden till att mina intervjupersoner redan flera år 
innan de lämnade missbrukslivet kunde ifrågasätta sina sätt att leva 
handlade ofta om att de hade problem med annat än narkotikan. Jag 
menar därför att när en klient som är trött på missbrukslivet söker hjälp 
hos missbrukarvården, så kan man anta att det ofta finns ett glapp mellan 
vad klienten respektive missbrukarvården anser är problemet. Det är dock 
oftast missbrukarvårdens definition av problemet som kommer att styra 
hur vården kommer att utformas. Man kan också uttrycka det med att 
missbrukarvården vanligtvis inte "börjar där klienten är"944, vilket får till 
konsekvens att förändringsprocessen stoppas upp eller fördröjs. 

Ett exempel på detta är Henriks beskrivning av vad som hände då han 
och hans flickvän bestämde sig för att sluta med narkotika efter att de fått 
besked om att de väntade barn. För dem var problemet främst en fråga om 
att de saknade arbete och behövde komma bort från hemstaden där de 
nästan uteslutande umgicks med andra missbrukare. För deras socialsekre
terare var problemet att de utgick ifrån att Henrik och flickvännen inte 
skulle kunna sluta använda narkotika på egen hand och att de dessutom 
ansåg att Henrik var olämplig för hans några år yngre flickvän. Då Henrik 
och flickvännen inte fick uppbackning i sina planer ordnade de på egen 
hand bostad och arbete i en annan stad. Men strax innan de hann flytta 
slogs deras planer omkull då flickvännen blev omhändertagen enligt LVU. 
Jag menar att Henriks beskrivning åskådliggör hur socialarbetare totalt kan 
missa möjligheten att bygga upp en behandlingskontakt utifrån klientens 
förutsättningar, resurser och vilja till förändring, vilket ju är grundläggande 
villkor för att en förändring ska komma till stånd. För Henriks del bidrog 
det till att det dröjde ett par år till innan han kunde lämna drogerna bakom 
sig. 

Missbrukarvård som "börjar där klienten står" är flexibel och individua
liserad och ser återhämtningsprocessen som ett långsiktigt förlopp945. Den 
utgår inte ifrån hur man brukar göra eller vad man tror sig veta är bäst för 
klienten, utan ifrån klientens personliga behov och hur hon eller han definie
rar problemen för att på så sätt förstärka och på sikt utvidga hennes eller 
hans förändringsambitioner. Den strävar efter att hjälpa klienten att lösa 
problem i nu-situationen, istället för att söka efter orsaker till missbruket i 
det förflutna. Den inser att konkreta förbättringar av klientens tillvaro för
stärker förändringsprocessen, istället för att göra dessa till mål för 

943/ Blomqvist (1998:63). 
944/ "Att börja där klienten är..." är ett uttryck med djupa rötter i caseworktradi-
tionen inom socialt arbete (se Almqvist, 1970:69), som såväl Bergmark och 
Oscarsson (1988:304) som Blomqvist (1998:63) använder då de diskuterar vad de
ras respektive undersökningar ger för implikationer för missbrukarvården. 
945/ Blomqvist (1998:63). 
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behandlingen946. Vidare har den symtomtolerans, då den också bygger på 
vetskapen att även om människor använder droger så är de öppna för 
intryck och kan utvecklas. Socialarbetarens roll är inte att "behandla", utan 
att finnas till hands och ge stöd åt det "vanliga" eller konventionella i klien
tens liv, istället för att fokusera på hennes eller hans svårigheter. 

Ett exempel på hur det kan gå till när en socialarbetare "börjar där klien
ten står" är Veras beskrivning av sin kontakt med den socialarbetare som 
sökte upp henne i samband med att hennes son blev omhändertagen. 
Denna kontakt varade i ett par år och var enligt Vera av stor betydelse för 
att hon kunde bryta sig loss från missbruket. Veras beskrivning åskådliggör 
hur en socialarbetare trots klientens kriser och återfall kan stödja och bidra 
till utveckling av klientens ambitioner och kompetens att skapa ett "vanligt 
liv". Samtidigt visar Veras fall att detta inte är ett självklart förhållnings
sätt inom socialtjänsten, då socialarbetaren inte kunde berätta att Vera 
inte var helt drogfri för de socialsekreterare som ansvarade för den barna
vårdsutredning som pågick samtidigt. 

