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ABSTRACT

The purpose of our essay was to find out if it is possible to explain a drug-abuser’s way out of
her abuse by using different theories and concepts.

The following questions were raised:

Did the woman identify herself as a drug-abuser or did she try to maintain identities, which
are connected with other groups in society and if so, did she experience any problems when
quitting the habit and starting a ”new life”?
Did the AA/NA-movement and the Christian faith play any part in the woman’s struggle to
become drug-free?
Did the woman give any explanations to how she managed to become and stay drug-free and
if so, what does the current science say?

We interviewed an ex-drug-abuser to find out if different theories were applicable to the
information that she gave us. We carried out three interviews then we wrote everything down.
This material was then used to see if we could match any of the theories we had chosen.

We found that all the theories we tested could, in one way or another be applied to the
material we had gathered. However we did not find one theory which could be used as a tool,
to fully describe the struggle (experienced by this woman) of giving up drugs.
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FÖRORD

Efter en mödosam väg att få ihop denna C-uppsats kan vi nu konstatera att det mesta går att

genomföra även om det periodvis sett mörkt ut. Det har varit mycket intressant att ta del av

vår intervjupersons levnadshistoria och vi är fascinerade av att hon idag är där hon är med

tanke på allt hon har gått igenom. Vi är ett stort tack skyldiga till dig, Tina, för att du så

frikostigt delat med dig av dina erfarenheter.

När det såg som mörkast ut och vi inte riktigt har vetat åt vilket håll vi ska gå, har vår

handledare, Kerstin Svensson, funnits till hands och kommit med nya infallsvinklar och

lösningar. Tack för ditt hjälp, Kerstin!

Sist men inte minst vill vi tacka våra kurskamrater för att ni tålmodigt har väntat på vårt

arbete, då vi inte blev färdiga i tid. Tack för att ni har kommit med uppmuntran istället för

klagan.

Helene Olsson Annika Torstensson

Helsingborg Billesholm
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INLEDNING

Problemformulering

Vägen ut ur ett missbruk ser olika ut för olika individer. En del återfaller i missbruk

upprepade gånger innan de blir helt drogfria medan andra lyckas bryta helt vid första försöket.

Många olika faktorer anses bidra till beslutet att avbryta missbruket. Hur väl man lyckas hålla

sig drogfri är också beroende av olika förhållanden. Hos en del går det att urskilja vissa

avgörande händelser, till exempel graviditet, sjukdom, avståndstagande av familj och vänner

mm. För andra finns det ingen speciell avgörande händelse, utan en insikt om att vilja

förändra sitt liv, har vuxit fram efter många års missbruk.

Vissa missbrukare intar olika identiteter beroende av deras sociala gemenskap (Lindberg,

1998). Missbrukaridentiteten är för somliga inte given, utan andra identiteter kan ha större

betydelse. Familj och arbete är några faktorer som kan vara avgörande för att en

missbruksidentitet inte utvecklas, trots ett dagligt missbruk. De som har en starkt förankrad

missbrukaridentitet är troligtvis de som får det svårare att avbryta sitt missbruk. Passagen

mellan olika identiteter leder ofta till marginalkonflikt för den individ som försöker bli drogfri

(Blomgren, 1974).

Det finns en hel del forskare och andra personer som lagt fram teorier som på olika sätt

förklarar varför och hur missbrukare lyckas bli drogfria. Vi vill genom att i detalj studera en

individs berättelse, testa olika teoriers och begrepps hållbarhet och på så sätt förklara vägen ut

ur missbruk.

Syfte och frågeställningar

Vårt syfte är att via olika begrepp och teorier se om det går att förklara en missbrukares, i

detta fall en kvinnas,  väg ut ur sitt missbruk.

Syftet har lett till att vi ställt oss följande frågor:

* Identifierade sig kvinnan som narkoman eller försökte hon hålla fast vid identiteter som

förknippas med andra grupper och i såfall upplevde hon någon marginalkonflikt?

* Vilken roll har AA/NA och den kristna tron haft för kvinnans väg ut ur missbruket?

* Anger kvinnan några förklaringar till att hon lyckades ta sig ur sitt missbruk, i så fall vad

säger befintlig forskning om dessa förklaringsmodeller?
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Metod och urval

Vår uppsats grundar sig på en fallstudie gjord med kvalitativ metod. Vid fallstudier inriktar

man sig på ett speciellt område och granskar det mycket noggrant. Kvalitativa metoder

handlar om att lyfta fram egenskaper hos ett fenomen och det man då observerar är miljöer,

personer och händelser (Repstad, 1999). Vi vill med vårt material testa hållbarheten i olika

teorier och begrepp för en individs väg ut ur sitt missbruk. De begrepp och teorier som vi

använt oss av skulle även gå att applicera på andra människors historia men då kommer

troligtvis inte resultatet att bli detsamma.

Vårt val av litteratur, teorier och begrepp har främst vuxit fram ur det material vi inhämtat via

intervjuerna. Det har hela tiden varit kvinnans berättelse som har lett oss in på nya spår, och vi

har lyssnat till kvinnans egna förklaringar, vid val av de teoriramar och begrepp vi studerat.

Det fanns från början aldrig någon färdig mall för de förklaringsmodeller vi kom att använda

oss av och vår litteratur sträcker sig över stora områden och teoritraditioner. Vi har genom att

föra in olika begrepp och teoretiska resonemang först i analysdelen, velat använda dessa som

eventuella förklaringsmodeller. Våra teorival kan vara färgade av de teoretiska kunskaper vi

tillägnat oss genom den nyligen genomförda missbrukskursen på socionomprogrammet. Det

är sannolikt att vi har förbisett andra teorier och inriktningar i litteraturen eftersom tiden har

varit begränsad och urvalet är stort.

Vi diskuterade mycket kring hur vi skulle få fram det djup i uppsatsen vi önskade. Vi kom

fram till att vi endast skulle använda oss av en intervjuperson, och genom intervjuer få en

trovärdig detaljbeskrivning av tiden före missbruket, missbruksperioden men främst

missbruksavslutandet, och låta detta stå i fokus. Enligt Trost går den kvalitativa intervjun

bland annat ut på att försöka förstå hur intervjupersonen tänker och känner, vilka erfarenheter

denne har och hur dennes föreställningsvärld ser ut (Trost, 1997). Målet har varit att få fram

subjektiva upplevelser och inte att göra en jämförande studie.

