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Abstract

The purpose of this essay was to describe and analyse how patients at a swedish
methadoneprogramme have changed their lives since they enrolled the programme, and which
significance their social networks have in their lives and in the changingprocess.
   The following central issues are discussed in the essay:

1. How do the interviewpersons describe their lives before they enrolled the
methadoneprogramme?

2. In which way have their lives changed since they enrolled the programme and how do
they experience their present situation?

3. Which significance do their social networks have in their lives and in the
changingprocess?

4. How do the interviewpersons look upon the future?

   I have used qualitative interviews in my investigation. Totally I made seven interviews, with
two women and five men. In the Symbolic Interactionism, which has been my theoretical
background, people form the pictures of themselves and lifephilosophies in interaction with
other people. In my essay I have written about other peoples importance when a heroinaddict
is trying to leave the "drugworld" and enter the "conventional world". This means that I
havn´t focused so much on the methadone itself, but more on the "complements" needed to
make the new life meaningful and worth maintaining.
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Förord

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till mina sju intervjupersoner. Tack för att ni så

generöst lät mig ta del av era livshistorier. Jag lärde mig mycket nytt under mina samtal med

er, och framför allt tyckte jag att det var väldigt roligt att få träffa er. Jag önskar er alla allt

gott i framtiden.

   Varmt tack också till personalen på Lunds metadonmottagning, för att ni var så

tillmötesgående och fick mig att känna mig så välkommen. Jag uppskattade mina två veckor

hos er mycket.

   Slutligen vill jag tacka min handledare Mats Hilte för uppmuntran och hjälp att reda ut

begreppen när arbetet har känts alltför förvirrande.

Magdalena Eriksson

Lund 2004-05-23
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1. Inledning
Problemformulering

Metadonbehandling, som är en substitutionsbehandling för opiatmissbrukare, har varit ett

omdiskuterat behandlingsprogram enda sedan den svenske psykiatrikern Lars Gunde

introducerade det i Sverige i mitten på 60-talet. Motståndarna menade att man genom

metadonet endast ersatte ett beroende med ett annat. Efter 1980-talets HIV-epidemi tonades

dock kritiken ned. Idag då heroinet, från att i första hand ha varit ett problem i Stockholms

och Malmö-regionen, har spritt sig till de flesta större och mindre städer i Sverige, har

metadonbehandlingen blivit mer legitim. Dagens diskussion berör inte så mycket

metadonbehandlingens vara eller icke vara, som hur man praktiserar behandlingens regler på

de olika metadonenheterna i Sverige.

   Flera undersökningar visar att effekterna av metadonbehandling är positiva för

opiatmissbrukare i flera avseenden, likväl visar SoS-rapporten 1997:22 om

metadonprogrammen i Sverige att 39 procent av patienterna vid samtliga metadonenheter,

ofrivilligt skrevs ut och därmed inte kunde fullfölja behandlingen. Metadonet, som

behandlingsform, har alltså sina begränsningar. Frågan är vad som krävs utöver metadonet för

att patienterna skall stanna kvar i behandlingen.

   Tidigare forskning om missbrukares väg mot drogfrihet beskriver olika faktorer som är

betydelsefulla för att en människa skall uppnå och kvarstanna i drogfrihet. Faktorer som inte

nödvändigtvis behöver vara kopplade till en behandling. Mitt syfte med denna uppsats har

delvis varit att identifiera några av dessa faktorer.

   Jag har gått in i undersökningen med uppfattningen att människan är en social varelse, som

formar sig själv och sin livsmening i interaktion med andra människor. Även en drogfri

identitet måste därmed formas med hjälp av andra. Jag har utgått ifrån att metadonpatienterna

inte är några undantag från denna regel, utan att sociala relationer även för dem spelar en

betydande roll i deras strävan efter drogfrihet. Mitt intresse i undersökningen har därmed

riktats mot andra människor som vägledare och möjliggörare till en drogfri gemenskap. Jag

har alltså snarare inriktat mig på vilka komplement som behövs till metadonet för att

behandlingen skall ge ett positivt resultat, än på metadonet i sig.

   Vissa kanske hävdar att en drogfrihet baserad på metadon aldrig kan vara lika positiv som

en "vanlig" drogfrihet. Den som bäst kan avgöra vad som är en positiv förändring anser jag är

den människa som är föremålet för förändringen. Endast hon kan göra den rätta jämförelsen
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genom att blicka tillbaka på sin egen livshistoria. Därför har jag inte heller intresserat mig för

att jämföra metadonpatienterna med personer som har uppnått drogfrihet på annan väg. Inte

heller försöker jag dra några generella slutsatser om metadonpatienter i allmänhet. Målet har

varit att fokusera på individens personliga upplevelse av sin livssituation, och att förmedla

vad hon har att säga.

Syfte och frågeställningar

Undersökningens syfte är att beskriva och analysera hur personer som är inskrivna vid ett

svenskt metadonprogram har omformat sina liv sedan de gick in i programmet, och vilken

betydelse deras sociala nätverk har i deras liv och i förändringsprocessen.

    Sammanfattningsvis har följande frågeställningar studerats i uppsatsen:

1.) Hur beskriver intervjupersonerna sina liv innan de skrevs in vid metadonprogrammet?

2.) På vilket sätt har intervjupersonernas liv förändrats sedan de skrevs in vid

metadonprogrammet och hur upplever de sin nuvarande situation?

3.) Vilken betydelse har deras sociala nätverk i deras liv och i förändringsprocessen?

4.) Hur ser intervjupersonerna på framtiden?

2. Metod och urval

Motiv till metodvalet

De intervjuer som har legat till grund för min undersökning har varit kvalitativa till sin

karaktär. Anledningen till att jag valde denna metodform var att jag ville få en djupare

förståelse för intervjupersonernas upplevelser av deras tidigare och nuvarande livssituationer.

Fokus i intervjuerna har legat på förändring, d.v.s. hur intervjupersonerna upplever att deras

liv har omformats sedan de skrevs in vid Lunds metadonprogram. Jag har även önskat få en

djupare förståelse för de sociala nätverkens betydelse i denna förändringsprocess. I den

kvalitativa metoden närmar man sig, lyssnar och försöker skapa en relation till den människa

man vill förstå. För mina frågeställningar, som är existentiella till sin karaktär, lämpar sig

denna "lyssnande" forskningsmetod, som den kvalitativa intervjun är, bäst.

   Intervjuerna har varit tematiserade, d.v.s. ostrukturerade och ostandardiserade. Jag har alltså

följt en intervjumall med ett fåtal temafrågeställningar med underliggande stödfrågor. Strävan

var att, för att skapa ett fritt och avslappnat samtalsklimat, låta intervjupersonen styra samtalet

i så stor utsträckning som möjligt.
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    När vi avhandlade frågorna kring det sociala nätverket fick de intervjuade beskriva sina

sociala relationer med hjälp av en nätverkskarta. Syftet var inte att med denna få en

fullständig bild av intervjupersonens sociala liv, utan snarare att underlätta samtalet kring

relationerna. Min tanke var att genom att skriftligt kartlägga relationerna blir det mer konkret

och överskådligt både för intervjupersonen och mig.

   Nätverkskartan (se bilaga 3) bestod av tre fält: familj, vänner och professionella.

Intervjupersonerna fick i varje kategori fylla i de personer som de menade var betydelsefulla

för dem på något sätt. Ju viktigare personen ifråga var, desto närmare mittpunkten, och

därmed dom själva fick de placera dem.

   Även om reaktionerna på nätverkskartan i första hand var positiva kunde man märka att den

ibland väckte känslor, inte minst kunde det vara smärtsamt att konfronteras med att vissa av

fälten blev ganska tomma och ödsliga eller att människor som man hade önskat stod en nära

hamnade ute i kartans periferi. En intervjuperson föredrog att beskriva sitt nätverk utan hjälp

av nätverkskartan.

Resultatens tillförlitlighet

Gällande metodens tillförlitlighet eller reliabilitet är den alltid svår att bedöma vid kvalitativ

metod. Intervjuresultatet formas i hög grad av interaktionen mellan den intervjuade och

intervjuaren. Resultatet är därmed till stor del beroende av vem som är intervjuare. Om någon

annan hade ställt samma frågor som jag har ställt till intervjupersonerna är det troligt att

resultatet hade sett annorlunda ut. Svaren kan också vara ett resultat av vad den intervjuade

tror att intervjuaren vill höra, snarare än vad personen ifråga egentligen anser och upplever.

Detta fenomen kan ytterligare förstärkas av att mina intervjupersoner genomgått flera

behandlingar, och därmed kan ha förvärvat en vana att lista ut vad behandlaren eller

socialsekreteraren vill höra. För att motverka detta har jag bemödat mig om att inte närma mig

intervjupersonerna "uppifrån", utan att försöka skapa ett jämställt samtalsklimat där

intervjupersonen ifråga kan slappna av och våga ge sin version av sin historia.

   Under de 1,5 veckor som jag gjorde mina intervjuer befann jag mig dagligen på

metadonmottagningen och pratade med metadonpatienterna även utanför intervjusituationen.

Förhoppningen var att inte vara ett helt okänt ansikte för intervjupersonerna när vi väl

hamnade i intervjusituationen. Om detta främjar eller motverkar öppenhet i en

intervjusituation kan det naturligtvis råda delade meningar om. Under samtliga intervjuer bjöd

jag på fika med förhoppningen att även med så enkla medel kunna bidra till ett mer avspänt

samtalsklimat.
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   Gällande validiteten, d.v.s. om jag har undersökt det jag avsett att undersöka, blir det i

denna uppsats frågan om min redovisning återger hur intervjupersonerna upplever sina liv,

snarare än vad som är "faktisk sanning" om deras liv. Mitt intresse har inte legat på andras

sanningar eller samhällets sanningar om deras liv, utan på "deras sanningar". Detta är också

en förklaring till det rikliga citerandet av intervjupersonerna i min uppsats. Genom citaten

hoppas jag kunna förmedla bättre förståelse för intervjupersonernas berättelser. Huruvida jag

har lyckats i min föresats är det naturligtvis endast intervjupersonerna själva som kan avgöra.

Samtliga intervjupersoner kommer att få ett exemplar av uppsatsen, men det har inte funnits

tid och möjlighet att låta dem läsa igenom materialet innan uppsatsens färdigställande.

Urval

När jag sökte intervjupersoner till undersökningen hade jag bara ett egentligt huvudkriterium.

Detta var att personen ifråga skulle vara inskriven vid ett program för metadonbehandling

Strävan var att i undersökningsgruppen få en bredd och spridning gällande ålder, kön och tid

de har varit inskrivna vid programmet. Totalt har jag intervjuat sju personer, fem män och två

kvinnor i åldrarna 27 till 53 år. Tid i programmet låg i intervallen 1,5- 5 år. Anledningen till

att jag inte intervjuade någon som befunnit sig längre tid i programmet var att dessa patienter

väldigt sällan kom till mottagningen, varför möjligheten att jag skulle ha turen att träffa dem

var mycket liten.

   För att komma i kontakt med intervjupersonerna beslöt mig för att gå via personalen på

metadonmottagningen. Från början var avsikten att rekrytera intervjupersoner både från

Lunds och Malmös metadonenheter, men när det visade sig att jag kunde få tillräckligt

underlag till uppsatsen från Lunds metadonmottagning, valde jag av bekvämlighetsskäl att

nöja mig med detta.

   Inledningsvis skrev jag ett brev till enhetschefen för Lunds metadonmottagning, och

berättade kortfattat vad syftet med uppsatsen var, och vad jag önskade få hjälp med. Efter

detta ringde jag till enhetschefen och fick ett muntligt godkännande, vilket han sedan skickade

över skriftligen till avdelningsföreståndaren på metadonmottagningen. Sedan fick jag komma

på ett första besök på metadonmottagningen och presentera mig för personalen. De följande

1, 5 veckorna befann jag mig dagligen under arbetstid på metadonmottagningen, och pratade

med personal, patienter och gjorde intervjuer. Personalen var oerhört tillmötesgående, och jag

fick en god inblick i deras arbetssituation.

   Jag har använt mig av ett styrt urval av det slaget som brukar kallas för "snöbollsurval". Allt

eftersom arbetet har fortskridit har jag alltså skaffat mig nya kontakter i urvalsgruppen.
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   När jag rekryterade intervjupersoner frågade jag patienterna på eget initiativ, eller så

presenterade personalen mig för patienterna och frågade samtidigt om intresse för intervju,

eller så blev jag presenterad för nya patienter av en tidigare intervjuperson. Om personen

ifråga tackade ja, bestämde vi oftast en tid senare i veckan för intervju. Från början var

avsikten att endast göra fem intervjuer, men fler än jag hade väntat mig ställde upp på en

intervju, och av etiska skäl avvisade jag ingen. Jag upptäckte snart att det var oerhört svårt att

beräkna tidsåtgången. Intervjuerna tog allt från 35 minuter till 1 timme och 40 minuter i

anspråk. Alla intervjuer har spelats in på band.

   Under mina dagar på mottagningen ansträngde jag mig för att tala med flera patienterna

även utanför intervjusituationen. Även om detta inte var några regelrätta intervjuer, eller

bidrog till uppsatsunderlaget, så gav det mig fler perspektiv på patienternas situation, och

dessutom uppskattades det av både dem och mig själv.

Bearbetning av materialet

Transkribering av intervjuer har till större delen skett i sin helhet. Vissa avsnitt av det

inspelade materialet har jag gjort en kortare skriftlig sammanfattning av.

   Den skriftliga återgivningen av de inspelade samtalen har varit ordagrann. Citaten har dock i

vissa fall genomgått en varsam redigering. Jag har avlägsnat vissa uttryck som är vanliga i

talspråk, såsom, "ehh", "liksom" eller "va", om jag har ansett att de har förkommit för många

gånger i ett citat.

   Analysen inledde jag med att försöka hitta likheter och skillnader i undersökningsgruppen

och utifrån dessa delade jag in intervjumaterialet under olika temarubriker. Under analysen

har jag kontinuerligt anknutit mitt eget material med tidigare forskning om missbrukares väg

till drogfrihet och med olika begrepp inom socialpsykologin, som har varit min teoretiska

utgångspunkt.

Källkritik

I den tidigare forskning om narkotikamissbruk och i min teoribildning, som jag har använt i

analysen av mitt material, har jag försökt få en bredd och ett stort antal källor. Likväl har jag i

första hand använt mig av de teorier och källor, som tilltalar mig, och stöder min egen syn på

området. Därför finns det också perspektiv på området, som inte berörs i min uppsats. En stor

del av den litteratur som jag har använt tillhör dock studielitteratur för socionomprogrammet,

varför jag anser att den är högst relevant för mitt ämnesval.
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Etiska överväganden

Samtliga intervjupersoner har innan intervjun informerats om att den är frivillig, d.v.s. att de

inte behöver svara på frågorna om de av någon anledning inte vill. Vidare har de informerats

om att de kommer att vara anonyma i uppsatsen. Jag har följaktligen fingerat namn, ålder,

födelse- och boendeort, namn och ålder på anhöriga o.s.v. Detta för att förhindra att

intervjupersonerna kan identifieras. Slutligen har jag talat om vad materialet kommer att

användas till, och att det kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. ingen annan än jag

kommer att kunna ta del av det, och att de bandade intervjuerna och utskrifterna kommer att

förstöras när uppsatsen är sammanställd.

   För att få vistas på metadonmottagningen och följa personalen i deras arbete, fick jag även

skriva under sekretesspapper på avdelningen.

   Även om mitt material i vissa fall innehåller uppgifter om trauman eller jobbiga upplevelser

i intervjupersonernas liv, är det alltid något som intervjupersonerna har berättat på eget

initiativ, och inget jag har tvingat fram. Frågorna har hela tiden varit relativt öppna till sin

karaktär. Detta för att lämna utrymme och valmöjlighet för den intervjuade i formuleringen av

svaret. Om jag har upplevt att någon fråga har väckt obehag hos den intervjuade har jag inte

gått vidare med frågan.

   Personligen upplevde jag intervjuerna som mycket positiva och givande. Jag fick intrycket

av att det fanns en uppriktig vilja att berätta, att man uppskattade att någon bemödade sig om

att lyssna och att försöka förstå.

Fortsatt framställning

I kapitel 3 presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter inom socialpsykologin och den

symboliska interaktionismen.

   I kapitel 4 redogör jag för tidigare forskning inom området för missbrukares väg mot

drogfrihet. Vidare tar jag upp begrepp som sociala nätverk och metadon.

   Kapitel 5 inleds av en kort presentation av intervjupersonerna, därefter följer en beskrivning

av deras sociala bakgrundshistoria, vilken innehåller uppgifter om vägen in i missbruk,

kriminalitet, arbete och boende, tidigare behandlingar och steget in i drogfrihet.

   I kapitel 6 presenteras deras nuvarande situation, med beskrivningar om boende,

sysselsättning, tillfredställelse med situationen, återfall och sidomissbruk.

   I kapitel 7 beskriver jag det sociala nätverket och dess betydelse i deras liv. De relationer

som avhandlas är ursprungsfamiljen, alternativa familjegemenskaper, barn, partners, vänner,

professionella hjälpare och relationen till dem själva. I kapitlet analyserar jag de sociala
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relationernas betydelse för förändring och betydelse för en drogfri skapandet av en drogfri

identitet.

   I kapitel 8 berättar jag om intervjupersonernas syn på framtiden.

   Kapitel 9 innehåller en slutdiskussion av analysen.

3. Teoretiskt perspektivval

I min analys av materialet har jag tagit min utgångspunkt i socialpsykologin och den

symboliska interaktionismen. Jag har alltså utgått ifrån att människan är en meningsskapande

individ som har intentioner med sina handlingar och en social varelse som skapar och

omformar sin identitet i interaktion med samhället och andra människor.

Symbolisk interaktionism

Den symboliska interaktionismen ser människan som en symbolförmedlande varelse som i

växelverkan med andra skapar sitt medvetande och sin jaguppfattning. Teorin menar att alla

våra handlingar är symboliska i den meningen att de syftar på något utöver sig själva. Ordet

interaktion, eller växelspel, betyder att människor alltid står i ett ömsesidigt förhållande till

varandra. Charles Horton Cooley och George Herbert Mead är pionjärer inom den klassiska

symboliska interaktionismen (Angelöw, Jonsson , 2000).