Giltigheten i implikationen om att "börja där klienten står" får även stöd 
av de andra intervjupersonernas beskrivningar av hur de bröt sig loss från 
missbruket och så småningom skapade stabila positioner i det "vanliga 
livet". Även om de flesta tillskriver de behandlingar på behandlingshem 
som de genomgick i slutet av missbruket stor betydelse, så är det ingen av 
dem som menar att de var "färdiga" när de skrevs ut från behandlings
hemmen. Med andra ord är det tydligt att dessa behandlingar inte ska 
övervärderas, utan de var delar i långsiktiga förändringsprocesser. Vad 
som också stöder betydelsen av "att börja där klienten är" är att de skäl 
som intervjupersonerna anger för att de sökte hjälp i de flesta fall hand
lade om negativa konsekvenser av missbruket, men det som blev betydelse
fullt för att de inte återupptog missbruket var att deras strävanden att 
komma bort från missbruket medförde positiva konkreta förändringar av 
deras liv. Flera menar att det var viktigt att de fick arbete och bostäder. Av 
stor betydelse var också att de av kvinnorna vars barn blev 
omhändertagna fick tillbaka vårdnaden om sina barn. En annat exempel 
som de flesta nämner, och som underlättades av behandlingshemsvistel
serna, var att de fick hjälp att komma bort från de miljöer där de hade bott 
och vistats under missbruket. Jag har redan nämnt att intervjupersonerna 
genomgående menar att det som till syvende och sist var avgörande var att 
de kom in i sociala sammanhang där de mötte människor som de fick för
troende för, kände sig accepterade av och som gav intervjupersonerna stöd 
i deras ambitioner att leva utan narkotika och fanns kvar även när det 
uppstod svårigheter. 

946/ En bostadslös narkotikamissbrukare som vänder sig till socialtjänsten för att 
få hjälp med bostad kommer förmodligen i de flesta svenska kommuner att mötas 
av kravet på att hon eller han först måste bli drogfri för att komma ifråga för en 
lägenhet. Detta kan tyckas vara ett rimligt krav. Men jag menar att det är ett 
exempel på hur man kan hindra missb rukare från att förbättra sin livssituation. 
Dessutom är det inte ett orimligt antagande att en lösningen av bostadsproblemet 
kan bidra till en lösning av missbruksproblemet. 
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Jag har försökt visa att bakgrunden till att mina intervjupersoner började 
missbruka narkotika inte handlade om bristande egenskaper hos dem, utan 
om faktorer i deras livsvillkor. Det var också genom förändringar av deras 
livsvillkor som de kunde förändra sina liv och bryta upp från missbruket. 
Det innebär att behandling inte kan "bota" narkotikamissbruk. Vad god 
behandling primärt kan åstadkomma är att bidra till att klientens valmöj
ligheter förändras947. Socialarbetarnas sätt att bemöta klienterna är av stor 
betydelse för att de ska kunna se sina möjligheter och att det finns alterna
tiv till missbruket, men förändrade valmöjligheter kräver alltid också kon
kreta sociala och materiella förändringar. Därför kan diskussionen om hur 
man kan underlätta för narkotikamissbrukare att förändra sina liv inte 
bara uppehålla sig vid innehållet i behandling, utan den måste också beröra 
de social- och narkotikapolitiska förutsättningarna948. Socialpolitiskt 
handlar det om i vilken omfattning man är beredd att skapa möjligheter för 
narkotikamissbrukare att förändra sina liv dels ifråga om för dem rele
vanta hjälpinsatser, dels ifråga om boende, arbete och utbildning. När det 
gäller den svenska narkotikapolitiken så är det ett faktum att den har 
misslyckats då det gäller att minska det etablerade narkotikamissbru
ket949. Frågan är om dess repressiva karaktär mot narkotikamissbrukarna 
inte motverkar sitt syfte och bidrar till att binda narkotikamissbrukare till 
missbruket. Det är i alla fall uppenbart att mina intervjupersoner fick be
tala ett högt mänskligt pris för den i Sverige förda narkotikapolitiken. Jag 
skrev i inledningskapitlet att jag inte är motståndare till kontrollpolitik, 
förebyggande arbete och vård, vilket kan sägas vara viktiga delar i den 
svenska narkotikapolitiken. Men jag menar att det måste vara kombiner-
bart med ett humant bemötande av missbrukarna. Det skulle inte betyda 
att man accepterade att människor fastnade i narkotikamissbruk, det 
skulle snarare innebära att man markerade för dem att de hade rätt till en 
plats i samhället. 