Att vår intervjuperson är en kvinna var inget vi krävde, men eftersom det fanns en kvinna  i en

av vår bekantskapskrets som uppfyllde våra kriterier och som var villig att låta sig intervjuas,

blev det en kvinna. För att uppnå syftet med uppsatsen kunde vi lika gärna ha valt en man.

Just det faktum att en av oss kände kvinnan sedan tidigare har vi tagit i beaktande. Vi ansåg

dock att fördelarna med att använda oss av just denna kvinna övervägde. Vi visste redan från

början att hon var villig att dela med sig av sin berättelse då det inte är något hon håller
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hemligt. Tvärtom är hon mycket öppen om vad hon har med sig från sitt förflutna. Vi har

försökt att tränga bakom den historia som hon är van vid att berätta genom att genomföra

långa och återkommande intervjuer med henne. Innan vi började vår första intervju hade vi ett

samtal kring den etiska aspekten. Vi ville att hon skulle vara medveten om och väl förberedd

för de frågor vi tänkte ställa och att vår intention var att gå på djupet och så småningom, i

uppsatsen plocka ut delar och jämföra det med olika teorier och begrepp. Vi förberedde henne

på att detta kunde framkalla en hel del känslor hos henne. Vi ville försäkra oss om att hon inte

ställde upp för att vara till lags och vi upprepade många gånger att hon när som helst kunde

dra sig ur. Hon försäkrade att hon kände sig redo för våra frågor och att hon skulle säga till

om det blev för mycket för henne. Hon menade att det skulle bli spännande dels att bli

intervjuad och dels att läsa det färdiga arbetet. Med hänsyn till kvinnans integritet och även

andra personers i hennes berättelse, och för att de ska garanteras total anonymitet, har vi

ändrat alla namn och övrig information som skulle kunna kopplas till dem.

Intervjuguide

Vi ville ha en enkel och övergripande intervjuguide, men samtidigt ville vi med våra frågor nå

fram till känslor och upplevelser på ett djupare plan. I utformandet av intervjuguiden tog vi

del av ett antal uppsatser som behandlade liknande frågeställningar. Utifrån dessa och med

vårt syfte i tankarna växte vår guide fram. Vi använde oss av intervjuguiden som just en

guide, ett underlag som vi hade till hjälp för att styra in intervjun på de områden vi var

intresserade av. Man kan kalla detta en halvstrukturerad intervju, där man har en frågeguide

att utgå ifrån, men som ger intervjupersonen möjlighet för avvikelser. Fördelen med denna

intervjumetod är att man reducerar informationsmängden till att till största del innefatta sådant

som är av intresse för frågeställningarna (Lindberg, 1998:2).

Tillvägagångssätt

Platsen för intervjun är viktig att ta ställning till. Den intervjuade måste känna sig trygg i

miljön. Det måste också vara en ostörd miljö där samtalet kan äga rum utan åhörare. En del

anser att intervjun bör ske på neutral plats. Vi valde att tillmötesgå vår intervjupersons

önskemål att genomföra intervjuerna i hennes hem. Vi genomförde tre intervjuer som varade i

cirka en och en halv timme vardera. Intervjuerna bandades.

Efter varje intervjutillfälle skrev vi ner allt som sades, dels för att inte missa de nyanser och

uttryck som lätt annars glöms bort, och dels för att kvinnan ofta hänvisade till något hon
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tidigare sagt. En annan anledning till att vi skrev ned allt var att vi  i detta skede  inte redan

ville göra urvalet av vad som skulle ingå i det skrivna arbetet. Vi ville även att kvinnan skulle

få ta del av hela intervjun och inte få delar bortplockade. Kvinnan fick ta del av utskriften och

fick därmed tillfälle att ändra något hon eventuellt skulle ångra. Vid första intervjutillfället

började vi med att kartlägga hur hennes liv såg ut vid intervjutillfället. Vi började med

faktafrågor för att så småningom övergå till frågor av mer beskrivande karaktär. Därefter fick

kvinnan berätta om sin uppväxttid. Vid andra intervjutillfället täckte vi missbruksperioden.

Tredje och sista intervjun koncentrerades kring missbrukets upphörande och vi fokuserade oss

på de faktorer som hjälpte kvinnan att bli kvitt sitt missbruk. Denna intervju tog något längre

tid än de två förra. Vi använde oss av tematiserad samtalsintervju. Detta innebar att vår

intervju byggde på vissa teman. Vi delade in intervjun enligt olika huvudrubriker och hade

vissa punkter med som vi ville få svar på (se bilaga 1).

Konstruktionen av en livshistoria

Forskaren och den intervjuade rekonstruerar tillsammans intervjupersonens livshistoria. Man

kan säga att forskaren skapar liv genom sina intervjuer. Enligt Ehn (Lindberg, 1998)

konstrueras intervjupersonen berättelse och livshistoria i interaktionen mellan forskaren och

intervjupersonen. I denna konstruktion är intervjuguiden viktig eftersom den sätter gränser för

det som är möjligt att konstruera. Också intervjupersonens vilja och förmåga att dela med sig

av sitt liv och sina erfarenheter påverkar den levnadsberättelse som blir produkten av

konstruktionen.

I våra intervjuer med kvinnan har vi tillsammans rekonstruerat hennes livshistoria, dels utifrån

de erfarenheter och upplevelser hon har delat med sig av och dels utifrån vår intervjuram,

spontana följdfrågor och våra erfarenheter. Innan vi började våra intervjuer diskuterade vi

huruvida det faktum att en av oss kände intervjupersonen redan innan, kunde resultera i att

hon var benägen att dölja vissa förhållanden för oss för att inte den fortsatta relationen skulle

förändras. Detta är vi i efterhand övertygade om att så inte var fallet då hon har delgivet oss

både positiva och negativa händelser och egenskaper i sin berättelse. En effekt av att vi redan

kände intervjupersonen har varit att vi inte närmare har frågat om hur den kristna trons

karaktär har sett ut då vi redan hade förkunskaper om detta. Möjligtvis hade vi fördjupat oss

mer i den frågan och fått en något annorlunda berättelse om vi inte redan hade dessa

förkunskaper. En som vi tror positiv effekt av att vi redan kände intervjupersonen, var att vi
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snabbare kunde nå djupet av hennes berättelse då hon redan upplevde förtroende för oss och

att hon inte behövde förklara en del fakta vi redan kände till.