   En riktning inom den symboliska interaktionismen utgår ifrån begreppet stigmatisering. Ett

stigma är en djupt nedvärderande egenskap. Erving Goffman urskiljer tre olika typer av

stigman: Rent fysiska missbildningar, olika fläckar på den personliga karaktären, såsom

psykiska problem, narkotikamissbruk, fängelsevistelser, arbetslöshet, m.m. och

stambetingande stigman, såsom ras, religion eller nation (Angelöw, Jonsson 2000).

   Personen, som är bärare av stigmat, blir på grund av detta diskriminerad i mötet med andra

människor. Trots att han i övrigt besitter de egenskaper som motiverar ett anspråk på

gemenskap blir han avvisad. Han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar.

   Hur den stigmatiserande egenskapen, som narkotikamissbruk kan sägas utgör, utvecklas kan

delvis förklaras genom stämplingsteori. Stämplingsteori handlar om uppkomsten och

utvecklingen av avvikande beteende. Utgångspunkten är att vår självbild och självkänsla

formas av de attityder och åsikter som andra människor har om oss. En person blir avvikare

till följd av andra människors reaktioner och tolkningar av hans handlingar (Nilsson 1996).

   Goldberg (1993) har utvecklat en stämplingsteoretisk modell för avvikande beteende. Enligt

denna föds människan utan självbild. Självbilden grundas och skapas istället i interaktion med
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andra människor, individens signifikanta andra. Barnets föräldrar, eller de som uppfostrar

barnet, är de första och oftast viktigaste signifikanta andra. Genom dessa börjar barnet bilda

sin självbild. Detta är föräldrarnas stämpling. När barnet blir äldre och får mer kontakt med

övriga samhället möter det andra människor som då blir dess signifikanta andra, samhällets

stämpling. Stämpling är en process, inte ett fåtal händelser. En negativ stämpling innebär en

process av upprepade negativa reaktioner från signifikanta andra, som gör att individen

ständigt omvärderar sin självbild så att den blir mer negativ än den dittills varit (Goldberg

2000). Ett viktigt begrepp i teorin är det Goldberg kallar beteendeinkongruens, som uppstår då

individen begår handlingar som inte stämmer överens med hennes självbild. Detta upplevs

som otillfredsställande, och hon försöker minska inkongruensen genom att förändra sitt

beteende eller sin självbild. En person med negativ självbild tenderar alltså att bete sig på ett

sådant sätt att hon får sin negativa självbild bekräftad. En avvikarkarriär påbörjas. Självbilden

växer upp ur summan av små och stora händelser och reaktioner under hela individens livstid.

Därför krävs det också lång tid för att ändra dess grundläggande innehåll (Goldberg, 2000).

   Människor med starka negativa självbilder har lärt sig att sådana som dem gör oacceptabla

saker, som exempelvis att konsumera droger. Goldberg (1993) menar att en viktig drivkraft

för tunga missbrukare är deras självdestruktivitet. Andra människor har dömt ut missbrukaren,

och han har tagit till sig deras dom och ser det även som sin uppgift att bestraffa sig själv.

(Goldberg 2000). Så småningom når individen det Goldberg kallar bottennivån, och då

återstår bara två val; att ta livet av sig eller försöka bryta den onda spiralen.

   I sin renodlade form kan Goldbergs stämplingsteori te sig något förenklande, men likväl

anser jag att den bidrar till en ökad förståelse för människor som hamnat i avvikande roller.

   Svensson (1996) pekar även han på det omgivande samhällets påverkan på individens

handlingar när han beskriver begreppet sociala världar. De sociala världarna sätter gränser för

människans handlingar. Gränserna är dock inte absoluta, utan nya grupper med nya sätt att se

på världen skapas ständigt.

   Varje social värld har något slags kommunikationssystem. Särskilda innebörder och

symboler visar på skillnader och ökar avstånd till utomstående. Varje social värld har även en

uppsättning normer om hur man skall uppträda, en samling värderingar, en prestigestege,

olika karriärvägar och ett gemensamt synsätt på livet. I dagens samhälle deltar individen i

flera olika sociala världar samtidigt (Svensson 1996).

   En del världar har avvikande värderingar jämfört med samhället i stort. Man talar om en

subkultur. Subkulturen förmedlas genom interaktion mellan medlemmarna i gruppen.

Kontakterna med resten av samhället är också viktig, eftersom den förstärker eller ifrågasätter
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den självbild som subgruppens medlemmar och subgruppen har (Svensson 1996).

Missbrukarvärlden kan sägas vara en sådan subkultur. I missbrukarvärlden finns anvisningar

om vad som är rätt och fel, hur status bedöms, vilka regler som gäller för droghandel, hur

myndigheter skall hanteras m.m. I processen mellan individ och grupp byggs sociala

identiteter upp, etableras, förbleknar och tynar bort när individen rör sig mellan olika sociala

världar. Risken är dock att man som missbrukare blir alltmer hänvisad till en social värld och

identitet (Svensson 1996).

   I de sociala världarna träffar vi andra människor och bygger med hjälp av dem upp våra

sociala identiteter. Den sociala identiteten är individens uppfattning om hur omgivningen i en

viss grupp ser på honom (Svensson 1996). De olika sociala identiteterna har olika socialt

värde beroende på vilken social värld individen rör sig i. Identiteten som driftig

heroinmissbrukare har exempelvis större socialt värde bland missbrukarna på Sergels torg i

Stockholm, än bland arbetskamraterna på ett stort dataföretag.

   Svensson (1996) talar om en återhämtande process då en missbrukare är på väg in i

drogfrihet. Under denna process arrangeras de sociala identiteterna om. Missbrukaridentiteten

måste tonas ned, och alternativa identiteter få ökad betydelse. Missbrukaren måste alltså söka

sig till nya sociala världar och uppleva nya situationer, allt för att få nytt identitetsmaterial,

socialt material och social samvaro med människor som inte har etablerade

missbrukaridentiteter. Både på vägen in i, och ut ur missbruket hamnar individen i en fas där

han tvingas upprätthålla två vitt skilda sociala identiteter, och ha hemhörighet i två sociala

världar, exempelvis familjevärlden och missbrukarvärlden (Svensson 1996). En sådan

marginalidentitet kan upplevas som mycket påfrestande och leda till att man känner

främlingskap i båda sociala världarna (Svensson 1996).

Skam och skuld

Johnsson (2000) pekar även hon på hur individen värderar sig själv i relation till hur andra

värderar henne. Om en människa blir bemött med kärlek och respekt leder det till känslor av

stolthet, att man är värdefull. Om hon däremot blir bemött med kärlekslöshet, nonchalans och

en upplevelse av att ingen bryr sig om henne leder det till skam, som ger en brist på tillit i

relationer. Den ultimata skammen är att ifrågasätta värdet av den egna existensen. Identifierad

skam är smärtsam, men leder dock inte till hot av de sociala banden eller destruktivt beteende,

eftersom man då kan diskutera känslan med andra personer. Ickeidentifierad och förnekad

skam är däremot ett hot. Denna skam kommer t.ex. till uttryck i aggressivitet, och blir då ett
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hot mot de sociala relationerna. Missbruk kan vara ett skydd mot denna grundläggande skam

som bottnar i känslan av att vara oälskad (Johnsson 2000).

   Lindberg (1998) pekar på att det finns en skillnad mellan skuld och skam. Skuld skapas ur

en rädsla för att överträda normer och värderingar. Individen är orolig för att hennes

handlingar inte svarar upp till omgivningens förväntningar. Skam, däremot, påverkar

identiteten mer direkt eftersom den skapas ur en oro för den egna livsberättelsens

tillräcklighet. Man känner sig underlägsen andra människor och är rädd att bli avvisad.

   Lindberg (1998) menar att ett typiskt försvar mot skammen är att försöka fly erfarenheten

av skam för att slippa uppleva smärtan som det innebär att bli avvisad. En möjlig flyktväg är

drogmissbruk. Upplevelser av misslyckanden skapar skamkänslor och att bryta mot regler och

konventioner skapar skuldkänslor. Genom att gottgöra sina handlingar kan individen bli av

med skuldkänslorna, vilket inte är fallet med skamkänslorna eftersom det har med den egna

identiteten att göra. Skamkänslor har därmed en betydligt mer frätande inverkan på individen

än skuldkänslor (Lindberg 1998).

4. Tidigare forskning och begreppsförklaringar

Sociala Nätverk

Det sociala nätverket härrör inte ifrån någon egentlig teori, utan kan snarare betraktas som en

analysmodell för att utforska sociala relationer med utgångspunkt i en viss frågeställning

(Skårner 2001). Min utgångspunkt är att undersöka vilken betydelse de sociala relationerna i

nätverket har i mina intervjupersoners liv, på deras vägen mot drogfrihet.

    Personcentrerade sociala nätverk utgörs av en individs relationer till alla de människor som

sammantaget bildar hennes sociala sammanhang. Alla de ingående aktörerna i nätverket

behöver inte känna varandra eller ens känna till varandra. Deras gemensamma nämnare är att

de är viktiga för den person vars nätverk de ingår i (Skårner 2001).

    Ett socialt nätverks storlek är beroende av var man väljer att dra gränsen. Om man drar den

vid alla de personer en människa möter eller känner igen, kan det röra sig om tusentals

individer. Jag har dock valt att stanna vid de emotionellt och socialt betydelsefulla personerna,

varför nätverket då naturligtvis blir betydligt mindre omfattande.

   Avgränsningen består i intervjupersonernas subjektiva val av vilka personer som skall ingå i

dessa nätverk.
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Att sluta missbruka droger.

Forskningen om narkotikamissbruk är mycket omfattande. Att ge en rättvis bild av

forskningen och kunskapsläget gällande drogfrihet och vägen ut ur missbruk är svår. Följande

kapitel innehåller en kort översikt av några olika perspektiv på förändring och steget ut ur

missbruk.

   När Bengt Svensson (2003) i sin bok Knarkare och plitar, frågar männen på LVM- hemmet

Håkanstorp om de vill sluta med droger svarar 32 av 40, ja på frågan. Likväl så återfaller den

stora majoriteten i missbruk efter att deras LVM- tid har gått ut. Vissa lyckas dock hålla sig

drogfria. Frågan, varför vissa människor klarar av att sluta med droger medan andra, som

också säger sig vilja sluta, fortsätter sitt missbruk, aktualiseras?

   Goldberg (1993) talar om att "nå nollpunkten". Han menar att när människor hamnar i

situationer där de tvingas göra saker som är för inkongruenta mot deras självbilder bestämmer

de sig för att sluta. Varje människa har dock sin egen personliga nollpunkt, som antagligen är

beroende av hur pass negativ självbilden är (1993). Goldberg menar vidare att en annan mer

tragisk lösning för en människa som har nått sin nollpunkt, är att försöka ta sitt liv. Med

ryggen mot bråddjupet kan den sida hos missbrukaren som vill närma sig samhället men

dittills inte har vågat, förstärkas. Om man misslyckas nu blir dock döden det rimliga

återstående alternativet (Goldberg 2000).

   Svensson (1996) visar i sin avhandling "Pundare, jonkare och andra " på att det hos de flesta

av hans intervjupersoner fanns ett intresse för att lämna det narkomana livet. Gemensamma

orsaker till denna önskan var; en olust inför bristen på verklig kamratskap, en trötthet

gentemot de narkomana försörjningssätten, rädsla för fängelsestraff och missnöje med

narkotikans höga pris, ojämna tillgång, och bristfälliga kvalitet. Försöken att lämna den

narkomana världen såg olika ut. Det kunde vara oplanerade uppehåll p.g.a. dålig drogtillgång,

som övergick i försök att hålla sig drogfri, eller "pröva på- försök", där målsättningen var att

undersöka vad det drogfria livet hade att erbjuda, och slutligen mer målinriktade försök med

avgiftningar på sjukhus, behandlingsprojekt och bruten kontakt med missbruksvärlden. Dessa

försök att bli drogfria kunde ske i den egna bostaden, hos vänner eller på

behandlingsinstitutioner. Målen med uppehållen varierade. Endel ville "vila upp sig" och

under en period slippa jaga efter pengar och droger. Andra levde kvar i samma miljö med

samma bekantskapskrets, men försökte hålla drogandet på en lägre nivå, och vissa önskade

byta livsstil, miljö och lämna den narkomana världen helt och hållet (Svensson 1993).

   Motiven för att börja förändra sitt liv kan uppenbarligen variera. Flera människor talar om

att de nått sitt bottenläge. Goldberg (1993) kallar det "nollpunkten". Kristiansen (2000) talar
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om "the rock bottom", och Johnsson (2000) om eskalationspunkter eller vändpunkter. Med

eskalationspunkter menas specifika situationer då missbrukarens liv tagit ett kraftigt språng i

negativ riktning. Dessa eskalationspunkter kan följas av vändpunkter då individen stannar

upp, ifrågasätter sin livsinställning och väljer en ny riktning i livet.

   Att nå sitt bottenläge är dock inte den enda vägen ut ur missbruket. Tre personer som

Kristiansen (2000) i sin undersökning intervjuat, beskriver att de befunnit sig i svårare

situationer under sitt missbruk än de befann sig i när de började förändra sitt liv. De säger sig

istället ha slutat missbruka för att de var trötta på missbruket, upplevde sin nuvarande

livssituation som meningslös och ville göra något annat med sina liv. De såg annorlunda på

sig själva och sina liv i slutet av missbruket än då de som tonåringar började experimentera

med droger. De stannade alltså inte i sin personliga utveckling för att de började missbrukade

narkotika, utan liksom alla människor utvecklades det och började med åldern uppleva en allt

större ambivalens gentemot det egna missbruket, vilket slutligen ledde till ett beslut att bryta

sig loss och starta något nytt (Kristiansen, 2000).

   Ytterligare en grupp i Kristiansens undersökning beskriver att de egentligen inte hade fattat

ett aktivt beslut att sluta med narkotikan då de började förändra sina liv. De hade liksom

övriga intervjupersoner upplevt olika negativa konsekvenser av sitt missbruk, men deras sätt

att sluta kan snarare beskrivas som att de drev eller gled bort från sitt gamla liv. Deras

livssituationer förändrades genom att de hamnade i nya sociala sammanhang där inte

narkotikan passade in. I dessa fall berörs inte bara motivet till att sluta missbruka utan även de

positiva faktorer som påverkar en person till att fortsätta hålla sig drogfri (Kristiansen, 2000).

Livet efter- att hålla sig drogfri.

Kristiansen (2000) beskriver hur hans intervjupersoner i sina beslut att bli drogfria inte bara

påverkats av negativa sociala konsekvenser till följd av missbruk, utan även positiva

förändringar som skett i deras liv när de börjat bryta sig loss från drogerna. De negativa

effekterna var exempelvis återkommande fängelsevistelser, vräkningar, konfliktfyllda

relationer till människor utanför missbrukskretsarna, barn som omhändertogs m.m. De

positiva förändringarna var för kvinnornas del bl.a. att de gjorde slut med sina missbrukande

pojkvänner, och för endel av männen att de inlett en relation med en drogfri kvinna. För båda

könen gällde att de ganska snart efter att de lämnat missbruket fått mer struktur på tillvaron

med t.ex. bostad och sysselsättning, och att de fått nya drogfria vänner. Moderskap och

faderskap var viktiga drivkrafter. Relationen till barnen var för både män och kvinnor tungt

vägande skäl till att hålla sig drogfria (Kristiansen 2000).
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   I livsprojektet att bli drogfria har Kristiansens intervjupersoner haft stöd av olika människor

såsom vänner, anhöriga och socialarbetare, vilka har haft stor betydelse för deras motivation

att förändra sina liv.

   Kristiansen (2000) lyfter fram forskning som visar på gemensamma nämnare i behandlingar

som påverkar individen i positiv rikting. Den viktigaste enskilda faktorn var en känslomässig

och förtroendefull relation mellan klient och behandlare. De övriga var; att behandlingen

bedrivs i en miljö där klienten känner trygghet och kan utvecklas, att behandlingen utgår från

en myt eller förklaringsmodell som ger en för klienten trovärdig förklaring på hans eller

hennes problem  och hur de skall lösas, samt att behandlingen innehåller ritualer och

förfaringssätt som både behandlare och klient deltar i och anser viktiga för klienten

utveckling. Relationen mellan klient och behandlare är dock avgörande för om de övriga

faktorerna skall få någon betydelse (Kristiansen, 2000). Därmed inte sagt att behandling är

nödvändig för att en person skall bli drogfri. Drogfrihet kan uppnås utan behandlingsinsatser

från vare sig professionella eller självhjälpsgrupper, och betydelsefulla drogfria relationer kan

hittas utanför behandlingssammanhang (Kristiansen, 2000).

   Svensson (1996 s.365) citerar Biernacki (1986:141):

För att förändra sina liv med framgång måste narkomanerna ge sig in i nya sociala världar.
Forma nya identiteter och perspektiv där narkomanidentiteten utesluts eller dramatiskt tonas ner.
På samma gång måste omgivningen acceptera de f d missbrukarna som personer som inte längre
är narkomaner och handla gentemot dem i förhållande till de nya "vanliga" identiteter som de
visar upp.

Svensson (1996) betonar samspelet mellan individens självuppfattning och omgivningens

bemötande. Han talar om ett identitetsbyte från narkoman till "vanlig" Svensson, och behovet

av övergångsgemenskaper som kan ge nya kompetenser och leda vidare till nya sociala

världar. Övergångsgemenskaperna kan finnas kvar i bakgrunden som viktiga

återhämtningsstationer då motgångarna blir för stora i den nya sociala världen (Svensson

1996 s.366). Dessa gemenskaper kan man finna på behandlingshem, i religiösa samfund, i

självhjälpsgrupper såsom AA eller NA, eller i andra sammanhang. Det viktiga är att den som

vill bli drogfri möter människor som kan bekräfta och stötta personen i den nya identiteten

Metadon

Metadon (metadonhydroklorid) är ett helsyntetiskt medel med likartade egenskaper som

morfin, heroin och andra opiater. Det verkar smärtlindrande, ångestdämpande och sövande i

större doser. Metadonets halveringstid är betydligt längre än heroinets, och verkar cirka 24-36
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timmar tillskillnad från heroinet som har en verkningstid på endast verkar 4-12 timmar

(Hasselgren 1996).