Till sist... 
Under tiden som jag har arbetat med denna undersökning har jag ibland 
fått anledning att berätta om den. Ofta har det väckt intresse, vilket 
understrukit för mig att mina intervjupersoner tillhör en grupp som det 
finns alltför lite kunskaper om. Vad som dock varit slående är att många 
av de jag berättat om undersökningen för har haft svårt att förstå att mina 
intervjupersoner verkligen lever "vanliga liv". Exempel på en typisk kom
mentar är "Ja, det är fantastiskt att de har lyckats med det, men sen får man ha 
överseende med att de ändå har svårigheter...". Det verkar som att många ut
går ifrån att även om människor som varit narkotikamissbrukare är socialt 
integrerade, så måste det finnas något hos dem som trots allt inte är 
"normalt", antingen som en följd av missbruket eller p.g.a. personliga brister 
som uppstod innan och som föranledde missbruket. Den kanske viktigaste 

947/ Börjeson (1977:157; 1979:84). 
948/ Blomqvist (1991, sidan 196). 
949/ Se t.ex. Kiihlhom (1998:10). 
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implikationen man kan formulera utifrån min undersökning är därför att 
det är möjligt för människor som varit narkotikamissbrukare att bli 
"vanliga". Detta kan tyckas vara ett banalt konstaterande, men med tanke 
på att mina intervjupersoner tillhör en grupp som hitintills fått begränsad 
uppmärksamhet av forskningen, missbrukarvårdens ofta magra resultat 
samt den pessimistiska och drogfixerade syn som dominerar diskussionen 
om narkotikamissbruk i samhället menar jag att det är viktigt att under
stryka att mina intervjupersoner lever "vanliga liv". De har inte ersatt nar
kotikamissbruket med "överdriven hängivenhet"950 till andra droger eller 
aktiviteter. Deras vardagsliv följer samma lunk och innehåller samma sorts 
bekymmer och glädjeämnen som andra människor i motsvarande sociala 
och ekonomiska situationer. De visar att alternativet till narkotikamissbruk 
kan vara en meningsfull och socialt integrerad position i samhället. Det är 
möjligt att göra sig fri från narkotika. 

950/ Uttrycket "överdriven hängivenhet" är inspirerat av Peele (1 985), som an
vänder uttrycket "dysfunctional attachment" (a.a.:97) då han förutom narkoti
kamissbruk diskuterar "addictive behavior" i förhållande till bl.a. alkohol, 
spel, motion och mat (se t.ex. a.a.:97-132). 
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Epilog 
Intervjuerna av de sju kvinnor och sju män vars livshistorier utgör under
sökningens empiri genomfördes mellan september 1994 och februari 1996. 
Det har gått ett par år sedan dess. Jag förmodar därför att en del läsare 
undrar över hur livet ser ut för intervjupersonerna idag och kanske i synner
het för Annika, Elisabeth och Johan, som i samband med intervjuerna ut
tryckte sig med en viss försiktighet om sina möjligheter i det "vanliga 
samhället". 

Annika har jag träffat ett par gånger efter att jag intervjuade henne. Hon 
är klar med den behandlingsassistentutbildning hon skulle påbörja i sam
band med intervjuerna. Därefter har hon varit anställd på ett behandlings
hem. Annika bor kvar i den stad där hon bott under en stor del av sitt liv. 
Hon går fortfarande på NA-möten, även om det inte sker lika ofta som 
tidigare. Hon är också fortfarande ensamstående och snart är hon "helt" 
ensamstående, för sist jag pratade med henne berättade hon att hennes son 
håller på att leta efter en egen lägenhet. Den osäkerhet och sårbarhet som 
under intervjuerna karakteriserade hennes sätt att se på sig själv och sitt 
liv som drogfri finns det knappast längre några spår av. När vi t.ex. träf
fades för att gå igenom vad jag hade skrivit om henne skrattade hon ett 
par gånger och sa ungefär: "Men sa jag verkligen så då...". 

Strax efter att jag var klar med intervjuerna av Elisabeth flyttade hon 
från den stad hon hade bott i under en stor del av sitt liv för att påbörja en 
utbildning i en annan stad. Ett halvår senare fick jag ett kort från henne 
med frågan: "När blir boken klar?". Därefter har vi pratat med varandra vid 
ett par tillfällen. Hon är klar med sin utbildning och har fått ett arbete som 
hon uppskattar. Genom studierna och arbetet har hon skaffat sig nya vän
ner. Det händer fortfarande att hon går på NA-möten, men inte i samma 
utsträckning som tidigare. Hon lever fortfarande själv med sin dotter och 
säger att hon trivs med det. Så även för Elisabeth har livet artat sig på ett 
sätt som hon önskade, men kunde känna osäkerhet inför att få uppleva då 
jag intervjuade henne. 