Beskrivning av analysarbetet

Vi har velat vara konsekventa vid presentationen av de begrepp och teorier som använts i

analysdelen, i samband med att kvinnans historia har presenterats mer grundligt. Varje

begrepp vi har med beskrivs därför kortfattat, och följs därefter av relevanta citat eller

beskrivningar av intervjusvar. Detta i sin tur leder till korta diskussioner huruvida begreppet

är applicerbart, eller till kommentarer kring de citat vi använt oss av. Samma citat återkommer

vid en del olika begreppsdiskussioner. Detta för att påvisa att samma händelse eller process

kan förklaras på olika sätt i anslutning till olika teoriinriktningar och begrepp. Vi har utifrån

de begrepp vi tar upp sökt i intervjuutskriften och funnit de delar som passar in och återgett

dessa, oftast i citatform. Begreppen har med andra ord i analysen kopplats till det material vi

fått genom intervjuerna.

Fortsatt framställning

Under kommande sidor introduceras Tina, som vi har valt att kalla intervjupersonen. Hennes

berättelse börjar redan i barndomen. Sedan får vi följa henne genom tonårstiden och

missbruksperioden och fram tills i dag när hon är 36 år gammal. Efter berättelsen om Tina,

fokuserar uppsatsen kring den period av hennes liv då hon slutade missbruka droger. Denna

del har vi kallat analys av vägen ut. Där beskriver vi kortfattat olika teoribegrepp, och

försöker se om vi kan relatera dessa begrepp till den information vi fått från vår intervju med

Tina. Sedan följer en presentation av fyra förklaringsmodeller såkallade vokabulärer, som kan

användas när man beskriver vägen ut. Vi ska se om någon av dessa stämmer in på Tinas egen

förklaring. Avslutningsvis följer en slutdiskussion.

LEVNADSHISTORIA

The story of Tina!

Pippi på att flytta

Tina bor idag i en liten by i Skåne. Hon har ett litet hus på landet tillsammans med sina döttrar

Kia 14 år, Mia 10 år och Fia 7 år. Men vi får inte glömma hundarna Ludde 3 år och Milla 1år
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och de två katterna. Tinas äventyr började en dag för lite mer än 36 år sedan i en stad i Skåne.

Hennes mamma och pappa hade ”pippi på att flytta” som Tina själv uttrycker det, så innan

hon hann börja i skolan så hade hon säkert flyttat en fem-sex gånger, inkluderat ett tag hos

mormor och morfar och en sommar på barnhem. På frågan om hon flyttat mycket även när

hon började skolan sa hon så här:

Ja, i första klass gick jag ett halvår på Linskolan och ett halvår på Almskolan och halva andra på

Almskolan och sen flyttade vi till Söder och då gick jag tvåan och trean. Var gick jag då i fyran? Det

vet jag inte. Femman, en termin i femman och en termin i sexan gick jag i Östad. /…/ Sen på

högstadiet så var jag inte i skolan. Hela högstadiet satt jag på Obs-kliniken. – Vilken skola var det? -

Kåreskolan. Och det var meningen att jag skulle flytta, sista terminen i nian, skulle jag flytta till

Ahlbyskolan eftersom vi bodde här ute i Ahlby, då. När mamma flyttade ut här så flyttade jag hem till

dem. Men då fick jag dispens ut av rektorn för han tyckte att jag hade gått på så många skolor och

hade bara en termin kvar.

Javisst kan man säga att hennes mamma och pappa hade ”pippi på att flytta”. När Tina var

tolv år skildes hennes föräldrar och Tina vägrade bo kvar hos mamman eftersom hon hade

alkoholproblem. Tinas tre yngre syskon bodde kvar hos mamman och pappan flyttade ihop

med sin älskarinna som bara var några år äldre än Tina. Hon kommer ihåg  den kvällen när

pappa gick och sa att; - ”Du är stor och klarar detta och du får hjälpa din mamma och sånt, va.

Då tänkte jag, fy fan din djävla skitstövel, ska du lägga det på mig. Jag kände precis som han

lade sitt vuxna ansvar på mig”. Tina rymde till sin mormor och morfar och bodde där tills hon

flyttade tillbaka till sin mamma när hon skulle börja i nian.

Skolan och kompisar

Tina hade en hel del kompisar i skolan men hon var inte riktigt säker på om det var riktiga

kompisar eller om de var med henne för att det var rädda för henne. Hon var ingen ängel i

skolan, direkt. I stället för att gå på lektion, kunde hon själv åka ner på stan och snatta godis

och kläder. Cigaretter fick Tina av sin mormor som samma dag Tina berättade att hon rökte

cigaretter gjorde klart att hon aldrig skulle få varken cigaretter eller pengar till cigaretter av

henne. Men dagen efter stack mormor till henne en halv ask cigaretter och sa; - ”10, det räcker

nog”! Och det gjorde mormor varenda dag Tina bodde kvar hos dem.

När hon var tretton umgicks hon med några äldre kompisar som hon brukade åka över till

Danmark med, för att dricka sprit och röka hasch. Hennes första kontakt med narkotika fick
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hon med alkohol i kroppen. Hennes äldre vänner fick truga henne några gånger innan hon

slutligen tackade ja till ett bloss på en pipa hasch. Efter det blev haschet så småningom en del

av hennes vardag. Hon åkte till Danmark och köpte sina ”bitar” och tog med över, sen satt

hon och några av de äldre skolkompisarna och rökte hasch på rasterna. Eftersom Tina sällan

var på lektionerna så blev det inte något betyg för henne. Hon hade dock ett favoritämne i

skolan som hon sällan missade, det var textilkunskap och där hade hon en fyra i betyg genom

hela högstadiet.