   Metadon används i medicinsk praxis som smärtstillande medel. Det nyttjas även för att

minska abstinensbesvären vid avvänjning av heroinmissbrukare, och vid så kallad

underhållsbehandling av heroinister. Behandlingen bygger på en långsam ökning av

metadondosen för att nå en mättnad. Personer som är inskrivna vid ett metadonprogram intar

sin dos en gång per dygn och patienter som stabiliserats på en dos upplever inte några

euforiska effekter utan befinner sig snarare i ett normaltillstånd. Dessutom minskar begäret

efter heroin och andra opiater. Intag av dosen sker genom att metadonet blandas ut i dryck

som patienten får svälja. Begäret efter droger försvinner eller dämpas, och därmed ökar

möjligheterna till ordnat liv (Hasselgren 1996).

   Metadon kan ge biverkningar, av vilka vissa kan vara bestående, så som till exempel, ökad

svettning, förstoppning, sömn- och aptitstörningar och störningar i sexualdriften (Skriftligt

material om generella rutiner på Lunds metadonmottagning).

Kort metadonhistorik

Det var de amerikanska forskarna och pionjärerna Vincent Dole och Marie Nyswander som

under 1960-talet introducerade metadonbehandling av heroinister i USA. Dagens svenska

behandlingsmodell påminner starkt om deras ursprungliga modell, det vill säga

välkontrollerade program för personer med långvarigt missbruk, tillsammans med

socialkurativa insatser (Hasselgren 1996).

   Svenske psykiatern Lars Gunne, dåvarande doktorand, arbetade under sitt gästforskarår

1965/66 i New York tillsammans med Dole och Nyswander, och blev imponerad av deras

lovande resultat med den nya metadonbehandlingen. 1966 startade Gunne metadonbehandling

som försöksverksamhet i liten skala vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Samtidigt, under åren

1965-67, pågick försöksverksamheten med legalföreskrivning av centralstimulerande medel

till narkotikamissbrukare. Bristande kontroll och läckage ledde till hård kritik och

verksamheten fick avbrytas. Följden av detta blev en allmän skepsis mot drogsubstitut och

starkt kritiska röster höjdes mot metadonprogrammet på Ulleråker. Programmet sågs som ett

hot mot den drogfria narkomanvården (Hasselgren 2002).

   Gunne genomförde en mindre undersökning av sin försöksverksamhet där patienterna

lottades antingen till metadonbehandling eller behandling utan metadonstöd. Undersökningen

gav mycket goda resultat för metadonprogrammet, detta till trots godkände inte social-

styrelsen verksamheten utan ville förlänga försökstiden. Efter 13 års försöksverksamhet,
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ställde nu Gunne ett ultimatum, stoppade intaget av nya patienter och hävdade att han ämnade

lägga ner behandlingen om den inte godkändes. Socialstyrelsen fortfor dock att förhålla sig

skeptisk, och först 1983 då socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Barbro Westerholm

slagit fast att verksamhetens resultat var utmärkta beslöts att behandlingen skulle återupptas.

1984 startade intaget av nya patienter igen. Under uppehållet hade cirka hälften av de

uppemot 100 patienterna på väntelistan avlidit (Hasselgren 2002). Kritiska röster höjdes

fortfarande mot verksamheten, men i samband med HIV- epidemins start i mitten av 80-talet

tonades debatten ner. 1988 etablerades två nya enheter för behandling i Stockholm och Lund,

och 1991 en tredje i Malmö (Blix 2001).

   Debatten kring metadon var länge starkt polariserad. Grundorsaken är att metadon precis

som heroin är ett beroendeframkallande morfinbesläktat preparat. Motståndarna menar att

metadonpatienterna är lika beroende som heroinisterna, och att missbruk är ett socialt och

personligt problem som inte bör medikaliseras. Att använda metadon till något annat än ren

medicinsk behandling är oetiskt.

   Förespråkarna å sin sida hävdar att metadonet har speciella farmakologiska egenskaper som

gör att den kan neutralisera verkningarna av ett långvarigt opiatmissbruk. Även om

missbruket har sociala orsaker leder det till biologiska förändringar som ofta inte går att

avhjälpa med psykosociala behandlingsinsatser.

   Motståndarsidan menar också att metadonbehandling är att ge upp. Man offrar dem som har

det svårast och dömer dem till ett liv med låg livskvalitet. Motivationen för drogfri behandling

kan försvinna, vilket kan underminera de drogfria behandlingsmöjligheterna.

   Argumenten från förespråkarna blir då att metadon avhjälper skador precis som andra

hjälpmedel. Metadonet gör det möjligt för missbrukaren att lösa andra problem och skaffa nya

glädjeämnen, vilket gör att livskvaliteten ökar. Med metadonet kan man nå och hjälpa de

utslagna missbrukarna och minska allvarliga samhällsproblem genom att underminera den

illegala marknaden (Waal 1996).

   Dagens kritik berör inte så mycket metadonprogrammen vara eller icke vara, utan snarare

hur man tillämpar reglerna på de olika metadonprogrammen i Sverige. Kritikerna menar att

patienterna vid vissa program alltför lätt kan straffa ut sig vid återfall eller sidomissbruk (Blix

1996).

Lunds metadonmottagning

Kriterierna för att få söka till metadonprogrammen i Sverige är idag att heroinisten:

# har fyllt 20 år,

# har ett minst 4-årigt, dokumenterat, intravenöst  opiatmissbruk,
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# har uttömt alla drogfria behandlingsmöjligheter,

# inte har ett avancerat blandmissbruk,

# har en acceptabel valfrihet, eftersom behandlingen är frivillig (Skriftligt material om

generella rutiner på Lunds metadonmottagning). Personalen på metadonmottagningen i Lund

består av en avdelningsföreståndare, en läkare, tre sjuksköterskor, en biomedicinsk analytiker,

en läkarsekreterare samt en utredningssekreterare. Tidigare fanns det även en psykolog på

avdelningen, men tjänsten har blivit indragen.

   Verksamheten bygger på Socialstyrelsens föreskrifter om metadonunderhållsbehandling,

SOSFS 1990:16, och kompletteringsföreskrifterna, SOSFS 1991:33 och SOSFS 1994:19. Nya

föreskrifter är under utarbetning och beräknas offentliggöras sommaren 2004.

   För att få söka till metadonprogrammet skall personen i fråga ha en fast kontakt med en

socialsekreterare i hemkommunen. Tillsammans utarbetar de en behandlingsplan. Kontakten

skall sedan bibehållas under hela behandlingen.

   Under de första två månaderna i behandling skall patienten komma dagligen till

mottagningen, lämna övervakade urinprover och dricka sitt metadon under översyn. Om

patienten håller sig drogfri kan besöken trappas ned, och om patienten hållit sig drogfri i sex

månader erbjuds möjligheten att hämta ut metadondosen på apotek och dricka den i hemmet.

Urinprov lämnas även fortsättningsvis vid besök på mottagningen, men glesas ut om

behandlingen fortskrider i positiv riktning.

   Följande handlingar leder ovillkorligen till ofrivillig utskrivning:

# Våld eller hot om våld.

# Brottslig gärning som medför fängelse.

# Försäljning, överlåtelse och smuggling av narkotika.

# Fusk med urinprov.

Upprepat sidomissbruk kan även, efter diskussion på så kallat metadonmöte med patient och

alla berörda på mottagningen, leda till utskrivning.

   Vid utskrivning följer en spärrtid på ett år, innan man åter kan ansöka om metadon.

   Ungefär 10 procent av patienterna slutar med metadon och har då oftast en behandlingstid

på mellan 5 och 8 år bakom sig (Skriftligt material om generella rutiner på Lunds

metadonmottagning).
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5. Intervjupersonerna- social bakgrundshistoria

En kort presentation.

Totalt har jag intervjuat sju personer, två kvinnor och fem män i åldrarna, 27 till 52 år.

Sara är 27 år, och därmed den yngsta i undersökningsgruppen. Sara blev inskriven vid ett

metadonprogram i Italien när hon var 22 år. Ett halvår senare flyttade hon tillbaka till Sverige,

och blev då inskriven vid metadonprogrammet i Lund. Totalt har Sara befunnit sig i

programmet i 5 år. En stor del av denna tid har hon dock tillbringat i Italien, och då varit

patient vid ett av deras metadonprogram. Sara höll sig ren på metadonet i drygt 2 år, men tog

sedan ett återfall, och återvände då till Sverige. När jag träffade Sara hade hon befunnit sig i

Sverige i knappt 3 veckor.

Tommy är 48 är och har varit inskriven vid metadonprogrammet i 4 år. Tommy har varit

inskriven en gång tidigare i början av 90- talet, men skrevs då, efter en kort period, ut på

grund av sidomissbruk.

Daniel är 38 år och har varit inskriven vid metadonprogrammet i 3 år. Det är första gången

Daniel får metadon.

Göran är 53 år och har varit inskriven vid metadonprogrammet i 2 år. De första 7 till 8

månaderna hade Göran subutex, för att sedan gå över till metadon. Anledningen till att Göran

önskade byta var att den injektionsbehandling med interferon, som han fick mot hepatit C

parallellt med subutexbehandlingen, gjorde att subutexen delvis miste sin effekt.

Christine är 42  år och har varit inskriven vid metadonprogrammet i 2 år. Christine har haft

metadon en gång tidigare, men blev efter 3 år utskriven på grund av sidomissbruk.

Mattias är 33 år och har varit inskriven vid programmet i 1,5 år. Det är första gången Mattias

får metadon.

Nils är 51 år och har varit inskriven vid metadonprogrammet i 1,5 år. Nils har blivit beviljad

metadon en gång tidigare vid Ulleråkers metadonprogram i början av 90- talet, men lämnade

programmet efter en mycket kort period.
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"Först gick jag på rave, och så plötsligt så gick jag på heroin."

Om vägen in i missbruk.

Samtliga intervjupersoner debuterade i tidig tonår med droger. Tre av intervjupersonerna

började använda droger redan i 12-årsåldern, övriga vid 13-14 års ålder. De vanligaste

debutdrogerna var alkohol och hasch, men även amfetamin och limsniffning angavs som

första drog. Efter debuten följer ett experimenterande med olika droger såsom, amfetamin,

LSD, kokain, ecstasy, bensodiazepiner, barbiturater m.m. Heroindebuten varierar något, men

för de flesta gör opiaterna sitt inträde redan i 15-16 års åldern. Vid det laget hade samtliga

intervjupersoner en sedan länge etablerad missbrukaridentitet (Svensson 1996). De äldsta

personerna i undersökningsgruppen, Göran, Tommy och Nils, började med att injicera

morfinbas och råopium för att sedan gå över till heroin då det kommer till Sverige i början på

70- talet. När heroinet kommer in bilden blir det snabbt dominerande på bekostnad av övriga

droger.

     Sara: Ja, jag var 14,5 typ, när jag började röka ju. Men sådär riktigt satte igång det var väl inte
förrän 15,5 precis när jag gick i nionde klass. Jag satte igång ett halvår precis innan jag var 16,
alltså det gick ju ganska fort. Jag träffade andra som var äldre än vad jag var, och så på ett
halvår så bara, oups (skratt). Alltså det gick jättefort, ju. Först gick jag på rave, och så plötsligt
så gick jag på heroin.

Mattias och Daniel utgör två undantag gällande heroindebuten, vilken i deras fall kommer

betydligt senare. Daniel hade visserligen tidigare tagit opiattabletter och morfin i perioder,

men lämnade det då han märkte att han började bli beroende. Mattias började med heroin när

han var 26 år, och Daniel började så sent som i trettioårsåldern. Båda menar att de länge

undvek heroinet av rädsla för att fastna. När de en gång prövat det uppger de precis som

övriga intervjupersoner att heroinet snabbt blev deras huvuddrog.

      Mattias: Från det jag började va, så slutade jag aldrig. Alltså, det är jättekonstigt du vet, men
jag bara lade ner allting annat. Tjack och sånt som jag hade gått på i över tio år. Det bara lade
jag ner. Rörde det inte, utan tog bara heroin. I ett helt år först, sen tänkte jag att jag nog får lägga
ner annars blir jag hooked. Jag såg ju på dom andra att dom blev dåliga. Sen bara sket jag i det
liksom en dag, och så bara usch… blev så dålig och sånt. Nae, tänkte jag. Jag skall aldrig sluta.

De flesta i intervjugruppen rökte eller sniffade heroinet till att börja med, men samtliga

övergick till att injicera inom loppet av några månader eller högst ett år. Göran och Nils

injicerade heroinet redan från början. Kostnaden var en viktig anledning till att börja injicera.

När de kom upp i högre doser blev det helt enkelt för dyrt att röka heroinet, och eftersom de
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allra flesta hade injicerat amfetamin eller kokain tidigare, var steget till att börja injicera

heroin inte särskilt stort. Likväl så försökte flera undvika sprutorna in i det längsta. Att

använda heroin sågs av många som mer stigmatiserande (Angelöw, Jonsson 2000) än

användandet av andra droger, och att injicera heroinet var i sin tur ytterligare ett steg neråt i

avvikarkarriären (Goldberg 2000). Daniel om att injicera:

     Daniel: Jag ville undvika det. Ville ha kvar lite av den sociala fasaden. Vill kunna gå omkring i
kortärmat och sånt utan att folk fattade vad det var som var fel.

Sara: De första tre månaderna rökte jag, och sedan började jag injicera. Det är ju så dyrt här
hemma i Sverige, så det är nästan ett måste om man går på högre doser.

Att öppet visa för omgivningen att man var heroinist var svårt, men lika svårt kunde det vara

att inför sig själv erkänna sitt heroinmissbruk. Självbilden var ännu inte så negativ att man

ville se sig som en heroinist (Goldberg 2000).

      Mattias: Jag höll det väl dolt i början. Alltså, det tog lång tid innan jag erkände det för mig
själv, det här med heroinet. Det trodde jag aldrig. Jag har varit så anti det i så många, många år.
Sett så många vänner och sånt. Men så gick jag själv på det. Jag provade bara en gång och så
var jag fast. Helt otroligt alltså, bara..

Göran: Jag såg väl hela tiden… då när jag växte upp och började missbruka, så såg jag ju inte
mig själv som en narkoman. Inte överhuvudtaget. Inte ens fast jag började injicera, så gjorde jag
inte det till att börja med. Utan det var först när jag fick en massa sjukdomar till följd utav
injicerandet som jag började inse, alltså hur illa det egentligen var. Jag har aldrig sett mig som
en kille, som skulle knarka hela livet, utan jag håller på att flumma runt ett par år och sen så tar
jag tag i mitt liv, och ja, skaffar mig en utbildning, och familj och hela det här köret, va.

Intervjupersonerna beskriver också sitt något ambivalenta förhållande till heroinet. Dels är

heroinet en tröst, och en hjälp som får dom att "må bra", och dels är det källan till deras ångest

och destruktiva livsstil. Heroinet tar över tankeverksamheten och blir drivkraften bakom allt

dom gör på bekostnad av tidigare värden som familj, vänner, arbete m.m.

      Tommy: Jag kan säga så här… att en hjälte kan man besegra va, men en hjältinna hon är
obesegrad. Så miss Heroin är ju… alltså fröken Heroin va, fritt översatt, så har man en gång gift
sig med henne, så kan man aldrig ta ut skilsmässa. Hon gör sig ständigt påmind om att hon
finns, och vill finnas hos en.//Det blir som en.. en riktig kärleksrelation, va. Man älskar fröken
Heroin så mycket, och hatar henne så mycket också när hon är på väg ut ur kroppen. Hon är ju
verksam ett ex antal timmar. Man blir så beroende av denna drog, och det blir man alltså efter
en till tre gånger så torskar man direkt, va.
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"Du vet, drogerna gör så att man gör grejer mot sina egna principer."

Om kriminalitet.

Samtliga intervjupersoner har på grund av sitt missbruk tvingats bli kriminella på ett eller

annat sätt. Detta är en bit av deras historia som de till en början kan känna ett visst obehag

inför att berätta. I den subkultur som missbrukarvärlden utgör kan en kriminell skicklighet

vara en statussymbol och en källa till stolthet, men i den drogfria världen är det andra

konventioner som gäller, vilket intervjupersonerna är väl medvetna om (Svensson 1996).

Vanligt är att själv sälja narkotika för att finansiera sitt missbruk. Även häleri och inbrott

nämns av flera som möjliga försörjningsvägar, liksom bankrån, bedrägeri och smuggling.

     Tommy: Så jag var ju uppe, som mest, i en koncentration utav tre gram om dygnet, och det var
ju mycket pengar på den tiden. Ett gram kostar 2000 spänn alltså, för ett gram, och jag menar..
det förstår ju vem som helst att det fixar man inte utan att bli kriminell på ett eller annat sätt.
Min specialitet på den tiden var... Jag körde mycket urkundsförfalskningar och bedrägerier,
checkbedrägerier, så livnärde jag mig och finansierade mitt missbruk. Sen sjönk jag allt djupare
och djupare, till att bli tjuv, alltså. Jag gjorde inbrott, typ, på företag och så. Men jag sålde
mycket droger de första tio åren för att kunna använda själv.

      Mattias: Alltså, jag är ingen våldsam människa, men du vet drogerna gör så att man gör grejer
mot sina egna principer. Som det är med inbrott, alltså jag gjorde katastrofalt mycket inbrott
hela tiden. Och det är ingenting jag är stolt över, så du vet, utan… Jag gick in i hem hos folk,
och det är ju inte alls populärt. Jag märkte ju det. Men alltså, det var en snabbis jag gick in och
ut, och tog guld och pengar, och ingenting annat.