Johan är en av de intervjupersoner som jag haft minst kontakt med efter 
att intervjuerna var genomförda. När jag s ommaren 1998 ringde upp 
honom för att få hans godkännande av vad jag hade skrivit om honom 
möttes jag av beskedet att hans telefonabonnemang hade upphört. När jag 
ringde nummerupplysning fick jag det frustrerande beskedet att det fanns 
ett fyrtiotal personer på olika platser i landet med hans inte helt ovanliga 
namn. Då blev internet och sökverktyget AltaVista min räddning. Det tog 
inte lång tid förrän jag på min datorskärm fick fram en företagshemsida 
med bild på Johan och uppgifter om hans telefonnummer. När jag ringde 
upp honom befann han sig i sin bil på väg hem från en konferens. Vi be
stämde tid för att gå igenom vad jag hade skrivit om honom och när det 
skedde berättade Johan att hans liv, i likhet med Annika och Elisabeth, 
hade utvecklats ungefär som han hoppades då jag i ntervjuade honom. 
Direkt efter att han var klar med sin utbildning hade han flyttat med sin 
familj till en stad där han fick arbete. De ekonomiska problem som tyngde 
honom när jag intervjuade honom var lösta. Hans barn växte och mådde 
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bra. Han trivdes med sitt arbete, även om han stod i valet och kvalet att 
tacka ja till ett erbjudande om en anställning i ett annat företag. 

De elva andra intervjupersonerna kände de sig tryggare i det drogfria li
vet än vad Annika, Elisabeth och Johan gjorde i samband med intervjuerna. 
Två av dem har flyttat, en har skilt sig och några har bytt arbeten, men för 
de andra ser livet i mångt och mycket ut som under tiden för intervjuerna 
och gemensamt för dem är att förankringen i det "vanliga samhället" består. 

307 



Summary: Free from drugs 
Aim of the study, background, theory and method 

The two aims of this study are to describe and analyse: i) how drug 
abusers have transformed their lives from the time when they did not use 
drugs, to becoming drug abusers, and finally leaving drugs behind them; 
and ii) what it means to be socially integrated with one's experience of 
having been a drug abuser. 

The women and men who participated in this study represent a group 
that has received limited attention in the public discourse about drug 
abuse. The dominant view on drug abuse opines that drug abusers are 
victims of drugs and/or other circumstances and that it is very difficult to 
cease drug abuse951. It is difficult to reconcile this view with the fact that 
there are people with a history of drug abuse that are now living "normal 
lives". Even research on drug abuse has taken limited interest in the group 
that the interviewees in this study represent. Research has largely paid 
attention to people who have not succeeded in changing their lives, as this 
study's interviewees appear to have done. 

A central theoretical source of inspiration for this study is symbolic 
interactionism. This approach sees the individual as a socially oriented 
and intentionally acting creature of society. An individual's actions, iden
tity, and life-style are interlinked, and created and re-created in a social 
process where interaction with other human beings and the social and 
cultural context have crucial meaning. Life-style is a way for the individual 
to give expression to the meaning which she or he gives to her or his social 
position. However, even material conditions, such as socio-economic 
conditions, have a meaning. Another important condition is the status the 
individual's actions and life-style have in society. This theoretical perspec
tive also focuses on differences between women and men, and views these 
differences in actions and positions in society, not as inherent in human 
nature, but as a result of social and cultural processes which lay the ground 
for how women and men are regarded952. 

This study builds on qualitative research interviews953 which focus first 
on the interviewees' life histories, and then on their present lives. Seven 
women and seven men were each interviewed three times. They all expe
rienced several years of drug abuse; have been free from abuse for more 
than two years; and are all socially integrated. The interviews were made 
between September 1994 and February 1996. The interviewees are living in 
different parts of Sweden. 

951/ Bergmark och Oscarsson (1988); Biernacki (1986); Christie and Bruun (1985). 
952/ See e.g. Hirdman (1988). 
953/ Kvale (1983,1984). 

308 



Life before, during and after drug abuse 
Both Swedish and international studies show that, among drug abusers, 
there is an överrepresentation of people who have grown up under dis
advantageous conditions954. Several studies also show connections 
between advantageous conditions while growing up and the possibility to 
cease drug abuse955. However, ten of the fourteen interviewees in this 
study described their conditions while growing up as disadvantageous. 
Thus, among the interviewees in this study, there is an överrepresentation 
of people who have grown up under disadvantageous conditions. Even 
when other conditions in their lives before the drug abuse are considered, 
there are no apparent factors that can separate them as a group from those 
who continue to abuse drugs. 