Jobb och piller

När Tina slutade nian såg det inte vidare ljust ut när det gällde fortsatta studier, och det gjorde

inte heller henne något. Hon kunde mycket väl tänka sig att bara gå hemma och ta det lugnt.

Men det kunde inte hennes mormor tänka sig. Hon skaffade ett städjobb åt Tina på samma

arbetsplats hon själv arbetade på. Det krävdes lite övertalning från mormors sida för att få

Tina att ta arbetet; - ”Du ska vara glad att det är någon som bryr sig om dig och nu har jag

ordnat detta, så nu jobbar du!” Och när hon lade fram det så hade Tina inte mycket val annat

än att gå och jobba. Ofta ringde mormor till Tina och väckte henne på morgonen eller när

Tina sjukskrev sig och tjatade på henne att gå och jobba. Och tjatet måste ha lönat sig för att

Tina började snart arbeta i köket och behöll arbetet i över åtta år.

Under tiden hade hon hunnit att flytta hemifrån som sjuttonåring. Hon klarade inte mat och

hyra på sin lön så hon fick även ekonomisk hjälp av socialtjänsten. Genom socialen fick hon

också hjälp av en läkare som skrev ut lugnande medicin åt henne. Det var ju inte svårt för

henne att få läkaren att skriva ut medicinen när hon berättade om sin ”svåra barndom”. När

hon sen inte ville arbeta så sjukskrev läkaren henne. Nu förändrades hennes drogvanor en

aning,. Från att använt sig av cigaretter, alkohol och hasch sen hon var tretton, tillkom nu

även benzodiasepiner. Dessa mediciner blev också ett sätt för henne att förbättra sin ekonomi

genom att sälja det hon inte själv behövde.

Män och amfetamin

Tinas kompis, Lotta, hade en relation med en gift man redan när hon var i tolvårsåldern.  Tina

brukade följa med Lotta till den mannen när de skubbade från skolan. De gick ut med

familjens hundar och när frun i huset var borta utnyttjade mannen Lotta sexuellt och så

småningom även Tina. Tina berättar;  ”Det var ju en gift man. Men det var ju också pågrund

av, ja, jag var ju rädd. Dörädd att han skulle slå mig och sånt. Jag ställde upp på det men det
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var ju mot min vilja”. Då var Tina tretton år. Nästa sexuella erfarenhet blev inte mycket

bättre. Tina följde med en kompis till hennes syster och systerns man. Där låste mannen in

Tina på ett rum och våldtog henne. Tinas kompis lyckades till slut få ut henne från rummet

och lägenheten. När Tinas kompis kom hem berättade hon för sin mamma om vad som hade

hänt vilket ledde till att mamman gjorde en polisanmälan. Tinas egen mamma förstod aldrig

vad som hade hänt eller så ville hon inte förstå för hon hade vid den tidpunkten stora

missbruksproblem med både alkohol och tabletter. Tyvärr har det varit så för Tina genom hela

hennes barndom, ingen vuxen som har sett hur hon mådde och vad hon blev utsatt för. Även

om hennes mormor har stöttat henne mycket har hon inte kunnat se hur illa det var för Tina.

Efter en vanlig pubrunda i Danmark när Tina var i början på de tjugo, träffade hon en man

som hette Per. Tina och hennes väninna hade nämligen slagit vad om att ta första karl som

kom ut ur dörren, med sig hem. Det blev Per och han stannade kvar i fyra år. När Per kom in i

bilden hade Tina redan provat amfetamin några gånger. Eftersom det var något Per också

använde sig blev det en drog Tina använde mer. I början intog hon det genom att stoppa in det

i papper och svälja det men hon tyckte inte att det gav en tillräcklig kick så hon övertalade sin

väninna att injicera det på henne, själv var hon mycket spruträdd. Tina kom aldrig över sin

spruträdsla så när ingen hjälpte henne att injicera, sniffade hon drogen. Tina tyckte att

amfetaminet var häftigt för hon kunde hålla på och städa och vara uppe på nätterna och hålla

igång hur mycket som helst. När hon sedan skulle varva ner använde hon sig av alkoholen och

haschet. Så i många år varvade hon droger för att passa de situationer hon befann sig i. Men

Tina menar i alla fall att det var haschet som var hennes huvuddrog.

Tina och Per försörjde sig och sitt missbruk genom att smuggla- och sälja narkotika. Det blev

många turer till Danmark för att sedan sälja vidare i Sverige. Ibland tog Tina flyget uppåt i

Sverige för att sälja vidare. Trots många år av smuggling och försäljning av droger åkte de

aldrig fast. Några av deras gemensamma bekanta som också höll på med smuggling och

försäljning, åkte fast och fick långa fängelsestraff. Men Tina har alltid kommit undan.

Tina blir gravid

Mer eller mindre planerat blev hon gravid. Hon hade någon tanke om att om hon blir gravid

och ska bli mamma så kan hon sluta med drogerna. Så innan hon blev gravid lade hon in sig

på en avgiftning som varade hela sommaren. Tyvärr fungerade det inte. När hon blev gravid

några månader senare använde hon fortfarande droger och det fortsatte hon med under hela
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graviditeten. Det var mest hasch och alkohol och vid något tillfälle även amfetamin. Hon

intalade sig själv att det var så lite att det inte kunde vara så farligt. Men innerst inne var hon

rädd att det skulle hända något med barnet. Tina födde en fullt frisk flicka året efter.

Missbruket minskade inte i takt med att hon blev mamma utan efter graviditeten ökade hennes

missbruk igen. Två år senare blev hon gravid igen och denna gången minskade hon inte sitt

drogmissbruk. Tina var även denna gången orolig att det skulle vara fel på barnet så hon gick

till olika specialister för att kontrollera det. Men de kunde inte konstatera att där var något fel.