Kvinnornas försörjningssätt skiljer sig något från männens. Försäljning av narkotika och stöld

förekommer även bland dem. Båda nämner också att deras partners till viss del kunnat

finansiera deras missbruk. Sara har även under perioder prostituerat sig.

Sara: Här hemma har jag ju prostituerat mig när jag var mindre, när jag var 17,5, typ. Men det
har inte varit så lång tid alltså, tre, fyra veckor kanske, och sen efter det, när jag var 25, sista
gången när jag tog ett återfall, och det var också sådär, typ, över en sommar då, två, tre
månader. Det var ju inte varje dag ju, så det har inte varit så lång tid. Men det sätter sina spår
ändå ju, det gör det. Jag hade nästan glömt det nu. När jag var 25 så var det ändå 2 år sedan. Nu
börjar det alltså gå bort. Nu känner jag inte så längre, men innan när jag tänkte på det så fick jag
sån panik, alltså riktig ångest, och mådde jättedåligt, ju. Men det har gått bort också nu. Det är
ju tre år sedan. Det börjar lägga sig, men såklart, det sätter sina spår, det gör det ju.

Kriminaliteten har i de flesta fallen lett till återkommande och täta anstaltsvistelser.

     Göran: Och under dom här åren försörjde jag mig genom att sälja, först hasch och sen så morfin
och heroin. Jag smugglade själv trots att jag var så pass ung som jag var, va. Så jag åkte
utomlands och smugglade in min egen narkotika som jag sålde. Så att jag blev tagen i tullen och
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fick mitt första fängelsestraff när jag var 21 år, och när dom väl hade fått tag i mig så hann jag
inte mer än mucka egentligen, så var jag kanske ute ett halvår, så var det dags igen.

Oavsett hur de har finansierat sitt missbruk, så är det för samtliga ett mörkt kapitel i deras

bakgrund, som de inte är stolta över och som ger upphov till skamkänslor.

"Annars har jag skött det rätt bra utåt."

Om arbete och boende.

De flesta har även under längre perioder, i synnerhet i början av sitt missbruk och under

längre drogfria perioder, försörjt sig genom vanligt förvärvsarbete. Det är bara Sara och Nils

som inte nämner något tidigare arbete.

   Mattias och Göran har arbetat under sina drogfria perioder. Göran skiljer sig här ifrån dom

andra i och med att han har en ovanligt lång drogfrihet bakom sig, under vilken han har hunnit

med att skaffa sig en högskoleutbildning. Han jobbade under flera år som datakonsult för ett

stort, internationellt företag.

   Tommy berättar att han har kört lastbil i perioder under aktivt missbruk.

Daniel har under en tioårs period bott och arbetat utomlands, bland annat inom

cateringbranschen. Under större delen av denna tid har han använt droger.

Christine har även hon under sitt missbruk arbetat både utomlands och i Sverige.

Christine: Jag bodde ganska socialt. Jag jobbade emellanåt och hade lägenhet och så. Jag har
alltid skött mig rätt bra utåt, förutom när det har varit jättedestruktivt, som nu i slutet, va.
Annars har jag skött det rätt bra utåt, så du vet. Kunnat jobba ibland och så.

Majoriteten av intervjupersonerna har under större delen av sitt missbruk haft eget boende. I

takt med att missbruket har accelererat har dock även boendesituationen blivit problematisk.

Obetalda hyror har lett till vräkningar, och bostadsrätter har sålts för att finansiera missbruket.

Flera uppger att de tiden innan de skrevs in i programmet var bostadslösa. Boendesituationen

löstes då exempelvis genom att man bodde hos kompisar, pojk- eller flickvänner eller helt

enkelt sov ute.

   Nils hade inte haft eget boende på 23 år då han skrevs in i programmet, och är därmed den

som varit bostadslös längst i gruppen. Under perioder av sin bostadslöshet har han varit

uteliggare.

     Tommy: Först bodde jag exklusivt. Jag sålde fyra bostadsrätter. Knarkade upp varenda en
krona. Jag har bott alltifrån nere i en källare till en pråm i Holland, för att sen bo i Christiania ett
år i en vindsvåning. Husvagnar har jag bott i. Bilen har jag bott i. Hos kompisar. Hotel. Ja, det
var ganska rörigt vad gäller boendebiten de sista åren.. innan jag kom in i programmet.
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Ett krav för att få vara inskriven vid metadonprogrammet är att man har ett boende, varför alla

utom Sara, som för tillfället bor hos en väninna, idag har egen bostad.

"Det går ju bra på behandlingshem, sen när jag kommer ut så trillar jag alltid dit."

Om tidigare behandlingar och drogfrihet

Sara har varit drogfri med metadon under drygt två år. Större delen av denna tid befann hon

sig i Italien. Efter ett återfall återvände hon till Sverige, och har vid intervjutillfället varit i

landet knappt tre veckor. Även Christine har innan haft metadon under en tre årsperiod, men

blev ofrivilligt utskriven. Tommy hade också han metadon i början av 90- talet, men blev vid

det tillfället utskriven nästan omgående på grund av sidomissbruk.

   I övrigt berättar intervjupersonerna att de aldrig har haft någon drogfri period längre än en

till högst sex månader. Samtliga har varit på flera behandlingar, och beskriver att de under

behandlingstiden visserligen ofta lyckades hålla sig drogfria, men när de sedan skrevs ut

återföll de efter en till två månader i missbruk. De flesta har även suttit på anstalt i perioder,

men detta har inte nödvändigtvis inneburit drogfrihet.

      Nils: Ja, det var lika mycket knark inne på anstalten som där ute, ju. Där är inga problem. Det
är bara och.. Nä, absolut inte, och speciellt förr, liksom. Under åttiotalet då kom till och med
folk in för att dom inte fick fatt i knark ute. Dom fick med sig på besök och sånt. Det är sant,
faktiskt. Det har varit så. På anstalten är du inte drogfri. Det är du inte alls.

     Christine: Jag upptäckte att jag inte klarade av att hålla. Det går ju bra på behandlingshem, sen
när jag kommer ut så trillar jag alltid dit, va. Även om jag var på behandlingshem, så typ hade
jag återfall en gång i månaden då. Så jag bara upptäckte att från självmedicinering så blev det
kroniskt typ. Så jag har kommit underfund med att jag inte klarar mig utan heroin. Så jag
försöker bli drogfri med metadonet, va.

Mattias och Göran är de som har haft de längsta drogfria perioderna utan metadon i gruppen.

Mattias har haft ett års drogfrihet i samband med en 12- stegs behandling. Efter behandlingen

flyttade han till en ny stad och började jobba. Efter ett år återföll han dock, vilket enligt

Mattias själv främst berodde på avsaknad av ett socialt liv. Han skaffade sig inte några nya

sociala kontakter, och därmed inte heller någon ny social identitet, varför han blev lite av en

främling på besök i den drogfria världen (Svensson 1996).

     Mattias: Det sket sig på grund av den sociala situationen. Jag bara jobba, jobba, jobba, jobba. Så
mycket jag kunde, va. Men det gick inte. Man måste ha en social tillvaro också.// Men så
ensamheten den.. den knäckte mig till sist. Jag hade bara min dotter var fjortonde dag och…
usch. Ja, du vet såna grejer, och sen bara… nä, min själ, skall det vara så här att leva så ger jag
fan i det. Ja, så körde jag igång.
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Göran är den som i särklass har haft den längsta drogfriheten. När Göran var 27 flyttade han

från Stockholm, där han vuxit upp, ner till Skåne och påbörjade en behandling på ett

familjevårdshem. Att flytta var ett medvetet val från Görans sida, eftersom han ansåg att det

var nödvändigt för att kunna bryta missbruket.

Göran: Och det var så jag hamnade i Skåne. Det var alltså för att bryta mitt missbruk. När jag
satte mig på tåget och åkte ner till Skåne och där hade jag redan klart med ett behandlings-
hem, eller familjevårdshem, som låg utanför Kävlinge. Så sade jag till mig själv att aldrig mer
Stockholm, och det har jag hållit i alla fall.

Göran var helt drogfri i 19 år och i 20 år höll han sig ifrån heroinet, men började i samband

med en skilsmässa att dricka och kom sedan i kontakt med hasch. Efter detta accelererade

missbruket och efter ett år återföll Göran på heroinet. Under sin drogfria period hann han

dock gifta sig, få en son, skaffa sig en högskoleutbildning och ett arbete som datakonsult för

ett stort, internationellt företag. Göran tog steget fullt ut från missbrukarlivets sociala värld till

den drogfria världen.

"Jag ville ju leva..."

Om anledningar till att bli drogfri.

En viktig orsak till försöken ta sig ur missbruket var för många att de helt enkelt hade tröttnat

på missbrukarlivet och allt vad det förde med sig i form av fängelsevistelser och det ständiga

jagandet efter pengar. Flera beskriver en uppgivenhet och en känsla av att ha fastnat i en ond

cirkel. Längtan efter ett "vanligt" liv var en viktig drivkraft. Det fanns en önskan om att få ta

igen allt det man hade missat under sitt missbruk. Dessutom började man bli allt mer

medveten om missbrukets destruktiva konsekvenser. Den sociala kretsen tunnades ut i takt

med att vänner dukade under i missbruket, och insikten om att det kunde drabba en själv nästa

gång blev alltmer uppenbar.

     Tommy: Alltså, det var ju kärleken till livet, va. Jag ville ju leva, som du och alla andra, va. Ett
helt vanligt liv, alltså, med allt vad det innebär… och jag menar.. när så många.. Jag slutade att
räkna när femtio man var borta, liksom. Jag visste att nästa gubbe som stod i tur det var jag,
va.//Den här förtvivlan, va. Att inte komma någonstans, utan stå i den här återvändsgränden och
stampa. Man ville ju så mycket med livet. Ut och resa, och hitta på trevliga och roliga saker
va.//Men all tid gick ju till att ordna pengar och heroin. Så det blev ju aldrig av att man åkte på
den där semestern, eller stack till den där konserten, eller va med på din kompis bröllop. Så…
det var ett jävla skitliv, va.

Göran: Jag blev så jävla less, dels av den orsaken att jag tillbringade mer tid i fängelse än vad
jag gjorde i frihet, tillsammans med alla kompisar som dog. Vi var… om man tittar på den
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förorten där jag växte upp i Stockholm, Västra Haninge, så var vi kanske ett gäng på omkring
30 killar, som mer eller mindre höll ihop så att säga, och som allihopa knarkade och allihopa
blev heroinister. Den första han dog redan 1970 när jag var 17 år. Min bästa kompis, och sen
fortsatte det, och det var inte bara överdoser. Dom brann upp, och dom ramlade ner från sju
våningar och ramlade ner framför tunnelbanan, och blev mördade två stycken. Så det var alltså
väldigt… hände oerhört mycket omkring mig, så jag hade ju all anledning att vakna och se att
det här håller inte, va.

Göran och Mattias uppger även sina barn som viktiga drivkrafter till att försöka ta sig ur

missbruket. Göran pekar till och med ut en specifik händelse, ett samtal med sonen, som han

menar blev lite av en vändpunkt och en tankeställare för honom.

Göran: Det var under ett års tid så fick han inte bo hos mig för hans mamma anmälde mig till de
sociala myndigheterna. Det var faktiskt då, under den perioden som jag började knarka igen.
Därför jag tyckte att det var liksom.. det var den riktiga knäcken att bli av med honom helt och
hållet. Men sen vaknade jag till liv på något sätt ändå, va. Jag ville ju ha tillbaks honom. Det var
mitt största mål.// Men en gång när vi satt där, och jag drack ju fortfarande då. Men vid dom
tillfällena så drack jag på ett helt annorlunda sätt då jag hade honom. Men jag drack fortfarande,
det gjorde jag. Så var jag med honom när han skulle visa mig… han hade hittat något bra ställe
där man kunde åka bräda. Sen satt vi.. Jag satt först och tittade på honom, och sen satte vi oss
och började prata lite. Han skulle väl bli elva år då, eller nä, hur gammal skulle han bli.. tolv.
Nä, han skulle till och med bli tretton… skit samma. Han hade i alla fall blivit så gammal att
han kunde uttrycka rätt väl vad han kände och sånt, va. Då började han prata om mitt drickande,
liksom. Och så sa han.. jag kommer aldrig att glömma det: Du måste skärpa dig pappa. Jag får
ju aldrig komma till dig annars. Och då gjorde jag det, för det gick rätt in i hjärtat, alltså.

"Metadon eller tyna bort, liksom."

Om varför de ansökte om metadon.

Att ansöka om metadon var på intet sätt ett lättvindigt beslut för någon av intervjupersonerna.

Samtliga i undersökningsgruppen hade ett sedan länge etablerat heroinmissbruk när de

ansökte och alla, utom Daniel, uppger att de sökte metadon för att de såg det som den sista

vägen ut ur missbruket. De hade nått vad Goldberg (2000) kallar nollpunkten och Kristiansen

(1999) kallar "rock bottom". Värt att påpeka är att denna nollpunkt alltid är en

efterkonstruktion, och att den för intervjupersonerna kom vid olika tidpunkter i deras liv.

   Intervjupersonerna menade att alla andra vägar var prövade och hade visat sig vara

verkningslösa. Det var knappast med glädje någon sökte metadon. Vissa såg det som ett

misslyckande, men samtidigt menade de att de hade kommit till ett vägskäl, eller en

vändpunkt, där metadon eller döden var de enda återstående alternativen. Av två onda ting

valde man det minst onda.

Sara: För jag hade typ provat allt. Jag var på tolvstegsprogram. Jag var på massa såna hem, och
hade försökt med allting. Jag vet inte hur många gånger jag har tänt av och försökt sköta mitt liv
utan någonting, och det har aldrig fungerat, liksom. Jag har aldrig klarat det, och jag mådde
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jättedåligt psykiskt, jätte, jättedåligt mådde jag.// Metadon eller tyna bort, liksom. Det var ju inte
så mycket att göra då.

      Mattias: Ja, men det var den slutgiltiga lösningen. Alltså, detta är slutet. Detta här alltså. Jag ser
det som den absolut sista utvägen för mig. Jag har varit på så många behandlingar och sånt
innan, du vet. Men det har inte gått.//Det var det här, alltså.. eller försvinna.

     Göran: Med tanke på Stefan (sonen), ärligt talat, så fanns det inte som jag kände det… bara en
utväg, sen alltså. Det var metadonet, ärligt talat. Och det var inte med någon glädje jag sökte
det, eftersom jag hade ju fixat det en gång tidigare. Men jag var yngre då, och hade helt andra
drömmar och en annan ork än vad jag har nu.

6. Nuvarande situation

"Nu har jag en lägenhet."

Om boende

Idag har alla intervjupersoner, utom Sara som tillfälligt bor hos en väninna, eget boende.

Detta är också ett av kriterierna som måste vara uppfyllda för att man skall få vara

metadonpatient. För dem som har haft eget boende hela sitt liv är detta en självklarhet, och

inget de reflekterar särskilt mycket över. För andra, som Nils, som har varit bostadslös i 23 år

är det en stor tillfredställelse att äntligen ha ett eget hem. För Sara är det en källa till

frustration att inte ha ett eget boende, och en dörr att stänga om sig.

Sara: Det bekommer mig mer där jag bor nu att jag inte har eget rum. Jag kan inte stänga min
dörr. Jag har liksom ingenstans jag kan vara för mig själv, och det är det som är jobbigt va. Hos
mamma kan jag ändå det ju. Jag har ju ett rum och kan stänga dörren där ju. Jag kände ändå när
jag var hos mamma att det var mycket bättre, mycket skönare. Men jag vill ändå inte bo
därhemma. Det kan ju vara lite jobbigt att flytta hem till mamma igen.

Daniel, Tommy och Mattias bor ensamma. Christine och Nils har båda sambo. Nils sambo får

även hon metadon. Christines sambo Leif, är aktiv heroinmissbrukare, men står i kö till Lunds

metadonprogram. Christine räknar med att han skall få en plats till sommaren. Christine har

sin 20- åriga dotter boende hos sig i perioder. Dottern bor även ofta hos sin pojkvän. Görans

16-årige son har precis, från att tidigare ha bott deltid hos sin mamma, flyttat in till Göran på

heltid.

"Det är jättesvårt det här med sysselsättning.."

Om sysselsättning.

Personalen på metadonmottagningen hjälper inte patienterna med att ordna sysselsättning.

Detta får patienterna ombesörja på egen hand, med hjälp av socialförvaltningen, eller med
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hjälp av arbetsförmedlingen. Det är bara Tommy i gruppen som har ett arbete, vilket är en stor

källa till glädje för honom.

     Tommy: Jag har mitt jobb, va, som jag är väldigt tacksam och glad för, för att jag har något att
gå till varje dag. För det är liksom det svåra när man slutar med drogerna. Det är att komma
tillbaka till livet och samhället, va, och få den livskvaliteten som man hade innan man började
missbruka. Så det har ju varit hårt, ju va. Att komma tillbaka.

Göran är mot sin vilja förtidspensionerad, men hans mål är att komma tillbaks in i arbetslivet.

För att försöka komma igång igen och för att få upp konditionen, delar han för tillfället ut

tidningar på helgerna.

     Göran: Sen.. mitt mål är fortfarande att komma tillbaks till arbetslivet. Jag har ju blivit
pensionerad, va, och det är inget som jag själv har sökt överhuvudtaget. Utan det är i stort sätt
som jag känner mig påtvingad. Men för att försöka komma igång igen, så delar jag faktiskt ut
tidningar på helgerna. Så det är två nätter i veckan som jag delar ut tidningar, och att det är
helger finns det faktiskt flera orsaker till. Det är dels för att om jag har ett jobb, så är det
betydligt svårare att gå ut och festa, och sen så är det som sagt för att få upp konditionen, för
den har inte hämtat sig riktigt sedan levern kollapsade.

Både Göran och Tommy uppger att arbete är en viktig drivkraft till att hålla sig ifrån

drogerna. Sysselsättning ger mening åt dagen och en känsla av ansvar, som gör att tanken på

ett återfall blir lite mer avlägsen. Dessutom är det en väg till en etablerad drogfri identitet.