As with many other people who have abused drugs, they began using 
drugs in adolescence956. None of the interviewees tells of beg inning drug 
use because of depression or other personal problems. They say they began 
using drugs because they were curious, thought it was exciting, and had 
friends with the same attitude. One can interpret these descriptions of their 
reasons for initial drug use above all as relations strengthening. Over time 
their drug use developed to a central activity957 in their lives. However, 
neither they defined themselves nor did others define them as drug abusers. 
Thus, their choice to begin using drugs cannot be equated with a choice to 
become drug abusers. Rather, the intention of interviewees' deepened invol
vement in drug use was to reach social belonging. This contradicts the view 
that it is dependence on drugs that makes initial users continue to use 
drugs. 

None of the interviewees' descriptions of how their lives developed 
during drug abuse is different from how the lives of drug abusers has been 
illustrated in other studies958. All of them developed advanced and regular 
drug habits and, for several years, their thoughts and actions were focused 
on how to provide for and take drugs. To be able to maintain the drug 
abuse, they were involved in criminality. Men in particular became subject 
to different types of legal proceedings (for example imprisonment). Even if 
most of t he interviewees were working or studying early on in the drug-
abusing period, only two of them were employed at the end. Consequently, 
drug abuse damaged their relations to relatives and others who stood out 
of their drug-using circles. All of them also went through periods when they 
where mentally and/or physically low. In other words, their lives became 

954/ See e.g. Andersson, C. (1990); Hawkins, Lishner och Catalano (1985); 
Ramström (1983); Stenbacka (1992); Stephens (1991). 
955/ See e.g.-Lindberg (1998), Waldorf (1985). 
956/ See e.g. Andersson, B. (1991); Bergmark et al. (1989); Coombs (1981); 
Crawford et al. (1983); Faupel (1991); Grapendaal et al. (1995); Prins (1995). 
957/ Fingarette (1989). 
958/ See e.g. Andersson, B. (1991); Faupel (1991); Grapendaal e t al. (1995); 
Rosenbaum (1981); Smith-Solbakken och Tungland (1 997); Svensson, B. ( 1996); 
Taylor (1993). 
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very difficult to the point that they occasionally questioned their lives as 
drug abusers. 

There were several differences between the women and the men in their 
life conditions during drug abuse. It was obvious that the women were sub
ordinate to men and that this subordination sometimes took brutal 
expression through the physical and psychic battering of the women by 
men in their lives. Women were not, however, passive appendages to men. 
On the contrary, the women's descriptions of t heir lives during the drug 
abuse show that they needed a great deal of power of initiative and action. 
For example, the women actively participated in drug dealing and other 
criminality to finance their drug use. Only two of the women speak of 
periods when they were prostitutes. Mainly, the women provided for their 
drug use the same way as the men. The women's power of initiative and 
action is also shown in how they acted against people outside the drug 
circles. A clear example is offered by the women who became mothers 
during the abuse and who expended a lot of e nergy and developed the 
capability to keep social workers and other persons in authority unaware 
of their drug abuse. 

The picture of the drug abuse as a generator of social, psychic, physical 
and economic problems is the one that stands out clearest because it 
contrasts against what can be called a "normal life". However, there is one 
aspect of life as drug abuser that easily is hidden behind that picture. 
Namely, the interviewees also participated and interacted with the 
surroundings outside the drug circles. Even if their social lives became 
increasingly enmeshed with other drug abusers and can be described as a 
subculture or social world, the drug abusers also had important contact 
with the surrounding society. The "normal life" was in their consciousness, 
and is shown through most interviewees' attempts to live without drugs 
long before they finally succeeded. 