Denna gång födde Tina en flicka som var gravt missbildad och genom en svår förlossning

blev flickan handikappad av syrebrist. Tina älskade sin dotter otroligt mycket och bad till Gud

varje dag att hon skulle få leva. Det gjorde hon i tre och en halv vecka men då insåg Tina att

flickan aldrig skulle få något värdigt liv. Samma dag som Tina bad Gud att han skulle ta hem

flickan, dog hon. Tina säger att det var första gången som hon hade blivit bönhörd.

Detta var inte första gången Tina pratade med Gud. Det började redan när hon var liten och

hennes mamma satt henne i olika kyrkliga sammanhang, mest för att bli ledig några timmar

tror Tina. Men även på barnhemmet kom Tina i kontakt med Gud, kanske inte på allra bästa

sätt, de var nämligen tvungna att gå ner på knä varje kväll för att be aftonbön. Aftonbönen har

sedan hängt med Tina enda fram till idag.

När Tinas äldsta dotter Kia var fyra år födde Tina ytterligare än flicka, fullt frisk trots Tinas

fortsatta drogmissbruk. När Mia bara var några månader separerade Tina och Per. Tina blev

ensam med de båda flickorna. Dock inte särskilt länge för det kom in nya män i deras liv.

Under en lång period hade Tina ett förhållande med två olika män. När det blev slut med den

ena mannen flyttade den andre in och så höll det på i några år tills Tina blev gravid igen.

Denna gången visste hon inte vem som var pappa till barnet så hon försökte själv göra abort.

När det misslyckades försökte hon ta kontakt med sin mamma för att be henne hjälpa henne

till sjukhuset för att få abort. Hon skrev några brev till sin mamma som bodde på andra sidan

gatan men hon vågade aldrig posta dem. Tiden gick och det blev försent för att göra abort.

Slutligen brast det

När Tina var gravid denna gången använde hon droger ohämmat. Hon gick även på restaurang

och drack sprit fast att hon var höggravid och hade flickorna med sig. Hon tror själv att det

var ett skrik på hjälp för hon kunde inte själv be om hjälp utan hon hoppades att någon skulle
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reagera. Till slut en kväll gick Tina ner på knä och bad Gud att hjälpa henne för hon orkade inte

mer. Om hon inte fick hjälp nu var hon övertygad om att hon skulle ta livet av sig. Några dagar

senare när Tina var på öppna förskolan med sina flickor, frågade en i personalen, Karin, om Tina

behövde hjälp för det syntes att hon inte mådde bra. Då brast det.

För första gången berättade Tina om hur hon mådde för en utomstående. Karin hjälpte henne att

få kontakt med en socialsekreterare på socialtjänsten. När Tina kom dit för första gången var hon

livrädd. Hon kände sig alldeles avklädd och utelämnad. Socialsekreteraren kom med olika

behandlingsalternativ till Tina men de flesta innebar att hon skulle åka i väg på behandlingshem

utan sina flickor. Det ville inte Tina. Där fanns ett Minnesotabehandlingshem i den staden som

hon bodde i som tog emot klienter på dagtid. Detta behandlingsalternativ passade Tina väl. Efter

första besöket på behandlingshemmet upplevde Tina att det var precis rätt. Hon fick en känsla av

trygghet och det var precis som hon hade kommit hem. Hon menade att det var en vändpunkt för

henne och hon har aldrig haft ett återfall sen dess.

De tolv stegen hem

Enligt AA:s ideologi, finns det tolv steg eller ”förslag” som missbrukarna kan använda sig av för

att bli medveten om det egna
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�������Â�� hade missbruksproblem. Minnesotabehandlingen som i mångt och mycket utgår

från AA-rörelsens ideologi passade alltså Tina perfekt. Än i dag säger hon att: ”så länge jag går

på mina möte (AA-möte), så länge kan jag hålla mig drogfri”. Hon har hört talas om många som
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har slutat att gå på möte för de tycker att nu kan jag klara det själv sen har de gått ut och tagit ett

återfall. Detta är något som Tina säger att hon aldrig hade kunnat göra, hon menar att hon har fått

en chans, så minst en gång i veckan går hon på sina AA-möte.

Tina har genom sina år i missbruket och den långa vägen i nykterhet använt sig av skrivandet.

Ofta vaknar hon om nätterna och har något i huvudet som inte vill släppa, då hämtar hon papper

och penna och börjar skriva. Hon menar att pennan går av sig själv och när hon sedan vaknar på

morgonen och ser vad hon har skrivit förstår hon inte riktigt hur hon har tänkt men när hon läser

det långt senare kan hon förstå vad det handlar om. Hon ser det som om hon får insikter eller

vägledning.

Detta brev skrev Tina 1994:

God och ond.

Som baby upp till skolåldern var det, det goda som styrde. Från skolåldern till tolv år kämpade det goda

mot det onda. Som tolv år bröt sig det onda ut och ville styra och ställa över det goda. Och vad gjorde jag

då? Jo, jag började ge näring och energi så att det onda kunde växa och ta övergrepp över det goda.

Genom att jag började röka cigaretter och smaka på sprit och öl och vin, röka brass och ta amfetamin och

piller. Allt för att det onda skulle vara nöjd. Ändå kände jag att jag gjorde fel och det var när det onda höll

på att ta över min kropp och dess funktion. Som tur var fanns stubinen kvar till det goda. Fast vid det här

laget var den liten och skrumplig. Men det viktiga var att den fanns där. Jag bad Gud om hjälp och

vägledning. Jag gör vad som krävs för att det goda ska börja glöda i mig igen. Där hände något. Jag

fylldes av nån behaglig pirrning i kroppen, styrkan, bubblande känsla i ådrorna. Sen efter det gick allt

fort.  Och idag är jag på väg. Jag kan känna hur det onda sjunker och det goda har börjat växa i mig.

ANALYS AV VÄGEN UT

Avgörande händelser

En del forskare menar att det går att urskilja en avgörande händelse när en individ upphör med

sitt missbruk. Vi kommer i detta avsnitt att testa tre begrepps hållbarhet som behandlar detta

fenomen. Vi använder Tinas egen berättelsen som underlag för vår analys.
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Vändpunkter

Ett sätt att beskriva slutet på ett missbruk kan vara i termer av så kallade vändpunkter.