   Övriga personer i gruppen, Sara, Christine, Daniel och Mattias uppger att det är frustrerande

att inte ha något att göra. Nils och Mattias har av medicinska skäl inte kunnat skaffa sig någon

sysselsättning. Mattias har sjukbidrag nu, men planen är att börja jobba till hösten. Nils är

förtidspensionerad på grund av allvarliga ryggbesvär, och räknar knappast med att komma in i

arbetslivet igen. Ett faktum som han har accepterat och bär med jämnmod.

Nils: Ryggen ser ut som ett S på mig, så den är totalt paj alltså. Jag kan inte gå emellanåt.//Nä,
nu är det lugnt, va. Jag är så van vid det, så att jag bryr mig inte. Jag kan inte göra så mycket åt
det. Jag har ständigt ont, va. Metadonet tar väck lite, men när jag har som värst så ha jag
verkligen ont. Då rör jag mig inte. Nää, för fan alltså.//Men jag menar att man skall inte kvida
för mycket. Man vill inte tänka på det.

Christine räknar inte med att kunna börja jobba förrän hennes sambo har fått metadon. För

tillfället går alltför mycket av hennes tid och engagemang åt till att "hålla Leif på fötter". Om

situationen hade sett annorlunda ut menar dock Christine att hon inte hade velat gå arbetslös

under så lång tid som hon har gjort. Hon hade också önskat lite mer stöd från

socialförvaltningen och arbetsförmedlingen i sitt arbetssökande.
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Christine: Ja, jobb vill jag ju ha. Men allt är typ att vänta på Leffe. Eftersom han är aktiv hemma
så är det ju inte riktigt något liv som vi lever tillsammans, utan det är ju bara att vänta på att han
också… så att vi kan sätta igång och ha ett riktigt liv. Så det är typ att hålla honom mer eller
mindre.. halsen över vattnet, eller näsan över vattnet. Så det går rätt mycket energi på det
liksom, det gör det. För att han inte skall fara iväg alldeles med sitt missbruk, så får man ha
strama tyglar, och vara jävligt konsekvent, och det är jobbigt.

Sara har för tillfället sjukbidrag och Daniel får socialbidrag. Sara och Daniel vill båda ha

någonting att göra, men vet inte riktigt hur dom skall gå tillväga för att få det. Båda ger även

uttryck för en svårighet att överhuvudtaget formulera vad det egentligen är dom vill göra,

liksom en önskan om stöd och hjälp utifrån.

Daniel: Det är jättesvårt det här med sysselsättning, för att innan jag fick metadon… Så tror jag
att dom flesta tänker att, ja bara jag får metadon eller subutex så skall jag fixa jobb och
blablabla, och allting sånt. Men det är inte så lätt.

Sara: Det är väl felet jag har gjort mycket. Jag har inte satt igång  någonting, men det är
jättesvårt. Jag behöver i alla fall det. Jag tror att alla vi på mottagningen behöver det, någon som
sätter igång oss. Som säger: Kom igen nu!.. som hjälper en att komma igång. Någonting… och
det är ju ingen som motiverar en. Det stödet har man ju inte. Dom har ju inte tid här. Dom kan
ju inte göra så mycket mer än vad dom gör ju.

Daniel ger också uttryck för en rädsla att inte klara av nya situationer och möta nya

människor, vilket hämmar honom i arbetssökandet. Motivationen och nyfikenheten att pröva

något nytt minskar när erfarenheten säger att han troligen kommer att misslyckas den här

gången också. Ständiga misslyckanden ger upphov till skamkänslor, och skamkänslorna ger i

sin tur en minskad tillit både till den egna förmågan och till människor i allmänhet (Lindberg

1998).

     Daniel: Men sen har man ju det. Man har ju misslyckats med så många saker i livet. Så man har
lite inbyggd ångest för det också att.. fan, nu kommer det att skita sig en gång till, liksom. Sen
ute i den konventionella världen... ja vad har du gjort dom sista tio åren. Det finns så mycket
förutfattade meningar. Vissa av dom stämmer ju.

De intervjupersoner som inte har någon sysselsättning försöker fördriva dagarna på annat sätt,

men det är ett fåtal som uppger att de är engagerade i någon form av fritidsverksamhet.

  Tommy motionssimmar tre gånger i veckan. Han deltar också i ett projekt som

socialförvaltningen bedriver på hans hemort och är engagerad i kyrkans verksamhet. Genom

dess båda verksamheter träffar han människor som kommer från liknande förhållanden som

han själv, såväl som människor med en helt annorlunda bakgrund. I dessa sammanhang kan

Tommy hitta det som Svensson (1996) kallar övergångsgemenskaper, som kan vara ett stöd
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för honom på hans väg in i drogfrihet. Mattias är engagerad i en brukarförening, även detta en

form av övergångsgemenskap. De övriga i gruppen har inget föreningsengagemang.

   Mattias och Christine är hundägare, och djuren upptar endel av deras tid. Mattias brukar

också ge sig ut och fiska, men i övrigt är det ingen av intervjupersonerna som nämner något

specialintresse, även om flera pratar om att ta upp en gammal hobby, eller börja med någon

ny. Sysslolösheten är ett problem för de flesta. Sara och Daniel är de som ger starkast uttryck

för en rastlöshet. Sara hade gärna umgåtts mer och hittat på saker tillsammans med de övriga

patienterna på metadonmottagningen. Hon menar att det fanns mer utrymme för detta tidigare,

men att mottagningen dragit ner på den verksamheten av olika anledningar. Även ett par av de

andra nämner att de hade uppskattat om verksamheten hade sett ut mer som den gjorde

tidigare.

     Sara: Jag har ju varit här i ganska många år och sett hur det har fungerat. Att det är mera regler
för att det kanske är någon som har gjort bort sig. Kaffe, vet jag inte om du vet… vi hade det
innan ju, kaffekokare och sånt. Men den tog dom bort på grund av att det var en som värmde sitt
u.. alltså dom fuska med urinen då, så dom värmde det, så fick alla det straffet då. //Jag hade
inte tänkt så långt. Alltså värma mitt urin på en kaffekokare, liksom. Jo, jo, vi har ju många
knäppa saker för oss, men jag hade inte tänkt så långt, det kan jag säga. Frukost har vi också
haft här en gång i månaden på fredag. Det är också borta. Varför vet jag inte. Men det är tråkigt,
och vi har försökt åkt och grillat tillsammans och såna saker, men det har alltid varit någon som
har flippat ur.// Så det går ju inte detta ju, och det är ju väldigt synd. För man skall hitta på
saker, ju, tycker jag, tillsammans. Simma, gå och bowla, gå och grilla, men det fungerar inte
tyvärr. Det är alltid någon som förstör.

"Det har ju förändrat mitt liv så jävla mycket."

Om dom är nöjda med situationen.

Tre personer, Tommy, Nils och Mattias säger sig vara mycket nöjda med sin situation. De är

tacksamma över att ha sluppit ifrån knarkarlivets osäkra tillvaro där jagandet efter pengar

upptar all tid, och faran för att skada sig eller gå en hastig död till mötes är ständigt

närvarande. Dessutom har de fått tillbaka tidigare värden som de förlorat under sitt aktiva

missbruk, såsom kontakten med barn och gamla vänner, arbete, bostad och trygghet. Nils och

Mattias säger att de inte hade några särskilda förväntningar innan de gick in i programmet,

men att de blivit positivt överraskade, och att det fungerat bättre än väntat. Tommy menar att

han har uppnått de mål han hade satt upp för sig själv när han gick in i programmet.

Tommy: Jag är mycket nöjd, inte bara ganska, utan mycket nöjd. Dels har jag överlevt, alltså det
jävla livet. Idag har jag liksom så svårt att tänka själv… hur fan har jag kunnat kasta bort 30 år
på droger, och ibland tänker jag, hur fan har jag lyckats överleva?//Jag har uppnått de målen jag
ville, och det var att bli erkänd i samhället igen, och bli respekterad för den jag är, och inte för
vad jag har varit.
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Nils: Jag har ju fått ett liv tillbaka. Det kan ju vara skönt att veta att man kan leva ett normalt liv
dom år man har kvar. Jag är ju rätt gammal, om man säger så. Men va fan, om jag kan må bra så
tycker jag att det är värt det.// Du har ju mer en social bit nu, och nu behöver du inte springa och
göra brott, för det var ju bara brott och så. Nu har jag en lägenhet. Det är mitt, liksom va. Jag
betalar min hyra. Jag sköter mina utgifter och allt runt omkring.

      Mattias: Det har ju förändrat mitt liv så jävla mycket. Det har det gjort alltså. Jag har blivit en
helt annan människa igen. Det känns alltså att man är på riktigt på väg tillbaka igen. Alla gamla
vänner, och sånt du vet, som inte håller på, dom har kommit tillbaka igen. Och kontakten med
mina halvsyskon och såna grejer har jag skött faktiskt igen, som jag aldrig har haft innan. Fått
tillbaka min dotter igen, och kunnat sköta henne, och sånt du vet.

Christine och Göran är inte lika tillfreds med situationen. Göran kan inte, med tanke på att

han  har klarat av en längre drogfrihet utan substitutionsbehandling tidigare, låta bli att se det

lite som ett bakslag att gå på metadon. Christine tycker att hon har kört fast, och inte gör

några större framsteg för tillfället. Hon vill ha något att göra, men menar samtidigt att det är

svårt med tanke på sambons heroinmissbruk. Samtidigt menar båda att deras förväntningar

delvis har infriats. Önskan var att slippa suget efter droger, vilket de också har gjort, även om

Göran vid intervjutillfället precis har tagit ett återfall på alkohol.

Göran: Jag har ju aldrig sökt metadon tidigare. Inte under alla dom åren jag höll på under 70-
talet, så hade jag en tanke på att skaffa metadon, för det är alltså så slutgiltigt på något sätt. Det
är verkligen att ge upp på något sätt, som jag ser det, och det stämmer inte med min syn på
livet.// Så ibland känner jag det precis som att.. nää, min själ, försök igen, alltså. Men jag har
inte samma ork längre, och av två onda ting om man säger så då, så väljer jag det minst onda,
och det är metadonet, och det har funkat i alla fall, va. På ett sätt har det funkat bättre än vad jag
hade förväntat mig. Trots att jag har druckit nu, va, så är det faktiskt den enda gången under de
här två åren nästan, som jag har druckit överhuvudtaget. Det har tagit bort lusten för det också.
Så fråga mig inte vad som har hänt nu i och för sig va, för det vet jag inte.

     Christine: Ja, förutom att min pojkvän, då liksom. Jag tycker att det skulle vara ett steg till
härifrån, typ. En kurator tycker jag att här skulle ha varit, för man står och stampar på samma
plätt. Alltså, man kommer ingen vart, förutom.. Nu har jag ju Leffe att vänta på, men annars..
Hade jag inte haft det så hade jag varit jävligt trött på situationen nu. Man vill komma igång,
just med jobb, eller plugga, eller vad som.

Sara och Daniel, som också kan sägas ha den osäkraste etableringen i den drogfria världen, är

inte nöjda med situationen. Båda vill ha någonting att göra, och Sara är besviken på sig själv

efter sitt återfall nere i Italien. Daniel har liksom tidigare lite svårt att formulera vad han själv

tycker.

Daniel: Ja, enligt den svenska modellen skall man ju vara tacksam och nöjd för att man har fått
sitt metadon, liksom men… om man inte sätter gränsen där så är man väl inte särskilt nöjd. (Jag:
Vad tycker du själv?) (Lång tystnad) Ja, vad tycker jag själv egentligen? Jag skall säga,
egentligen skulle jag vilja ha någonting att göra. Man mår ju bättre av det. Det gör man.
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"När jag blir sugen på att bedöva mig.."

Om återfall och sidomissbruk.

Återfall eller sidomissbruk leder till ökad kontroll från metadonmottagningens sida.

Patienterna får komma på tätare besök till mottagningen, lämna urinprov, och hämta sina

metadondoser. Om man "sköter sig" kan man däremot dra ner på besöken och hämta ut sina

metadondoser på apoteket. De vanligaste rutinerna är att patienterna kommer till

mottagningen måndag, onsdag och fredag.

   Daniel har haft problem med sidomissbruk och kommer, liksom Göran som nyligen druckit

alkohol, för tillfället varje dag till mottagningen. Även de övriga patienterna har

sidomissbrukat i perioder. Tommy har haft tre återfall på heroin under sina fyra år i

programmet. Han har även rätt nyligen druckit alkohol och under en jobbigt period i hans liv,

då hans före detta sambo gick bort, tog han bensodiazepiner.

   Mattias påstår att han tar ett återfall på heroinet var tredje, var fjärde månad, av skäl som

han inte kan förklara själv. Han menar samtidigt att han omedelbart tar sig ur återfallen idag.

Sara har nyligen kommit tillbaka till Sverige efter en period av intensivt missbruk i Italien.

   Christine kommer två gånger i veckan, och Nils endast en gång i veckan för att lämna

urinprov. Nils har bara haft ett återfall på heroin under sina 1,5 år i programmet, och hämtar

sitt metadon på apoteket.

   Risken för återfall är störst vid perioder av depression, vilka kan utlösas av händelser

utifrån, eller av andra orsaker som intervjupersonerna inte själva alltid kan identifiera. När de

av olika anledningar mår dåligt är det nära till hands att "självmedicinera" bort ångesten,

eftersom detta är sättet de alltid har hanterat känslostormar tidigare. Det kan också vara ett

uttryck för den självdestruktivitet som Goldberg (1993) talar om. I perioder av ångest och

självförakt kan de tidigare mekanismerna av självbestraffning sättas i funktion igen. Heroinet

eller andra droger kommer återigen in i bilden, trots att man är medveten om de negativa

konsekvenser som ett återfall för med sig.

     Tommy: Jag har haft tre återfall på heroin på de här fyra åren. Men däremot när Kerstin dog för
mig så gick jag ner mig psykiskt, och blev ledsen och deprimerad. Då käkade jag lite
bensodiazepiner, som  är förbjudet. Vi får inte äta någon insomningstablett, eller någon
lugnande form av tablett får vi inte äta, mer än vad dom kan tillhandahålla här. Men det är inga
sådana preparat som hägrar för en gammal rutinerad missbrukare, som jag då, va. Utan när jag
kommer i gungning, som jag säger. När jag blir sugen på att bedöva mig. Det som jag då tar till,
det är tabletter, va.
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Mattias: Det går jävligt bra här. Förutom var tredje, var fjärde månad har jag ett återfall. Men
här kan jag ta mig ur det direkt. Det hade jag inte kunnat annars.//Fast jag inte känner någonting,
men det är någonting som ligger här uppe. Jag känner inte ett skit, men ändå så är det någonting
som gör att jag tar var fjärde månad, ungefär. Men jag går hos en psykolog och försöker reda ut
detta här.

7. Det sociala Nätverket
"Jag skippade väl dom allihopa rätt så tidigt."

Om ursprungsfamiljens betydelse.

Relationerna till intervjupersonernas ursprungsfamiljer är inte okomplicerade. Vissa personer

beskriver mycket infekterade relationer inom familjen redan från tidig barndom. Även de

relationer som de beskriver som positiva har under deras eget missbruk prövats hårt, och på

flera sätt blivit ansträngda. Vissa har inte haft någon kontakt med sina föräldrar och syskon på

år, medan andra genom hela sitt missbruk har behållit en nära kontakt med familjen. I vissa

fall har relationerna förbättrats avsevärt sedan intervjupersonerna gick in i

metadonprogrammet, och för andra har det inte skett någon större förändring. Inte alla har

båda sina föräldrar, eller sina syskon, i livet.

   Det är endast Tommy, Göran och Sara som beskriver sin nuvarande kontakt med föräldrarna

som god. Tommy har bara sin mamma i livet. Han pratar med henne minst en gång i veckan

per telefon, och de träffas med jämna mellanrum. Göran har båda sina föräldrar i livet. De

flyttade ner till Skåne efter Göran för att kunna vara nära sitt barnbarn. Göran menar att

föräldrarna alltid har ställt upp. Sara skriver upp sin mamma och mammans man på

nätverkskartan, vilka hon påstår står henne närmast och alltid ställer upp. Pappan, som bor

nere i Italien, för hon inte upp på nätverkskartan överhuvudtaget. Hon hade egentligen önskat

att hon kunde göra det, men är besviken på honom, och menar att han aldrig riktigt brytt sig

om henne.

      Sara: Alltså, jag har min pappa i Italien, men han är inte viktig för mig. Jag har alltid klarat mig
utan honom, och jag tycker inte han… han ställer inte upp. Jag tycker inte han platsar bland
mina närmaste.//Jag har ju träffat honom någon gång då och då, och pratat med honom ofta ju,
men jag har inte fått träffa honom så ofta som jag önskat.

Christine, Mattias och Daniel har alla vuxit upp med en styvfar. Alla beskriver relationen till

styvfadern som mycket dålig redan från början. Mattias pratar om misshandel i vilken

styvfadern varit inblandad, och Christine berättar att styvfadern har förgripit sig på henne.

Mattias och Daniel uttrycker hur relationen till styvfadern även har påverkat relationen till

deras mödrar på ett negativt sätt. De har känt sig bortvalda, och redan tidigt tagit avstånd från
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sina familjer. Inte heller nu, sedan de gick in i programmet, har relationerna till deras mödrar

och styvfäder förbättrats nämnvärt. Christines mamma är död, och hennes biologiska pappa

har tagit avstånd från henne. Han vill inte återuppta kontakten, trots att Christine har försökt

vid ett flertal tillfällen. Christine för inte upp fadern på nätverkskartan. Nils nämner inte sina

föräldrar överhuvudtaget.

      Christine: Jag har en far i livet, men han har en ny familj. Så jag har två småsyskon, som det är
trettio år mellan oss (skratt). Ja, han har en ny familj, så han vill inte veta av mig alls. Så jag
skriver inte han bara. Han finns ju, men jag.. jag har försökt ha kontakt med han, men han vill
inte, så då får det vara så.