The interviewees faced serious situations when they decided to leave the 
drug abuse life. No matter what motives they describe for beginning to 
change their lives, their decisions were influenced partly by negative social 
consequences generated by drug abuse, and partly by positive social 
changes which, together, helped them to begin to break away from drug 
abuse. An example of important negative social consequences is the con
flict in their relations to people both inside and outside the drug circles. For 
some, recurrent prison sentences became increasingly unbearable. Some 
became evicted and homeless. Several felt surrounded by economic 
problems because of unpaid and accumulating debt. Some women lost 
custody of their children. Two examples demonstrate the positive social 
influences that promoted interviewees to change their lives. Several women 
ended relationships to men who also were drug abusers. For some of the 
men, an opposite social change was of gr eat meaning. They formed rela
tionships to women who were not drug abusers. Several of them also point 
out that, fairly soon after ceasing drug abuse, they obtained work and 
lodging. Several also said that it was important they met new friends. For 
the women who had children it was of great meaning that they could keep 
or get back custody of their children. 
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Most of th e interviewees went through institutional treatment to cease 
drug abuse. Treatment was important in several ways not the least because 
it helped them to break away from their drug circles. After treatment, none 
moved back to the surroundings where they had lived during the abuse. In 
particular, the women said the treatment helped them to relieve feelings of 
shame and guilt. When the interviewees speak of the treatment, they touch 
on several of th e factors which, according to different studies, are impor
tant for successful treatments - confidence, community, respect, tolerance, 
engagement and positive expectations959. However, nobody said she or he 
was "ready" upon leaving treatment. Treatment can be regarded as a part 
of a prolonged change process which is influenced by many other factors 
outside of the treatment context. This is shown by the fact that the 
conditions for a life without drugs were complicated when they left the 
secure environment of th e treatment institutions. In fact, several of them 
relapsed after treatment. 

When the interviewees speak of wh at has been most important for the 
change of their lives, all emphasise relationships to other people. Without 
relationships to people who gave them support in their striving to build up 
a life without drugs, it would not have been possible for them to stop 
abusing drugs. It was important for them to feel accepted by people who 
they met at work, in schools and organisations, where they lived, and in 
other contexts. They were looked upon as people who were free from 
drugs. They felt they were good enough and that there were people who 
gave them a place in ordinary society. 

Today the interviewees live "normal lives". They are working or 
studying. All are living in family constellations where children are included. 
Three of the women are single with their children. The others are cohabiting 
or married. All give positive pictures of their relations to their children and 
the men and women with whom they live. The family is accordingly an 
important part of their lives, but all also speak of the importance of 
friends. Most of them are engaged in different organisations, for example 
sport clubs, political parties, or Narcotics Anonymous. For several of the 
women, their closest Mends are women who also have been drug abusers. 
One important reason for this is the women, to a greater extent than the 
men, may still feel shame about their backgrounds as drug abusers. 

The fact that they succeed in ceasing drug abuse and today are leaving 
"normal lives" can not be explained by the possibility that they as group 
were better equipped socially, by hereditary, or by acquired characteristics, 
than people who continue to use drugs. Rather, changes in their existential 
conditions which made it possible for them to cease drug abuse. Of deci
sive meaning was that they took part in social contexts where they built 
relationships to people who gave them confidence and who were able to 
see and meet the interviewees during their initial fragile striving for change. 
The interviewees ambivalence and insecurity about building a life without 
drugs was reduced by the fact that they felt acceptance and respect from 
people who assumed the interviewees had resources and knowledge that 
were important for living "normal lives". 

959/ See e.g. Frank and Frank (1991; Jenner (1987,1992); Vaillant (1983). 
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Drug abuse as a process of creating existential meanings of life 
In the study, the interviewees' lives before, during, and after the drug abuse 
are discussed with help of the theoretical perspective that has been a 
guiding principle for the study. The interviewees' lives can be understood 
as existential, meaning-creating processes. Identity, as the basis for how 
individuals choose to act and shape their life-styles, is the point of depar
ture for the discussion. Thus, the meaning an individual gives to one's life 
not only is an abstraction grounded in her or his interpretations of the rela
tions to the social surroundings, but also has practical and concrete -
existential - consequences for how she or he chooses to act. The interlinking 
between the individual's actions and the meaning she or he gives to her or 
his life is indissoluble. Meaning is a social product that is decisive for the 
individual's actions960. To understand why an individual chooses to act in 
a certain way, one has to understand how she or he interprets her or his 
social position. 

In the discussion, the interviewees' lives are described as processes 
characterised by modulations in the meaning they have given their lives. 
There are six essential phases in this process, each of which produces 
different content to the meaning of an individual's life. It is not an easy 
task to develop a phase-divided model of the interviewees' lives. It implies 
that one has to set limits which reduce processes which are fluid and 
overlap each other. This phase-model is grounded in how the interviewees 
in this study describe their lives and should be regarded as a theoretical 
model of how one can understand their lives as existential, meaning-crea-
ting processes. The implication is that other people who cease drug use and 
who become social integrated do not necessarily have to go through all the 
phases which stand out in the interviewees' life-stories. Briefly, the phase 
model looks as follows: 

The first phase - Creating Meaning Becomes Problematic - comprises 
the interviewees' lives before they began using drugs. In this phase, they, as 
children, found meaning in their lives, but by early adolescence the creation 
of meaning became problematic. 