Definitionen av vändpunkt är enligt Melin och Näsholm de händelser som ligger närmast i

anslutning till den genomförda förändringen. Enligt Melin och Näsholm är inte händelsen i sig

det viktigaste, utan avgörande är sammanhang, tolkning, upplevelse och individens och

omgivningens reaktioner. Exempel på vändpunkter är: graviditet, förälskelse, religiös/andlig

upplevelse, arbetsbyte, skilsmässa, sjukdom (Melin och Näsholm, 1998).

Johnsson pratar om vändpunkter i missbrukarnas liv, där individen har stannat upp, tagit en paus

och valt en ny riktning i sitt liv. Exempel på detta är att många missbrukare kommer ihåg exakt

datum då de slutade missbruka. Ofta beskrivs vändpunkter med en efterföljande känsla av lättnad

och upplevelser av det nya livsinnehållet är mer autentiskt än det tidigare (Johnsson m fl, 2000).

Sista gången jag tog droger och sprit, det kommer jag ihåg, det var en fredag. Sen satt jag och tänkte att,

jag är kapabel att gå ut och slänga mig framför en bil eller ett tåg eller vad för nåt som hest för att få slut.

Jag tyckte att det blev ju bara värre och värre. Hade svårt att hitta någon utväg till att låta bli att ta droger,

och sånt. Jag tyckte att jag hade försökt men jag kunde inte hålla på med sånt längre. Jag låg på, jag hade

en inglasad balkong, jag låg där på knäna och pratade med Gud och bad om hjälp. Jag gör vad för nåt som

helst bara jag får ett annat liv. Där hände någonting, jag har skrivit ett brev också om händelsen där, strax

efter. Det var att jag kände en sån här... Det började bubbla inne i kroppen på mig, precis som, ett

porlande i mig. Jag fick en enorm styrka.

Tina berättade att på måndagen därpå frågade en anställd på den öppna förskolan, (dit Tina ofta

gick med sina barn) om Tina hade några problem. Det var inte första gången hon hade fått den

här frågan av de anställda på öppna förskolan, men den här gången brast allt, sa Tina.

Och så rasade den här muren och jag började gråta, och allting bara kom, och jag berättade allting.

Dessa kvinnor hjälpte Tina att ta kontakt med socialtjänsten, som i sin tur letade upp en

behandling som hon var villig att genomgå.

Vi har hittat tre händelser här, som skulle kunna beskrivas som vändpunkter om man bakar

samman dem. Den första och kanske den viktigaste är den andliga upplevelsen, Tina säger sig ha
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haft på balkongen när hon kände det som om hon erhöll en enorm styrka. Händelse nummer två

är när kvinnan på öppna förskolan, redan måndagen därpå frågar om Tina har problem. Detta i

sig kan kanske inte utgöra en vändpunkt då kvinnan tidigare ställt samma fråga. Men frågan kom

nu lägligt i och med att Tina bara två dagar tidigare hade haft den speciella upplevelsen på

balkongen. Därmed kan frågan från kvinnan vara en del i vändpunkten. Om kvinnan inte hade

ställt frågan, kanske Tina inte hade berättat, och därmed hade hon kanske inte kommit i

behandling. Men det finns också en möjlighet att Tina hade berättat för någon annan eller sökt

hjälp på egen hand. Slutligen kan själva behandlingen ses som en viktig  vändpunkt. När Tina

under intervjun beskriver hur det kändes redan vid första besöket på behandlingshemmet,

uttryckte hon sig så här:

Då kände jag när jag gick in där att precis som att ja, det kändes ju rätt. Fick en känsla av trygghet och det

kändes precis som om jag hade kommit hem. Där hände någonting när jag kom innanför den dörren. Det

var en vändpunkt för mig. Jag kände det så starkt.

Det är intressant att Tina själv använder sig av begreppet vändpunkt för att beskriva första

kontakten med behandlingshemmet.

Nollpunkt – Självmord

Ett annat begrepp som beskriver det avgörande tillfälle då en person bestämmer sig för att sluta

med drogerna har Ted Goldberg i sin teori om avvikarkarriärmodellen kallat för nollpunkten. Ted

Goldberg har i sin teori om avvikarkarriärmodellen ett begrepp som han kallar för nollpunkten.

När en konsument har gått så långt i sitt missbruk att han/hon inte är beredd att tillåta sig sjunka

längre, har han/hon nått sin personliga nollpunkt. Det är  i situationer där de måste göra saker

som är för motstridig mot sin självbild som de bestämmer sig för att försöka avbryta sitt

missbruk. De handlingar som leder fram till upplevelsen av sin nollpunkt varierar från individ till

individ. Goldberg menar att nollpunktsgränsen antagligen beror på hur pass negativ självbilden

är. En del människor lämnar drogscenen så gott som i samband med den första negativa

erfarenheten (Goldberg, 1993), vilket Tinas väninna är ett exempel på. Tina förklarar det så här:

Min väninna och jag, liksom vi har umgåtts under hela mitt missbruk. Vi började med att röka en pipa

ihop. Och hon valde att inte fortsätta. Och jag valde att fortsätta, redan där delade vi på oss men hon har
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funnits på min sida hela tiden. Och det har vi snackat om, hur jag blev och hon tog avstånd. Hon fick väl

någon snedtändning och hon tyckte att hon mådde dåligt av det. Och jag fick antagligen aldrig detta. Jag

har väl haft sånt senare kanske, såna här snedtändningar, men då har inte det bekommit mig. För en gång

utav tio gånger, det kan jag väl leva med? Hon fick det antagligen direkt och det avskräckte henne. Sen

har vi ju sett våra kompisar, avskräckande exempel. Det har inte berört mig, det har jag slagit ifrån mig.

Det är de, inte jag.

Tinas egen nollpunkt var den där fredagskvällen, som vi även belyste i begreppet vändpunkter, då

hon var ute på sin balkong och tog droger:

Ja, den här kvällen när jag låg på balkongen då insåg jag ju att jag orkade inte själv. Det var väl då jag

tänkte att antingen får jag göra någonting åt det och det kan inte bli värre än vad jag har det eller så hade

jag gjort slut på mig själv. De var två alternativ.