      Daniel: Jag har ju min mamma, och så har jag tre halvbröder, och så har jag en styvfar också,
som aldrig har tyckt om mig. Han blev min styvfar när jag var tio, elva år. Vi har alltid haft en
konflikt och han har aldrig accepterat mig, och jag har aldrig tyckt särskilt mycket om honom.
Det har ju blivit i förlängningen då att jag inte har haft så mycket kontakt med mina bröder, och
inte min mamma heller.//Efter att man blev sprutnarkoman och går på heroin så är man inte så
uppskattad längre.

Alla utom Nils nämner att de har eller har haft syskon. Både Tommy och Göran har bröder,

som har gått bort i missbruk. Tommys bror gick bort redan på 70-talet, och Görans bror och

enda syskon dog i sviterna av HIV för ett tiotal år sedan. Tommy har en syster i livet, som han

har kontakt med och träffar vid högtider och familjefester.

   Mattias har återupptagit kontakten med sina båda halvsyskon sedan han gick in i

metadonprogrammet, vilket han är glad över.

   Christine har tidigare haft tätare kontakt med sin syster, men för tillfället är relationen lite

ansträngd bland annat på grund av en arvstvist.

      Christine: Sen har min mamma dött, och sen har vi en arvstvist som gjort att vi kommit ifrån
varandra lite. Det är så jävla löjligt, så det inte är klokt, men.. Sen har jag då en styvfar som har
förgripit sig på mig, va. Och.. så det är problem med min syster där då, va. Hon umgås med
honom, så därför blir det att jag då tycker att jag är lite besviken på henne. Därför umgås jag
inte så jäkla mycket med henne nu.

   Sara och Daniel har båda halvsyskon som de inte har någon kontakt med. Saras tre

halvsyskon bor i Italien. Två av dem har hon aldrig träffat på grund av att hennes pappa

hindrar henne, varför hon är mycket besviken på honom. Båda önskar att de hade haft bättre

kontakt med sina familjer, men de vet inte riktigt hur det skall gå till. Daniel ger uttryck för

mindervärdeskänslor gentemot sina "lyckade" bröder, som enligt Daniel har fått mer

uppmärksamhet av föräldrarna än Daniel.
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      Daniel: Den äldsta av mina halvbröder han är tio år yngre än mig, och dom är jätteskötsamma
allihopa. Han är jurist och den andre håller på med sin C-uppsats i spanska, och den yngsta han
läser nu.. Nordamerika studier, eller något sånt. Dom är akademiker, så dom förväntar sig ju det.
Universitetsstudier, utom jag då. I och med att det har varit den åldersskillnaden, och jag har
varit ute ur landet så mycket så har vi inte… Så var det när jag var liten att.. liten.. jag var inte
vuxen i alla fall. Min mamma hon hade fullt upp med de nya bröderna, så där var inte mycket
tid till mig. Jag skulle ju ändå bli vuxen snart, och fylla arton och sånt så.. så det.. ja, jag
skippade väl dom allihopa rätt så tidigt.

   I flera fall kan man bakom de komplicerade familjerelationerna ana en negativ stämpling

redan från tidig barndom. En negativ självbild har därmed grundats, och denna har

intervjupersonerna sedan burit med sig ut i samhället, vilket i sin tur kan generera en negativ

samhällelig stämpling (Goldberg 1993).

"Hon är egentligen min familj, alltså så, min farmor."

Om alternativa familjegemenskaper

Den bristen och det tomrummet som en obefintlig familj lämnar efter sig har i vissa fall delvis

kunnat fyllas med andra människor. Sara och Mattias för även upp sina mor- och farmödrar

på nätverkskartan. Mattias farmor är död, men var mycket viktig för honom när hon levde.

     Mattias: Min farmor har betytt jättemycket också, men hon är tyvärr död. Hon har hjälpt mig
jättemycket. Hon är egentligen min familj, alltså så, min farmor.

Mattias har i sin före detta flickväns familj hittat den familjegemenskap, som han saknade i

sin egen. Även om förhållandet är avslutat sedan några år är den före detta flickvännen

fortfarande mycket viktig för honom, och han för upp henne och hennes föräldrar i

familjerutan. Mattias menar att han fortfarande har en god kontakt med sin före detta. Han

talar även väldigt varmt om sina "svärföräldrar" som han har bibehållit kontakten med och

fortfarande träffar ett par gånger i veckan.

     Mattias: I och med att jag aldrig har haft en familj själv, va, så blev det som… det är dom som
är min familj, och det är vi fortfarande. Jag har jättebra kontakt med min dotters mormor och
morfar, så att säga. Dom hjälper mig jävligt mycket fortfarande. Dom är jätteaktiva som
människor. Springer maraton, och sånt. Åker runt i hela världen och sånt, du vet. Ja, dom är helt
otroliga.. Dom är underbara människor, det är dom.// Jag har hittat på så mycket skit, du vet,
och så har dom ändå aldrig kastat ut mig, utan hoppats på det bästa hela tiden.

 Även ett husdjur kan betyda mycket och bli föremål för ömhet och kärlek. Sara för upp sin

hund Selma närmast sig själv i familjerutan. För tillfället är Selma kvar i Italien hos Saras före

detta pojkvän, vilket Sara är mycket bekymrad över. Hon saknar sin hund mycket och

funderar på att åka ner och hämta hem henne. Sara menar att Selma är vikigast av alla.
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     Sara: Jag måste tänka ut hur jag skall få hit hunden. Det vill jag ju ha. Hon betyder jättemycket
för mig, min hund ju. Hon är en del av mitt liv, liksom. Det är så. Hon heter Selma. Hon är
jättego.//Jag vet att jag sköter henne bra. Jag har alltid gett henne kärlek, alltid tagit ut henne,
även om jag missbrukar.

"Min dotter har varit jävligt förbannad på mig.."

Om barnens betydelse.

Tommy och Sara är de enda av intervjupersonerna som inte har barn. Görans16-årige son,

Stefan, skall precis flytta in till honom på heltid. Tidigare bodde sonen växelvis hos mamman

och Göran. Göran och Stefan har alltid haft en tät kontak och Göran menar att Stefan är den

viktigaste människan i hans liv, och en anledning till att försöka hålla sig drogfri.

   Christine har sin 20-åriga dotter boende hos sig större delen av tiden. Sonen som är 13 år

träffar hon så ofta som möjligt, även om det inte blir varje helg. Christine menar att relationen

till barnen har förbättrats avsevärt sedan hon gick in i metadonprogrammet, men det har

krävts en ansträngning från Christines sida för att åter bygga upp ett förtroende dem emellan.

     Christine: Oja! Min dotter har ju varit jävligt förbannad på mig överhuvudtaget, liksom. Mycket
besviken. Så besviken så hon började knarka själv. Så det har varit jättejobbigt. Det var då jag
drog hem henne till mig. Men efter det så har det tagit jäk.. ja, tagit något tag för henne att börja
lita på mig igen, och så där, va. Men hon är ok nu sedan några år tillbaka.

Mattias har tät kontakt med sin 9-åriga dotter. Han träffar henne minst en gång i veckan, och

hon bor även över hos honom varannan vecka, eller på lov. Dottern är den viktigaste personen

i Mattias liv, enligt Mattias själv. Under en period innan Mattias skrevs i vid programmet fick

han inte träffa sin dotter, vilket han tyckte var väldigt påfrestande. Tanken på en återupptagen

kontakt med dottern blev en drivkraft för honom i hans strävan efter drogfrihet.

Nils har sporadisk kontakt med sin 24-årige son, som för tillfället bor utomlands. Nils plan är

dock att få en mer kontinuerlig kontakt med sonen.

   Daniel har även han en 16-årig son, som han inte har träffat på tio år, vilket han tycker är

tråkigt. Daniel skulle vilja återuppta kontakten med sonen, men återigen lägger de egna

skamkänslorna hinder i vägen. Daniel tycker inte att han når upp till sin egen idealbild av hur

en förälder skall vara, och drar sig för att söka upp sonen. Istället lägger han över det på

sonen, och hoppas att han skall ta det första steget.

     Daniel: Jag har ju en son i Danmark också. Honom har jag också jättedålig kontakt med. Han
fyller 16 nu snart, i april. Han liknar mig mycket. Ja, jag har varit feg, och så har jag skyllt på
det också att, ja, men jag är en kriminell narkoman. Inte skall han ha det att se upp till,
halvgangster. Men sen har jag ju haft metadon och sånt, men jag har ju inte pallat att göra något
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åt det ändå. Men det kommer ju förr eller senare. Om inte jag gör det kommer ju han att göra det
en dag.

"Alltså, min före detta är jättevikig fortfarande.."

Om en partners betydelse.

Christine och Nils är de enda som för tillfället har partners. Båda delar boende med dessa.

Nils sambo får även hon metadon. De träffades genom metadonprogrammet. Christine

träffade sin sambo på ett behandlingshem då båda var drogfria. Efter detta har de också

missbrukat tillsammans, men under den tvåårstid då Christine fick metadon för första gången

var sambon drogfri. Just nu är han dock inne i ett aktivt heroinmissbruk, vilket för Christine är

ganska påfrestande. Till hösten beräknas dock även sambon få metadon.

   Göran, Mattias och Christine för även upp sina före detta partners i familjerutan. I samtliga

fall har de barn tillsammans med dessa. Mattias menar att han har mycket god kontakt med

sin dotters mamma, och att hon fortfarande är väldigt viktig för honom.

    Göran har inte någon särskilt bra kontakt med sin före detta fru, men på grund av sonen

pratas de likväl vid med jämna mellanrum. Göran bryr sig dock fortfarande om henne, och är

bekymrad över att hennes och sonens relation är ansträngd för tillfället. Göran är relativt

nyseparerad, och för även upp sin före detta sambo i familjerutan. De är fortfarande vänner,

och träffas regelbundet.

   Tommy hade en sambo som dog ifrån honom för ett par år sedan, och han har efter detta

inte velat gå in i någon ny relation innan han har "ordnat upp" sitt eget liv.

    Tommy: Jag hade en relation med en kvinna i sex år, när hon tyvärr då gick bort ifrån mig.
Meningen var ju att vi skulle flytta tillsammans, och bilda familj … ja, vi skulle bli ett par alltså
(tystnad). Men ödet ville någonting annat där. Så att när hon gick bort ifrån mig, så bestämde
jag mig för att vara för mig själv, va. Alltså, inte gå in i någon relation. Just för att försöka hitta
mig själv, och lära känna mig själv.

Daniel och Sara för upp sina före detta flick- och pojkvänner i vänskapsrutan. Daniel umgås

fortfarande med sin före detta, och uppger att hon fortfarande är betydelsefull för honom,

även om relationen knappast är komplikationsfri.

   Emotionellt betydelsefulla personer behöver inte alltid vara rent fysiskt närvarande. Sara har

två expojkvänner som hon inte träffar längre, men som fortfarande är betydelsefulla, i

synnerhet den ena upptar mycket av hennes tankeverksamhet. Likväl är detta inga personer

som det finns möjlighet att söka stöd och hjälp hos, trots att de är viktiga känslomässigt.
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     Sara: Alltså, min före detta är jätteviktig fortfarande, även om jag är väldigt irriterad och
förbannad på honom och jag vet att det aldrig kommer att fungera. Men ändå så är han i huvudet
på mig.

Flera av intervjupersonerna nämner flera tidigare kortare eller längre förhållanden från deras

tid som aktiva missbrukare. Förhållanden som ger intryck av att ha varit ganska stormiga, och

i vissa fall har slutat både tragiskt och dramatiskt. Ofrivilliga separationer lämnar sår, och kan

leda till en rädsla för att våga knyta an till människor.

Daniel: Det var en annan tjej, som jag var tillsammans med då, och vi hade sagt det att efter
jul… Jag skulle in på behandling och sånt. Hon gick på heroin själv, och hade två barn, så hon
tog det mycket försiktigt. Hon hade ett år kvar innan hon var färdig på.. som psykolog. Det gick
inte när hon höll på att knarka. Så dom tog mig dagen innan julafton, sedan körde dom mig upp
till häktet i.. den 25:e. Då fick jag veta då.. av polisen i bilarna att hon hade dött av en överdos
på julafton, så efter det liksom så… så sket jag i rätt så mycket efter det.

"Du kan inte bara gå tillbaka till dina gamla polare och tro att du skall klara dig.."

Om vännernas betydelse.

Flera i intervjugruppen uttrycker vikten av att bryta med sina gamla umgängeskretsar för att

kunna hålla sig drogfri. Nils och Tommy menar att de helt har sagt upp bekantskapen med

sina gamla missbrukarvänner. Båda har även flyttat ifrån de områden de bodde i medan de

fortfarande var aktiva. Enligt Nils är det ren självbevarelsedrift. Efter ett helt liv som

missbrukare är gamla miljöer och vänner så starkt emotionellt färgade av  och kopplade till

missbruket, att man oundvikligen trillar dit igen om man inte distanserar sig. För båda var det

ett mycket medvetet val att klippa alla gamla relationer. Om de hade behållit kontakten med

missbrukarvärlden hade de också blivit kvar i sina narkomanidentiteter, vilka de nu försöker

överge (Svensson 1996).

     Tommy: Jag tackade adjö till det livet när jag fick mitt metadon. Då sade jag upp bekantskapen
med missbruksgänget, va.//Jag har klippt alla relationer, och all kontakt med den världen. Jag
frigavs från kåken 95, och då sade jag också till grabbarna innanför kåken att ni kommer aldrig
mera att få se mig här, och då hade jag ändå åkt ut och in i nästan 20 år. För kortare straff, men
ändå va, så åkte jag in och ut som en jävla jojo.

      Nils: Alltså, metadonet är ju inte helt universalt. Alltså man måste ha någonting… metadonet är
jävligt bra, va. För du går ju ifrån knarket. Men sen måste man.. alltså du kan inte bara gå
tillbaka till dina gamla polare och tro att du skall klara dig där. Det gör man inte, alltså. Det
reder man inte ut. Jag har missbrukat i 35 år, liksom, va. Jag började i mitten på 60-talet. Man
kan ingenting annat, och då.. Det var liksom bara en fix idé som sade mig det, att jag skulle
flytta, och sen har det blivit så jävla bra.



40

Mattias bor kvar i sina gamla hemtrakter, men menar att han också har brutit kontakten med

sina gamla vänner, även om han kanske byter några ord med dem då han träffar dem på stan.

   Även Göran pekade på vikten av att byta miljö för att bryta gamla missbrukarmönster.

Anledningen till att han flyttade till Skåne var just att få börja om med ett nytt liv på en helt

ny plats. Göran tog visserligen sitt återfall nere i Skåne, men miljön här har likväl en starkare

koppling till hans långa drogfrihet, än till hans missbrukarliv. En av Görans närmaste vänner

är fortfarande inne i ett aktivt missbruk, vilket dock Göran inte verkar se som något större

problem.

    Ingen av de vänner Christine för upp på nätverkskartan är inne i ett aktivt missbruk.

   Daniel och Sara är de som fortfarande har de starkaste kopplingarna kvar till

missbrukarmiljöerna. Sara bor nu återigen i staden hon växte upp och missbrukade i. Sara för

endast upp fem personer i vänskapsrutan. Två av dessa bor i Italien. Två av dem använder

droger. För tillfället är det bara två av vännerna som hon har möjlighet att träffa. En av dessa

är tjejkompisen som hon bor hos. Sara menar att det är hennes bästa vän, men samtidigt är

deras relation ganska spänd, och Sara är inte helt nöjd med situationen. Hon hade velat ha fler

nära vänner, men valmöjligheterna är för tillfället relativt få. Hon är utelämnad till de

relationer som existerar, även om de inte är odelat positiva. Sara hade gärna umgåtts mer med

de andra patienterna på metadonmottagningen, och önskar att personalen på mottagningen

hade kunnat arrangera mer gemensamma aktiviteter för dem, såsom samtalsgrupper eller

utflykter.

      Sara: Fler vänner, som betyder mer för mig. Jag har bara vänner. Jag har ju ingen… eller jag
har ju en bästa tjejkompis ändå ju här. Det är henne jag bor hemma hos, men ändå så är det
ingen person som är hundra procent för mig. Det är någonting som jag irriterar mig på. Det är
någonting jag inte tycker om med henne. Det är irritation och sånt.

Daniel bor även han kvar i samma stad där han har missbrukat i perioder. Daniel uppger att

det är svårt att bryta helt med det gamla livet. Han för upp fem nära vänner på nätverkskartan.

Två av dessa går på droger, och ett par av dem är inskrivna vid metadonprogrammet. Likväl

menar Daniel att han försöker att inte umgås för mycket med gamla kompisar av rädsla för att

trilla dit själv. Daniel säger att han även har en större bekantskapskrets, men att den inte

betyder särskilt mycket för honom.

   Flera har bibehållit eller återupptagit kontakten med gamla drogfria vänner, i den mån de

finns. Göran och Tommy har bibehållit kontakten, om än sporadiskt under aktivt missbruk,

med några av sina drogfria vänner. I Tommys fall är det barndomskompisar, och i Görans
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golfkompisar, och gamla flickvänner. Båda talar varmt om dessa kontakter, och menar att det

är människor som bryr sig om dem.

     Tommy: Vi har alltid hållit en kontakt va, så att dom… Jag är lyckligt lottad på det viset, för jag
har en sex, sju kompisar. Vi ringer varandra ibland och ibland så träffas vi och går på bio eller
klämmer en bärs, va. Dom har hela tiden.. eh...ja, dom har inte tagit avstånd, utan dom har hela
tiden på puffat mig och försökt få mig ifrån det här livet. Så det är jag väldigt tacksam för att jag
har genuina, ärliga kompisar, va.

Christine och Mattias har återupptagit kontakten med gamla barndomsvänner sedan de gick in

i programmet.

   Flera i gruppen uppger att det kan vara svårigheter med att etablera nya vänskapsband.

Tommy och Nils menar att man måste ge det tid. Att bygga upp nya förtroliga relationer är

inget som görs i en handvändning, och det gäller att hitta lämpliga mötesplatser. Tommy har

hittat sådana mötesplatser på arbetet, i kyrkan, diakonin och i det projekt som

socialförvaltningen bedriver på hans hemort. Nils är oerhört försiktig i sin kontakt med nya

människor. Han upplever än så länge sin drogfrihet som mycket skör, och är rädd att träffa

"fel" sorts människor som kan dra honom tillbaks ner i missbruket.