The second phase - Drugs Give Meaning to Life - is comprised of initial 
drug use. It is characterised by the interviewees giving meaning to their lives 
with drugs and though social belonging to other teenagers whom also used 
drugs. 

The third phase - Drugs are the Meaning of Life - refers to the period 
when drug use has developed to abuse. It is characterised by the 
interviewees as a time of being deeply involved in the drug world. A great 
part of their lives was centred on how to supply and take drugs, but at the 
same time drug use began to generate complications. 

The fourth phase - Drugs are Questioned - is characterised by drug use 
causing complications, for example damaged relations to people in and 
outside the drug world, financial problems, illness, problems with public 
authorities. Therefore, the interviewees began increasingly to call their drug 
use into question. Several of them tried to break away from drugs, but their 

960/ Blumer (1969). 
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first attempts were not successful because they did not have an alternative 
meaning for their lives. 

The fifth phase - Creating a New Meaning in Life - is comprised of the 
period when the interviewees began to break away from the drugs in diffe
rent ways. It is characterised as a creation of n ew meanings in their lives. 
Of great importance was that they were involved in social circles that 
stood outside the drug circles and where they received social support and 
acceptance. However, also of importance was that they got a material base 
in the ordinary society with a place to live and something meaningful to do. 

The sixth phase - Life has a New Meaning - refers to the interviewees' 
present lives. It is characterised by the interviewees being established in 
ordinary society, both in a social and material way. They have good family 
lives, friends, places to live, and stable economical situations. They are 
occupied by living "normal lives" with all that it can imply and they find 
meanings for their lives in that. 
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BILAGA 1 
Intervjuguide 
Information till IP, undersökningens syfte, sekretess m.m. 

BAKGRUNDSDATA 
- Född? 
- Civilstånd, barn m.m.? 
- Utbildning, yrke? 
- Hur länge missbruk? 
- Började när? 
- Slutade när? 

LIVET INNAN NARKOTIKAN 
- Stad el. Landsbygd m.m.? 
- Föräldrar, yrke m.m.? 
- Sociala & ekonomiska villkor 
- "Känsloklimat"? Viktiga personer? 
- Syskon, släkt? 
- Kompisar, skola, fritid? 
- Alkohol & sniffning? 

ATT BÖRJA MED NARKOTIKA 
- Hur gick det till? Debutpreparat, 

upplevelsen av drogerna? 
- Viktiga personer? 
- Konsekvenser, socialt, skola etc.? 
- Kontakter med soc & a ndra myndighe 
- Vad var avgörande för att IP började 

fortsatte att använda droger? 

MISSBRUK 
- När missbruk? Hur förstod IP att det var missbruk? 
- Preparat, missbruksform? Vad betydde narkotikan? 
- Konsekvenser, socialt, ekonomiskt m.m.? 
- Sysselsättning, försörjning, boende? 
- Viktiga personer? 
- Kontakter med soc & andra myndigheter? 

ATT SLUTA MED NARKOTIKA 
- Bakgrunden till att IP lämnade missbruket? 
- Tidsramar? 
- Viktiga personer? 
- Kontakter med soc & a ndra myndigheter? 
- Konsekvenser, socialt m.m.? 
- Återfall? Alkohol? 
- Vad var viktigt för att IP inte började 

igen? 

ATT BLI TRYGG I DROGFRIHETEN 
- När trygg i förhållande till droger? 
- Tidsramar? 
- Viktiga personer? 
- Vad har varit svårt? 
- Strategier att klara sig? 
- Kontakter med soc & a ndra myndighei 
- Sysselsättning, arbete, studier, boenc 
- Vad har varit avgörande för att IP har 

kunnat sluta missbruka? 

LIVET IDAG 
- Familjesituation? 
- Socialt nätverk, vänner, släkt m.m.? 
- Viktiga personer? 
- Är IP nöjd med sitt liv? Vad är viktigt? 
- Påverkas livet av missbruket? 
- Vet vänner & a ndra om bakgrunden? 
- Alkohol? 
- Framtiden, möjligheter? 