Så det var inget som hände dig innan du la dig ner på balkongen?

Nä, det var väl att jag tog droger och den gången, jag ville inte ta det. Det var att jag grät när jag satt och

slog i mig, vad det nu var och druckit. Jag blev ju sentimental var enda gång jag drack. Jag kände bara att

jag orkade inte, jag orkade inte mer. Ett djävla jagande och flackande.

Självmord är enligt Goldberg en alltför vanlig metod för att lämna droglivet. Han menar att

avvikelsespiralen driver missbrukarna nedåt till nollpunkten, där de inte orkar lida längre utan

istället begår självmord. Det är svårt att veta om den höga dödligheten bland missbrukarna beror

på olyckshändelser, överdos eller om det beror på självmord. Man kan dock konstatera att

missbrukarnas (eller problematiska konsumenter, som Goldberg beskriver dem) hela livsföring är

en dans med döden (ibid). I Tinas fall kunde nollpunkten kanske ha övergått till ett självmord.

Här använder vi delvis samma citat som i begreppet vändpunkter, för att belysa Tinas

självmordstankar.

Sista gången jag tog droger och sprit, det kommer jag ihåg det var en fredag, sen satt jag och tänkte att jag

var kapabel att gå ut och slänga mig framför en bil eller ett tåg eller vad för nåt som helst för att få slut.

Jag tyckte att det blev ju bara värre och värre. Hade svårt att hitta någon utväg till att låta bli att ta droger,

och sånt. Jag tyckte att jag hade försökt men jag kunde inte hålla på med sånt längre.
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Rock bottom

Brill beskriver något som liknar Goldbergs nollpunkt, med ett annat begrepp – rock bottom. Brill

beskriver missbruket som en livscykel som innebär olika faser. Individen kan passera de olika

faserna genom att ständigt lära sig nya saker och att anpassa sig efter nya situationer.

Förflyttningen mellan de olika faserna sker inte automatiskt utan missbrukaren förs framåt av

olika kriser och vändpunkter. Brill menar att vägen ut ur missbruket både styrs av krafter som

stöter bort (pushes) och drar till sig (pulls) missbrukaren. Pushes innebär att  missbrukaren stöts

bort från missbruket genom negativa konsekvenser. Pulls innebär t ex att missbrukaren får andra

värderingar och på så sätt närmar sig en av samhället accepterad livsstil. Brill pratar om den

personliga botten som en ”rock bottom”. Att nå botten kan innebära olika saker för en

missbrukare men det är ofta en skakande upplevelse. När Brill talar om Rock bottom menar han

att vändpunkten sker plötsligt och att missbrukaren kan uppleva det som en chock. Enligt Brills

undersökningar har anhöriga och andra närstående ingen avgörande roll för missbrukaren i hans

väg ut ur missbruket (Andersson och Hilte, 1993). Här kan vi ännu en gång använda oss av den

händelse då Tina var på sin balkong och  tog droger.

Vill du berätta om den sista gången du använde droger?

Då tog jag både alkohol och narkotika och jag var i sjätte månaden. Mitt liv såg rörigt ut, jag hade två

relationer. Satt på krogen och hängde, i stort sätt hela dan. Först i Danmark och sen nere i stan. Ungarna

sprang vind för våg och jag hade ingen moral. Jag körde bil påverkad. Jag ville inte ta droger, speciellt

narkotika då eftersom jag var gravid. Det var också till att gå över mina gränser, så mycket som jag

använde, det var ju dagligen. Jag var jätterädd att det skulle vara något fel på henne. Jag visste inte vem

som var pappan. Jag  försökte skriva brev till mamma för mamma bodde ju rätt över gatan. Varje gång

jag var påtänd och full då på kvällarna så har jag… Jag hittade ju breven sen dagen efter. Jag skrev ju i

breven att jag ville att hon skulle hjälpa mig att göra abort men det var gånget så långt att … Jag mådde

jävligt dåligt och jag ville i stort sätt bara dö. Jag tyckte att det var ett jävla liv och jag skötte inte jobb,

mycket sjukskriven och sånt. Sista gången jag tog droger och sprit, det kommer jag ihåg. Det var en

fredag, sen satt jag och tänkte att… Jag var kapabel att gå ut och slänga mig framför en bil eller ett tåg

eller vad för nåt som helst för att få slut. Jag tyckte att det blev ju bara värre och värre. Hade svårt att hitta

någon utväg till att låta bli att ta droger, och sånt. Jag tyckte att jag hade försökt.

Senare under intervjun:

Vad tänkte du när det brast?
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Ja, den kvällen när jag låg på balkongen då insåg jag ju att jag orkade inte själv. Det var väl då jag tänkte

att antingen får jag göra någonting åt det och det kan inte bli värre än vad jag har det eller så hade jag

gjort slut på mig själv. De var två alternativ. Nä det är som jag sa, att jag hade nått min botten där. Längre

ner än så… Jag var långt nere. Jag kan tycka att när folk snackar om helvete, ja jag vet vad det handlar

om, jag har själv varit där. Så kan jag känna det.

Övergångsprocessen

I föregående avsnitt behandlade vi avgörande händelser när individen beslutade att avbryta sitt

missbruk. Nu kommer vi att ta upp den process som många forskare anser äger rum vid

upphörandet och den närmaste tiden efter det att missbruket avslutas.

Identitet

En del, bland andra Becker, Ramström och Eriksson, menar att narkotikamissbrukare successivt

urvecklar en narkomanidentitet. Collins, Charon och Layder hör till dem som hävdar att individen

visar upp olika identiteter i olika sammanhang och några identiteter är viktigare än andra (i

Lindberg, 1998).