      Nils: Sen så försöker man skaffa nya vänner, va. Men det tar man ju lite försiktigt, alltså. Det
gäller ju, liksom.. För man har ju ändå förmågan lätt att träffa samma umgängeskrets, om man
säger så, va. Fast på ett annat ställe, för det är precis som man dras till varandra, alltså. Det är
det.

Christine menar att hon inte har lika stort behov av att träffa nya människor längre. Detta tror

hon delvis beror på metadonet, som hon menar gör en trött och lite initiativlös. Samtidigt

pekar hon på att det kan bero på det hektiska och dramatiska liv de flesta på mottagningen har

levt innan. Hon tror att när de nu äntligen har en möjlighet att slappna av och ta det lugnt, så

tar de vara på det. Behovet av att det måste hända saker har krympt. Idag vill de flesta bara ha

lugn och ro, enligt Christine.

   Känslan av att vara annorlunda och rädslan för människors förutfattade meningar är en

hämmande faktor i kontakter med nya människor. Vissa beskriver känslan av att ha hamnat

mittemellan två världar. Den gamla missbrukarvärlden bör man ta avstånd ifrån för att kunna

hålla sig drogfri, men i den nya konventionella världen kan man inte de sociala koderna och

känner sig osäker. Man vet inte hur man skall bära sig åt för att passa in, och hamnar således i

ett slags ingenmansland, som blir ganska öde och ensamt. Steget tillbaka till gamla välkända

trakter blir då betydligt kortare och mindre ansträngande. Missbrukarvärlden blir ett mer

lockande alternativ än en identitetslös mellanvärld. Man har hamnat i det som Svensson
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(1996) kallar en marginalidentitet, där man tvingas försöka kombinera två vitt skilda sociala

identiteter, vilket i längden blir väldigt påfrestande. Det är mer tillfredställande att välja en

social värld, och valet väger lätt över åt den världen där man har den starkaste identiteten.

   Tidigare ofrivilliga separationer och svek leder till att det är svårt att lita på nya människor,

och de sår som många bär med sig till följd av sin bakgrundshistoria gör det svårt att släppa

andra inpå livet. Man skäms för den man är och osäkerheten gör att man inte vågar anta att

man kommer att bli accepterad om man är helt ärlig och berättar om sin bakgrund.

Daniel: Alltså, jag kan vara riktigt bra på att snacka om jag bara går in för det, liksom, och
målar upp en bild. Men sen skall folk.. lär dom känna en lite.. lite mer. Så det är frågan hur nära
man skall släppa in dom, liksom. Och det är ju över hela linjen. Det gäller ju förhållanden, och
sånt också. Så om man träffar någon och dom inte alls har någon förståelse för det här, liksom
då, då funkar det inte. Så man har hamnat där mittemellan någonstans.//Sen har jag blivit av
med så mycket vanliga vänner också, så att säga. Och även om man har fått metadon och man
sköter sig och sånt så är det ändå lite suspekt, det är ju det.

Göran, som tidigare har varit helt etablerad i den drogfria världen, berättar att hans

arbetskompisar aldrig har känt till hans bakgrund, och hur han ibland har känt det som att han

spelat ett dubbelspel. Han visar på hur helt vardagliga situationer kan försätta en människa i

ett dilemma, när hon inte vågar vara helt uppriktig gällande sin bakgrund, och hur

skamkänslor kan uppstå då hon mot sin vilja blir "avslöjad".

Göran: En av de jobbigaste situationerna under den här tiden har varit när killarna har börjat
prata om sin värnplikt. Vad gjorde du då Göran? Nä, jag var frikallad. Jasså, säger dom. Ja, jag
rökte för mycket hasch. Det är faktiskt vad jag har sagt. Det har inte blivit någon diskussion. Då
har dom garvat. Jag vet inte om dom har trott att jag har ljugit kanske. Men jag brukade alltid
lägga till.. och det räckte på den tiden.. för att slippa göra det (skratt).

Göran: Min exfru jobbade på polisen, så jag har ju träffat dom här herrarna inte bara på mina
egna husrannsakan, utan även på julfester och sånt (skratt).//Jag glömmer aldrig första gången
jag blev tagen och fick pissa. Då satt jag här i Malmö, och det kom tre stycken, alltså andra
poliser som då hade hört att jag var där och då kom ner och snackade lite, då. Göran, va fan gör
du (skratt)? Snacka om att känna sig billig då. Jag lovar dig alltså, hade jag kunnat sjunka rakt
ner i marken så hade jag gjort det.

Tommy är den som ger intryck av att ha det största och mest differentierade vänskapsnätet,

likväl säger han att han ofta är ensam, vilket delvis kan bero på det tomrum som Kerstin

lämnade efter sig när hon gick bort. Även Mattias menar sig ha en stor vänskapskrets.

   Christine och Nils har en begränsat vänkrets, men menar samtidigt att de just för tillfället

inte har något större behov av ett stort umgänge heller. Man kan anta att deras partners i båda

fallen fyller en stor del av deras sociala behov.
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   Sara och Daniel är de som har den svagaste förankringen i nya sociala världar. Båda har

kontakter kvar i missbrukarvärlden, och har av olika anledningar inte lyckats etablera sig i den

drogfria världen. Båda har dock en önskan om att vidga sina sociala nätverk, men har svårt att

ta steget ut i nya sammanhang.

"Man måste ha något kvalificerat bollplank i alla fall.."

Om de professionellas betydelse.

Ett krav för att få vara inskriven vid metadonprogrammet är att man har en kontakt på

socialförvaltningens behandlingsenhet. Likväl är det ingen i gruppen, som uppger att dom har

eller vill ha någon tätare kontakt med socialförvaltningen. Tommy är den som ger det mest

positiva omdömet om sin behandlingskontakt. Han har ingenting emot att ha ett möte med sin

socialsekreterare en gång i månaden.

   Nils, å andra sidan, har en djupt rotad misstro mot socialförvaltningen och tar tydligt

avstånd från allt som har med dem att göra. Nils, liksom flera av de andra, vill klara sig på

egen hand. Om de behöver hjälp vänder de sig hellre till någon annan instans.

Socialförvaltningen har de konfronterats med flera gånger tidigare, inte alltid med positiv

utgång.

      Nils: Jag har ingenting, med det sociala att göra. Nae, jag vill absolut inte ha någon.. så lite som
möjligt. Jag har bara med dom här nere att göra. Det är allt vad jag har. Sen vill jag sköta,
liksom det utåt själv, va, och det har jag rett ut bra. Jag fick lägenhet och sånt utan någon hjälp
från soss. Men jag är kanske annorlunda, va. Jag ville sköta mig själv, för jag har sån dålig
erfarenhet av det tidigare, va, och det sitter i huvudet på mig. Det gör det, va. Så man har stor
misstro utåt.

Nils har däremot inga som helst problem med personalen på metadonmottagningen. Om han

har någon svårighet som behöver redas ut, menar han att han kan vända sig till sin kontaktman

på mottagningen. Ingen i gruppen uttalar sig negativt om personalen på mottagningen, och

flera talar mycket varmt om dem. Flera önskar dock att de hade vågat vara mer öppna mot

sina kontaktmän. Eftersom personalen har makten att skriva ut dem ur programmet finns det

vissa frågor som intervjupersonerna inte vågar ventilera med dem. En del menar också att de

känner sig alltför styrda av metadonprogrammet. Livet kretsar i högre grad än de hade önskat

kring metadonet. Daniel och Sara tycker att systemet är för kontrollerande och hade önskat

lättnader i regelverket. Göran och Daniel menar att de ibland känner sig omyndigförklarade i

programmet på grund av kontrollen. Samtliga säger de att det i dessa frågor snarare är

socialstyrelsen än personalen på mottagningen som styr.
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Mattias: ..det är svårt ibland att vara öppen. Det är ju det för att, även ibland om man skulle vilja
säga vissa grejer, så är man rädd att man slår sig själv i baknacken. Alltså så, med vissa grejer
som man ändå gärna skulle vilja ta upp med dom men inte vågar för att.. man är rädd att det slår
tillbaka på en. Hur som helst så är det ju ändå ens liv det hänger på, annars skulle man vara mer
öppen, faktiskt.

     Daniel: Hade jag fått bestämma så hade man haft en kontaktman som man träffade kanske en
gång i veckan, och det skulle vara viktigt i så fall att bygga upp ett förtroende där. Skulle man
ha problem där, så skulle man berätta det liksom att, ja, nu i helgen så sket det sig, och slippa
straff av det. För jag tror inte det hjälper. Alltså vi är för gamla för det, vi som är här. Det är för
mycket den här föräldrar/barn- grejen, liksom. Nu har du varit olydig. Nu skall du straffas,
liksom.//Men det är socialstyrelsen som styr. Metadonprogrammet styr mitt liv på många sätt,
kan man säga.

Flera av intervjupersonerna uppger att det är vikigt att ha någon utomstående, professionell att

prata med. Daniel, Mattias, Sara och Christine tycker att det borde finnas en kurator eller

psykolog på mottagningen, (vilket det också fanns tidigare, innan man drog ner på dessa

tjänster). Mattias och Daniel har båda en psykologkontakt på annat håll. Mattias går dit en

gång i veckan, och Daniel har en mer sporadisk kontakt. Båda tycker att kontakten är positiv,

men menar att den knappast räcker. När ångesten kryper på och man behöver någon att prata

med, med kort varsel, finns det ingen att vända sig till. Risken är att man vänder sig till sig

själv, och då tar till de metoder man använt tidigare när man mått dåligt. Det är vid dessa

tillfällen risken för sidomissbruk eller ett återfall ökar.

Daniel: Ja, tyvärr så vänder jag mig oftast till mig själv, och tränger in allting där inne tills.. ja
man har förträngt det eller det kommer ut i någon annan form. Jag har varit i kontakt med
psykiatriker och psykologer tidigare i livet också.//Men det kommer tillbaka ändå liksom. Jag
vet hur det är med dom här grejerna. Jag kan identifiera dom. Jag kan liksom.. även om jag talar
om dom och får ut dom på det sättet så.. kommer dom tillbaka igen, och jag mår skit i
perioder.//Man måste ha något kvalificerat bollplank i alla fall. För jag vet att det inte räcker
med att jag tömmer ur mig en massa grejer. Det måste bearbetas också. Jag kan inte göra det
själv, tyvärr. Jag har försökt, men.. det funkar inte.

"Jag tycker inte att jag är en sån jävla skitstövel längre.."

Om synen på sig själv.

De allra flesta av intervjupersonerna uppger att de har mått mycket psykiskt dåligt i perioder.

Christine, Sara och Mattias talar om ångestattacker. Mattias och Daniel blir mycket

deprimerade i perioder.

   Flera av intervjupersonerna berättar om en självdestruktiv sida hos sig själva, som de inte

kan styra och inte heller förklara. Alla menar dock att de mår mycket bättre med sig själva nu,

än de gjorde medan de fortfarande var aktiva missbrukare. Likväl gör sig oläkta sår från en
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trasig bakgrund sig fortfarande påminda med jämna mellanrum, och ger upphov till ångest.

Livet som missbrukare har satt sina spår. När de nu inte längre missbrukar har de plötsligt tid

och möjlighet att "känna efter" på gott och ont. Medvetenheten om allt de har varit med om,

allt de har gjort, allt de har underlåtit att göra och allt de har gått miste om ökar, och i spåren

av detta kan känslor av skam uppstå. Sara och Daniel uppger att de har svårt att känna tillit till

människor. Destruktiva relationer och ständiga separationer från tidigare i livet har gjort att de

är rädda för att knyta an till nya människor. Varför binda sig när alla ändå sårar en eller

försvinner förr eller senare.

      Mattias: Man mådde inte speciellt bra med sig själv innan, alltså. Det gjorde man inte. Man
mådde jävligt kasst alltså. Det kanske jag gör fortfarande ibland, men inte alls på den nivån. Jag
är jävligt självdestruktiv i mig själv. Jag är det, men jag har alltid varit det hela mitt liv, så att
säga.//Det blir ibland när jag mår dåligt som fan. Det är.. usch du vet. Jag vet inte vad som
händer då, men jag går ner mig så kraftigt.

     Daniel: Nu är det mer så att man får ju de här känslomässiga smällarna. Allting som man har
missat. Allting som man har skitit i. Man får dåligt samvete faktiskt.

Enligt Lindberg (1998) uppstår skuldkänslor då vi begår handlingar som strider mot de

allmänt vedertagna normerna. Skuldkänslor behöver alltså inte vara något negativt i sig. Det

är en varningsklocka, som talar om för oss när vi överträder våra befogenheter. Men det blir

destruktivt när skulden inlemmas helt med ens personlighet och blir till skam. När man skäms

för den man är, inte för vad man gör. När detta blir fallet blir skammen en hämmande faktor i

kontakten med nya människor och situationer, och en drivkraft in i en destruktiv livsstil

(Lindberg 1998). Att omvandla skam till skuld tar tid. Vissa i intervjugruppen har hunnit

längre än andra i detta livstidsprojekt.

   Likväl pekar de flesta på hur deras syn på sig själva har förbättrats under deras tid i

programmet. Positiv respons från omgivningen gör att man börjar omvärdera sin negativa

självbild och självförtroendet ökar (Goldberg 2000). Tommy menar att han har blivit mycket

mindre aggressiv än vad han var tidigare, vilket han menar beror på att han mår bättre med sig

själv nu. Utifrån Johnssons (2000) definition av skam kan aggressiviteten vara en följd av

nedtryckta och förnekade skamkänslor. I Tommys fall kan den minskade aggressiviteten i så

fall vara ett tecken på att han nu i större utsträckning har försonats med sig själv och sin

bakgrund. Skammen har börjat omvandlas till skuld, vilket gör den mer hanterbar.

   Daniel påstår att han vågar testa lite mer nya saker nu än innan. Sara är den enda som för

tillfället är så besviken efter sitt återfall att hon har svårt att se på sig själv med blida ögon.
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Christine: Ja, det är också något som är åldersrelaterat tror jag, men jag tror att jag har blivit mer
säker på mig själv. Man behöver inte hävda sig så in i vassen, och är rätt nöjd med mig själv.
Jag har inte behovet av att hävda mig, liksom, utan det.. det känns skönt att leva, liksom.//Utan
allt som är gjort, det är gjort. Då får man liksom.. Man kan inte tvinga sig mer med det, utan det
är bara att försöka få mer förtroendekapital till dom människor man har gjort besvikna. Så den
bilden av mig själv.. Jag tycker inte att jag är en sån jävla skitstövel längre, utan jag försöker
göra så att jag blir bättre i alla fall.

      Daniel: Jag har blivit mer positiv. Inte så destruktiv. Men heroin är det mycket destruktivt. Man
stänger in sig och stänger av allting och bryr sig om så lite som möjligt. Ja, jag vågar ha känslor.
Jag vågar känna grejer och sånt. Bara det är ett steg framåt. Ta lite chanser, istället för att bara
liksom, äh det är bäst att inte göra saker. Det kan sluta illa.

8. Framtiden

"Jag tar en dag i taget nu för tillfället."

Om framtiden.

Synen på framtiden är delad bland intervjupersonerna. Tommy är den som ser framåt med

störst tillförsikt. Han är tacksam över och ser en mening med att han har överlevt sitt

missbruk. Han värdesätter att få leva och vara frisk. Tron på att en högre makt styr och vakar

över hans liv gör att han kan släppa på kontrollen och lättare acceptera det liv som blev hans.

En tro som han menar har funnits med honom enda sedan barndomen, men som man kan anta

också har utvecklats under hans tid inom NA-rörelsen.

Tommy: Nä, jag ser ljust på livet. Får jag bara vakna upp var dag, som jag säger, frisk, för det
värdesätter jag allra högst.. det är hälsan, va. Som jag sade innan är det ingen självklarhet att vi
skall få göra det. Varken du eller jag vet om vi får vakna imorgon. Det är inget vi skall
bestämma över heller. Det har jag lämnat över till min högre makt. Jag är jätteglad att jag har
överlevt missbruket framför allt, va, och jag är jätteglad att jag har tagit mitt sunda förnuft
tillfånga och då gjort någonting av det. Jag jobbar fortfarande med den biten att.. att skapa ett
bra liv och en bra livskvalitet.

Tommy och flera av de andra i gruppen har satt upp små delmål för sig själva, som de vill

beta av inom den närmaste framtiden. För Tommys del är det till exempel att betala av de

sista av sina skulder, få tillbaka sitt körkort och sin jaktlicens och dra ner på rökningen.

Göran, Mattias och Christine vill ha ett jobb, och Christine och Göran vill börja träna. Flera

andra små delmål tas upp. För Christine är huvudmålet att hennes sambo skall få metadon,

resten av framtidsplanerna skjuts på tills detta mål är uppfyllt. För både Göran, Christine och

Mattias är relationen till barnen något som prioriteras högt i framtiden.

   Sara, Daniel och Nils är de som uttalar sig försiktigast om framtiden. Nils menar att han tar

en dag i taget och att det är farligt att gå för snabbt framåt. Drogfrihet är ingenting man får ta

för självklart, enligt Nils. Likväl har även Nils satt upp små delmål som han betar av.
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   Sara pekar också på att hon vill aktivera sig och komma ut i det sociala livet. Hennes

huvudmål är att få tillbaka sin hund och hon har vaga funderingar på att åka tillbaks till Italien

och hämta hem hunden. Just nu varken orkar eller vill hon dock tänka i något längre

tidsperspektiv, utan tar en dag, eller timme i taget.

   Daniel har inte funderat så mycket över sin framtid, och har svårt att formulera några

konkreta framtidsplaner. Även han vill dock ha något att göra. Vad detta skulle vara är han

dock inte helt säker på.

   På frågan om vad han har för framtidsplaner:

Daniel: (Lång tystnad) Jag har varit jävligt dålig på det. Men… alltså jag har varit rätt så deppig
här hela jävla januari, februari, mars, och dom antidepressiva hjälper inte och sånt men.. Det här
med delmål, vad jag har tänkt nu den sista tiden är att jag skall skaffa mig någon form av
sysselsättning.