Kodschema 
ZX01 ålder 
ZX02 civilstånd, gift, sambo, barn 
ZX03 sysselsättning 
ZX04 utbildning 
ZX05 arbetslivserfarenhet 
ZX06 uppväxt i sta d, land osv. 
ZX07 IP:s funderingar kring intervjun 
ZX08 flyttat 
ZX09 uppväxt, familj 
ZX10 negativa uppväxtserf. i familjen 
ZX11 positiva uppväxtserf. i familjen 
ZX12 syskon 
ZX13 föräldrar 
ZX14 föräldrars rei. till alkohol & droger 
ZX15 minnesbilder av barndom 
ZX16 andra viktiga personer under 

uppväxten 
ZX17 uppväxt, kamrater, skola 
ZX18 utanförskap, sökande 
ZX19 självförtroende 
ZX20 socialt liv året/åren före missbruk 
ZX21 syn på droger före missbruk 
ZX22 normer & värderingar före missbruk 
ZX23 ålder vid drogdebut 
ZX24 mötet med drogerna 
ZX25 upplevelse av drogdebut 
ZX26 in i mi ssbruk viktiga skäl enligt IP 
ZX27 preparat 
ZX28 missbruksform 
ZX29 processen in i mis sbruket 
ZX30 upplevelse av att vara missbrukare 
ZX31 om missbrukslivet 
ZX32 viktiga relationer för missbruket 
ZX33 omgivningens reaktion på missbruket 
ZX34 upplevelser av droger, missbruk 
ZX35 släkt & gamla vänner under missbruk 
ZX36 relationer till andra missbrukare 
ZX37 arbete, studier under missbruk 
ZX38 kriminalitet 
ZX39 svårigheter p.g.a. missbruk 
ZX40 drogernas betydelse för IP 
ZX41 emotionella konsekv. av missbruk 
ZX42 normer, värderingar under missbruket 
ZX43 fängelse 
ZX44 kontakt med sociala myndigheter 
ZX45 positiva behandlingserfarenheter 
ZX46 negativa behandlingserfarenheter 
ZX47 synen på soc m.m. under missbruk 
ZX49 relation till sina barn under missbruk 
ZX50 alkohol under missbruket 
ZX51 mediciner under missbruket 
ZX52 ek. konsekvenser av missbruk 
ZX53 "Börjesonska frågan" 

BILAGA 2 

ZX54 drogfria perioder, försök att sluta 
ZX55 händelser som fokuserat att det gäller 

livet 
ZX56 funderingar att sluta under missbruket 
ZX57 antal år missbruket pågick 
ZX58 ålder när missbruket upphörde 
ZX59 viktiga positiva relationer 
ZX60 rei. till egna barn bort fr. missbruk 
ZX61 att bli förälder 
ZX62 ut ur missbruk viktiga skäl enligt IP 
ZX63 förändringar av tillvaron under 

processen bort fr. missbruket 
ZX64 handl. som innebär ställningst. mot 

droger 
ZX65 om stöd & hjälp under processen ut 
ZX66 arbete, studier m.m. åren närmast 

efter missbruket 
ZX67 händelser som bidrog till att IP bö rjade 

bryta sig loss fr. m issbruket 
ZX68 skuld & skam 
ZX69 negativa konsekvenser av missbruk 
ZX70 kvinnliga strategier 
ZX71 manliga strategier 
ZX72 parrelationer missbruk 
ZX73 parrelationer efter missbruket 
ZX74 släkt & gamla vänner efter missbruk 
ZX75 nya sociala kontakter efter missbruk 
ZX76 återfall 
ZX77 strategier som hindrar återfall 
ZX78 svårigheter, hinder för att sluta 
ZX79 alkohol & andra droger idag 
ZX80 att idag berätta om missbruket 
ZX81 kontakter med f.d. missbrukare idag 
ZX82 att vara förälder idag 
ZX83 att stå på fast grund, utan droger 
ZX84 tidsramar bort fr. mis sbruket 
ZX85 existentiella funderingar 
ZX86 synen på missbrukstiden idag 
ZX87 bakgr. betydelse för nusituationen 
ZX88 funderingar om framtiden 
ZX89 hur ser livet ut ida g 
ZX90 bilden av sig själv idag 
ZX91 om IP:s barn idag 
ZX92 svårigheter idag 
ZX93 omgiv, bemötande efter missbruk 
ZX94 vad skulle kunna få dig att börja igen? 
ZX95 viktigt idag 
ZX96 fysiska konsekv. p.g.a. missbruk 
ZX97 om ålder & tidp. för olika skeenden 
ZX98 strategier mot myndigheter m.m. 
ZX99 försök att sluta 
ZX100 upplevelser av ensamhet 
ZX101 om processen bort fr. m issbruket 
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