     Sara: Vad gäller framtiden.. Det vill jag inte tänka på. Det tycker jag blir jobbigt. Jag tar en dag i
taget nu för tillfället. En timme i taget om det blir extra jobbigt. Men långt i framtiden vet jag
inte vad jag skall göra. Så om jag tänker framåt i livet.. jag har ingen aning, det får jag säga.

Denna ovilja att tänka framåt kan delvis bero på att man anser drogfriheten vara så skör, att

man inte ens vågar lita på att man kommer att vara drogfri imorgon. Ur det perspektivet blir

framtidsplaner ganska meningslösa. Man får inte ta drogfriheten för given. Högmod är förenat

med fara och återfall. Det kan också vara så att man är alltför rädd för det nya och ovana, och

tilliten till den egna förmågan att hantera nya situationer är så låg att man inte vågar varken

planera eller testa nya utmaningar. I Nils och Görans fall beror en kortsiktig planering även på

att man helt enkelt inte räknar med att leva så väldigt länge till. Båda har en sviktande hälsa,

och ser tämligen krasst på situationen.

      Daniel: Metadonet det ger ju en faktiskt möjligheter att göra saker. Det gör ju det. Sen, som jag
sade från början, så har jag jävligt svårt att komma loss, alltså, men jag får tvinga mig till det på
något sätt.//Som vanligt är det väl jag själv som är det största hindret för det. Lite ångest för allt
möjligt. Träffa för mycket folk och komma ut i samhället. Ja, jag vet, det är inte så jävla svårt,
liksom. Det har jag jättesvårt att hitta det där varför jag inte pallar att hoppa ut idet kalla vattnet.
Jag har ju alltid gjort sånt innan i livet. Så man har blivit feg.. på gamla dar.

Ingen av intervjupersonerna har konkreta planer på att trappa ner metadonet, och ta sig ur

programmet nu.

   Nils säger uttryckligen att de aldrig tänker sluta med metadonet. Nils för att han är

övertygad om att han kommer att återfalla i missbruk om han lägger ner metadonet. Han är

nöjd med metadonet och vill kunna fortsätta att må bra de återstående tio år som han beräknar

att han har kvar i livet.
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   Daniel tror inte heller han att han kommer att trappa ner metadonet. Han menar att han inte

har några större biverkningar, och ser därmed ingen mening med en nedtrappning för tillfället.

   Tommy, Göran och  Mattias planerar att trappa ner metadonet någon gång i framtiden, men

menar att det inte är första prioritet just nu. Alla menar att de vill stabiliseras i sin drogfrihet

först, och räknar inte med att minska dosen inom de närmaste åren.

   Christine och Sara skulle egentligen vilja ta sig ur programmet någon gång, men har

samtidigt svårt att se hur det skulle gå till. Lite uppgivet tänker dom båda ibland att dom

kanske får ha metadon livet ut. Christine planerar dock att minska dosen i framtiden

Nils: Nä, nä, nä, det har jag inga planer på. Alltså, jag blir 52 nu i år. Alltså… skulle jag sluta
med detta om några år, då går jag tillbaka till knarket igen. Jag gör det, va. Hade jag varit
mycket yngre, så hade jag kanske sett annat på det, va. Men som det är nu så vill jag leva så här,
och det vill jag ha den tid jag har kvar. För liksom.. ja, jag tror inte jag blir mer än 60. Men man
kan få tio bra år, ju. Det uppskattar jag, för det har jag knappt haft innan.

9. Slutdiskussion
Hur beskriver intervjupersonerna sina liv innan de skrevs in vid metadonprogrammet?

Samtliga intervjupersoner började med droger i mycket unga år, och grundlade en

missbrukaridentitet tidigt. Vid tiden de ansökte till metadonprogrammmet hade alla därmed

en väl etablerad identitet som missbrukare, varför man också kan anta att ett identitetsbyte blir

en relativt långdragen process. Alla debuterade med lättare droger, för att sedan gradvis gå

över till tyngre droger, och därmed närma sig heroinet, som flera uppger att de själva såg som

en "farlig" drog.

   Efterhand började missbruket föra med sig negativa konsekvenser i form av sjukdomar,

kriminalitet, fängelsevistelser, bostadslöshet, förlorad kontakt med vänner och familj o.s.v.

Intervjupersonerna blev kriminella och började begå handlingar, som de tidigare inte trodde

att de var kapabla till. Enligt Goldberg (2000) tenderar samhället att bemöta människor, som

avviker på ett icke önskvärt sätt från samhällets normsystem, negativt. Genom det negativa

bemötandet förstärks därmed avvikarnas redan negativa självbild. I den subkultur som

missbrukarvärlden utgör kan dock samma beteende, som i den konventionella världen

fördöms, bemötas med respekt. Den gemenskap som avvikarna förvägras i den "vanliga"

världen kan de istället finna i missbrukarvärlden (Svensson 1996). Likväl, menar

intervjupersonerna, så är missbrukarvärlden på flera sätt en ensam värld, där knarket är

överordnat mänsklig gemenskap.
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   Anledningen till att intervjupersonerna sökte sig bort från drogerna var att missbrukets

positiva effekter hade försvunnit, och de negativa effekterna blivit för påträngande. De  hade

helt enkelt tröttnat på missbrukarlivet. I förlängningen menade de att narkomanlivet bara var

en genväg till döden. Flera talade om att de hade nått en vändpunkt och ville ge sig själv en

chans att leva. Observera att denna vändpunkt kom vid väldigt olika tidpunkt i

intervjupersonernas liv. När en narkoman har "knarkat färdigt" är det därmed knappast upp

till någon utomstående att avgöra. Den så kallade vändpunkten kan inträffa både när en person

är 19 eller 55 år, och min åsikt är att den kan höjas om man erbjuder personen ifråga ett för

honom rimligt alternativ till missbrukarlivet.

   En uppriktig vilja att sluta missbruka räcker uppenbarligen inte alltid för att bli drogfri.

Samtliga intervjupersoner hade prövat flera olika behandlingar, som alla visat sig vara

verkningslösa, innan de ansökte om metadon. Ur detta perspektiv är det svårt att hävda att

metadonet är en genväg till drogfrihet. För intervjupersonerna var det snarare det sista, rimliga

alternativet.

På vilka sätt har intervjupersonernas liv förändrats sedan de skrevs in vid

metadonprogrammet?

Livet har förändrats för intervjupersonerna sedan de skrevs in vid metadonprogrammet.

Samtliga har sluppit ifrån kriminaliteten. Alla, utom Sara, har ett eget boende. Suget efter

heroin har försvunnit, och när de nu inte längre behöver ägna dagarna åt att ordna nästa

heroindos har de plötsligt väldigt mycket tid över. Vad de skall fylla ut all denna tid med är

dock för flera fortfarande ett olöst problem. Endast Tommy har ett jobb, och övriga

intervjupersoner uppger alla att de vill ha något att göra. Frågan är om enbart sysselsättning

räcker för att en drogfri tillvaro skall kännas tillräckligt meningsfull för att satsa på. Mattias

flyttade till en ny stad, lämnade sina tidigare missbrukarvänner och började jobba under sin

förra drogfrihet. Likväl så tog han ett återfall efter ett år, och enligt honom själv berodde det

på avsaknaden av socialt liv.

   I min analys har jag skrivit om vikten av att lämna den gamla sociala världen och hitta en ny

värld, och en ny social identitet. I Mattias fall kan man säga att han visserligen lämnade sin

gamla sociala värld, men att han inte tog steget in i någon ny social värld. Istället hamnade

han i en tom mellanvärld, där han var tämligen identitetslös. Enligt den symboliska

interaktionismen behöver vi andra människor i skapandet av en ny identitet. Ur det

perspektivet får en människas sociala nätverk en nästan avgörande betydelse på hennes väg

mot en drogfri identitet.
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Vilken betydelse har intervjupersonernas sociala nätverk i deras liv och i

förändringsprocessen?

Flera av intervjupersonerna betonar vikten av att bryta med gamla missbrukarkontakter och

även flytta till en ny ort, för att kunna hålla sig ifrån drogerna. De gamla vännerna och

miljöerna är alltför starkt kopplade till den gamla missbrukaridentiteten. Missbrukarvärlden

skiljer sig alltför mycket från den konventionella världen för att man skall kunna kombinera

en hemhörighet i båda världarna. Man måste alltså välja. Inte alla av intervjupersonerna har

gjort detta val fullt ut. Möjligen hade det varit lättare om de gamla kontakterna hade ersatts

med nya drogfria. Om nu fallet inte är så är det nära till hands att söka sig tillbaka till de

gamla vännerna, och då ökar också risken för sidomissbruk och återfall.

   För att kunna hitta nya drogfria relationer behöver man först hitta de rätta mötesplatserna,

och när man har funnit dessa måste man också våga ta steget ut på den nya arenan. Detta steg

kräver en viss tilltro till sig själv och den egna förmågan. Sedan länge förvärvade skamkänslor

kan här sätta hinder i vägen. En människa som skäms för den hon är, vågar inte lita på andra

människors välvilja. Tilliten till den egna personen, och därmed även till andra, är alltför låg.

Denna tillit måste dock skapas och skammen elimineras i interaktion med andra människor

(Lindberg 1998).

   Var hittar man då dessa relationer? Kanske i sin ursprungliga familj, eller hos sina barn eller

hos en partner. Ursprungsfamiljen är för de flesta människor den gemenskap där deras

självbild, och därmed syn på andra människor grundläggs. Flera av intervjupersonerna

saknade en positiv och intim relation till föräldrar och syskon, de människor som borde ha

stått dem närmast. I vissa fall har dessa relationer delvis kunnat ersättas av andra

betydelsefulla människor. Likväl, så uppger samtliga av dem som inte hade någon positiv

kontakt med sin ursprungsfamilj eller med sina barn, att de önskade att relationerna hade sett

annorlunda ut.

   Jag menar inte att drogfrihet förutsätter återupptagna familjerelationer, men jag anser att alla

människor har behov av nära relationer till människor, som uppskattar dem på ett mer

förutsättningslöst plan än vad relationer normalt kräver. Familjen är ofta gemenskapen där

man hittar dessa relationer, även om man givetvis kan finna dem på annat håll. Det viktiga är

att det i ens närhet finns människor som är betydelsefulla för en, och minst lika viktigt, som

man själv är betydelsefull för.

   Även vissa av de intervjupersoner, som hade återupptagit kontakten med barn och familj

och hade ett större vänskapsnät, kunde i stunder av ångest och depression uppleva att de inte

hade någon att prata med. Här tror jag att de professionella kan spela en viktig roll, förutsatt



51

att det finns ett förtroende mellan behandlare och patient. Samtliga intervjupersoner bar, både

till följd av missbrukarlivet och från händelser tidigt i livet, på trauman och ofrivilliga

separationer. Sådana upplevelser behöver alla människor hjälp att bearbeta och

metadonpatienterna är knappast några undantag. Det som möjligen skiljer dem från andra

människor är att de ofta skjutit ångesten ifrån sig med hjälp av droger. Metadonet har en viss

ångestdämpande effekt, men likväl har patienterna en annan möjlighet att "känna efter" nu än

de hade medan de fortfarande gick på heroin. Minnen, som under missbruket till viss del

trycktes ned, kan nu komma upp på en mer medveten nivå. En lättillgänglig professionell

samtalskontakt kan i dessa fall vara till stort stöd.

Hur upplever intervjupersonerna sin situation och hur ser de på framtiden?

Tre av intervjupersonerna säger sig vara mycket nöjda med situationen. Likväl ser deras

livssituation ganska olika ut sinsemellan.

   Tommy är ensamstående, har ett jobb, fritidssysselsättningar, god kontakt med sin mor och

syster. Han har både gamla och nya drogfria vänner, och har en relativt god etablering i den

drogfria världen. Under sin tid i programmet har han vid några tillfällen sidomissbrukat.

Tommy värderar att få vara frisk väldigt högt.

   Nils har sambo, en än så länge ganska sporadisk kontakt med sin son, relativt få drogfria

vänner, ingen sysselsättning. Nils hälsa är allt annat än god, och periodvis lider han av svåra

smärtor. Nils har endast tagit ett återfall under sin tid i programmet.

   Mattias har god kontakt med sin dotter, men sämre kontakt med sin mor och styvfar. Han

har däremot hittat en alternativ familjegemenskap i sin före detta flickväns familj. Mattias har

ingen sysselsättning och har liksom Nils haft problem med hälsan. Mattias har återupptagit

kontakten med sina halvsyskon och gamla drogfria vänner. Även Mattias har vid upprepade

tillfällen tagit återfall.

   Dessa människor uppvisar visserligen likheter med varandra. Alla tre har exempelvis brutit

med sina gamla missbrukarvänner och har ett boende. Likväl lever de vitt skilda liv. En

utifrån kommande analys kanske skulle vara att de inte alla har nått samma nivå av

livskvalitet. Vad som är livskvalitet och en positiv förändring menar dock jag att endast den,

vars liv det handlar om, kan avgöra. Enligt mig är det inte heller särskilt fruktbart att jämföra

metadonpatienternas liv sinsemellan, eller att jämföra dem med någon annans liv heller för

den delen. Jämförelsen görs bäst genom att personen själv får blicka bakåt på sin egen

livshistoria och utifrån denna forma en uppfattning om sin situation. Därmed inte sagt att man

inte skall gynna en utveckling och ett framåtskridande. Detta är också värt att ha i åtanke när
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någon hävdar att en drogfrihet baserad på metadon aldrig kan vara lika mycket värd som en

substitutionsfri drogfrihet.

   Sara och Daniel är de som för tillfället är minst nöjda med tillvaron. Anledningen till detta

tillskriver de i första hand sysslolösheten. Varken Mattias eller Nils har dock sysselsättning.

Gemensamt för Sara och Daniel är att de har en relativt svag förankring i den drogfria

världen, men däremot kontakter kvar i missbrukarvärlden. Den drogfrihet som de önskade

uppnå, är därmed i nuläget tämligen instabil.

   Synen på framtiden varierade bland intervjupersonerna. De flesta hade satt upp vissa delmål

och drömmar som de strävade mot. Vissa närmade sig ämnet med viss försiktighet. De, vars

situation för tillfället syntes mest osäker, var också de som hade svårast att formulera några

konkreta framtidsplaner. Om nuet är arbetsamt och svårhanterligt är det av naturliga skäl svårt

att se framåt med tillförsikt.

Slutord

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att min erfarenhet är att mina intervjupersoner, och

missbrukare i allmänhet, inte skiljer sig nämnvärt från andra människor i sin syn på livet och

tillvaron. Alla har vi vissa rättmätiga behov som behöver uppfyllas, såsom boende,

försörjning, trygghet, och en viss kontinuitet i tillvaron. Förutom detta behöver vi känna att vi

gör och tillför något till omgivningen. Vi behöver gemenskap och människor att tycka om och

bli omtyckta av. Vi behöver prata om och bearbeta jobbiga upplevelser. Vi behöver stöd och

uppmuntran när vi mår dåligt, och vi behöver bemötas med respekt för att känna att vi är

värdefulla. Detta är självklara behov som vi delar med resten av mänskligheten.

   Risken finns att vi i vår yrkesroll alltför tydligt markerar gränsen mellan vi och dom.

Missbrukare och vi andra, precis som att en människa som tar eller har använt droger har vitt

skilda behov från oss och bör behandlas på ett annorlunda sätt. Jag hoppas att jag genom min

uppsats har visat vilka skiftande människoöden, som kan dölja sig bakom benämningen

"missbrukare", och samtidigt hur "vanliga" dessa människor är, trots att de många gånger bär

på "ovanliga" erfarenheter. Deras önskan är, precis som för de flesta andra, att få leva ett

vanligt liv med familj, hem, arbete och omgivningens uppskattning och respekt. Sara och

Tommy får avsluta uppsatsen:

Sara: "Jag skulle bara vilja vakna upp en morgon och inte känna något sug, ingenting, och bara
kunna leva ett normalt liv."

Tommy:" Jag ville ju leva som du och alla andra, va. Ett helt vanligt liv, alltså, med allt vad det
innebär."
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Intervjumall

Kort bakgrund

Namn

Ålder

Boendeort

Tid i metadonprogrammet:

Debutålder, vilka droger, när kom heroinet, drogfria perioder, skillnad?

Boendesituation då/ nu

Försörjning/ sysselsättning då/ nu

Förändring

Varför beslutade du dig för att lämna missbrukslivet?

Varför metadon?

Förväntningar innan du gick in i programmet?

Har de infriats varför/ varför inte?

Är du nöjd med din nuvarande situation, utveckla?

Det sociala nätverkets betydelse.

(Be dem skriva upp de viktigaste namnen/grupperna (både positiva o negativa) i de tre olika

kategorierna och berätta lite om dem, på vilket sätt de är viktiga/betydelsefulla idag, hur de

såg ut under aktivt missbruk och hur relationen har förändrats).

Familj och släkt- beskriv nätverket

Professionella (behandlare, socialsekreterare, personal på metdonmottagningen. m.fl.)-

beskriv nätverket.

Vänner och bekantskaper- beskriv nätverket

Vilka relationer/människor är viktigast för dig idag, på vilket sätt är de viktiga?

Vilka relationer/människor var viktiga under/ bidrog till uppbrottet från missbruk, på vilket

sätt var de viktiga?

Såg nätverket annorlunda ut när du var inne i ett aktivt missbruk, hur? (Ev. ny nätverkskarta)

Vilka relationer/människor var viktigast under tiden som aktiv missbrukare, på vilket sätt var

de viktiga?

Självbild- hur har den förändrats, beskriv dig själv då/ nu.

På vilket sätt har metadonprogrammet bidragit till att dina nätverk och din syn på dig själv har

förändrats?
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Framtiden

Nedtrappning av metadonet?, varför/ varför inte?

Framtidsplaner gällande arbete, studier, familjeliv m.m.?

Hur ser du på dig själv och dina möjligheter i den vanliga världen?

Vad är det som gör att du vill hålla dig drogfri, den starkaste bidragande faktorn?

Vad är viktigast för dig i framtiden?
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