För att förstå individens identitetsutveckling måste man enligt Layder granska både subjektiva

och objektiva (d v s inre och yttre) aspekter av individens livskarriär. Han menar att begreppet

karriär är andvändbart för analyser av specifika sociologiska problem, där en grupp människor

förväntas genomgå en stegvis process, t ex narkotikamissbrukare. Layder identifierar två

huvudtyper av processer i en karriär. Den ena är de faser eller steg som är gemensamma för alla

dem som genomgår karriären. Den andra är att den enskilde uppfattar och tolkar sin karriär

individuellt beroende på vilka relationer hon har, och vilka händelser som inträffar i karriären.

Det är därför viktigt att lägga tonvikten på analysen av den subjektiva karriären i syfte att förstå

individens identitetsutveckling, enligt Layden. Han anser också att man bör söka efter viktiga

händelser i livskarriärer och de innebörder som individen tillskriver händelserna, samt de

förändringar dessa händelser kan medföra (Lindberg, 1998).

Odd Lindberg menar att alla försöker hålla narkomanidentiteten på avstånd. Några kan under

flera år visa upp andra, av omvärlden mer accepterade identiteter som blir bekräftade av

omgivningen. Han menar att ett bevis för att individer kan visa upp flera identiteter beroende på
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olika sammanhang, är att de ägnar sig åt något som kan beskrivas som självbedrägeri. Den

narkomana identiteten förflyttas till handlingar som individen inte själv sysslar med. De

handlingar som hon/han trots allt utför i sitt missbruk ses inte som en del av hennes autentiska

jag. Alltså ser hon/han sig inte som narkoman. Många kan hålla narkomanidentiteten på avstånd i

flera år men till slut går det inte längre eftersom alla dagliga handlingar präglas av

narkotikabruket och de sociala relationerna utanför den narkomana världen minskar (ibid).

Odd Lindberg beskriver två olika typer av narkotikamissbrukare: de marginaliserade och de

integrerade. De marginaliserade beskrivs som personer som inte upplevt förtroendefulla och

trygga relationer till sina föräldrar, samt att de upplevt dramatiska händelser i familjen som

inneburit starka känslosamma upplevelser eller kränkning. Dessa personer söker sig ofta till

grupper där de tror att deras kulturella kapital värderas högre och där de kan få en ny identitet

bekräftad. De får ett värde och en annorlunda livsberättelse kan skapas. De försöker förskjuta

rollen som narkoman genom att i självreflektioner hänvisa rollen till andra handlingar än de

själva är involverade i. När de själva är involverade i dessa handlingar förflyttas den narkomana

identiteten längre ner i hierarkin, så att de själva kan behålla en självkänsla som inte

sammankoppla med rollen som narkoman. Eftersom de relativt snabbt involveras i den

narkomana subkulturen får de svårt att hålla den narkomana identiteten på avstånd. De får svårare

och svårare att visa upp alternativa roller. Detta leder till att de får problem att ta sig tillbaka till

det konventionella samhället, eftersom de saknar det kulturella kapital som krävs (ibid).

De integrerade beskrivs som personer med erfarenheter av trygghet. De testar ofta droger av

nyfikenhet eller för att revoltera mot vuxenvärlden. Narkotikamissbruket ingår ofta som en del av

andra aktiviteter, till att börja med. De ingår i andra sammanhang som erbjuder mer

eftersträvansvärda identiteter. De klarar av att visa upp roller i andra sammanhang och få dem

bekräftade. Det är dessa roller som de identifierar sig med. De äger det kulturella kapital som

krävs för att  upprätthålla sociala band utanför narkotikavärlden. När missbruket accelererar får

dessa personer det allt svårare att behålla arbete och relationer till andra utanför

narkotikakretsarna och den narkomana identiteten blir alltmer framträdande, och allt svårare att

förskjuta. Den narkomana identiteten förflyttas allt högre upp i hierarkin av identiteter. För
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många av dessa personer kan behandling göra så att de får sin narkomanidentitet bekräftad och

många accepterar så småningom själva att de är narkomaner (ibid).

Bengt Svensson menar också att chanserna att ta sig ur ett missbruk är större om en person

hamnar i missbruk efter att ha levt ett ordnat liv och fungerat i samhället. Då har man helt andra

kunskaper om samhället än om man hamnat i missbruk som mycket ung. Han belyser även

faktorer som omgivningens bemötande i form av hur man blir betraktad, bemött och mottagen,

om det finns ett accepterande, en plats, och en uppgift för den med ett missbruk bakom sig. En

viktig faktor utgör den enskilde individen – vem är han och vad har han/hon att komma med av

charm, begåvning, utseende, arbetsförmåga, uthållighet? Vad har han/hon för vänner och

bekanta? (Svensson, 1996).

Tina säger att hon inte såg sig själv som missbrukare. Det var först när hon nådde en punkt då

hon inte orkade leva vidare på samma sätt som hon hade levt, och när hon insåg att hon inte

skulle orka sluta på egen hand, som hon kunde förstå hur illa det var med hennes drogmissbruk.

Vi frågade henne hur hennes bild av en missbrukare hade sett ut.

Alkoholister är ju de som sitter nere vid systemet.

Narkomaner?

Det är ju de som springer runt och har fått de här skadorna. Flaxar och sånt. Det har satt sig i käken och

de har inga tänder i flabben. Allmänt flabbiga och fladdriga. Det är narkomaner. Alkoholister är ju de som

får fylleben och sånt. Staplar utanför bolaget. Hade jag hållit på några år till så hade jag varit där, säkert.

Tina uttrycker det så att hon har stått med en fot i två världar. Hon säger som svar på vår fråga

om vem som bjöd henne på amfetamin första gången:

Jag vet inte. /…/ Jag har stått med en fot i skiten och en där. Jag ville leva som Svensson men jag kunde

inte. /…/ Sen när man är med missbrukare, de hade sitt språk, det var mycket konstiga slang.

Tina umgicks mest med andra missbrukare. Utanför missbrukskretsen hade hon två väninnor,

varav den ena var förlovad med en alkoholist. När hon fått sina barn gick hon på öppna förskolan

med dem. Hon säger att hon hade bra kontakt med personalen där.
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Du sa innan att du levde med en fot i varje värld. Du hade dina kompisar i drogkretsar. Hade du då ett liv

vid sidan om där du hade kontakter utanför droglivet och såg det likadant ut under hela perioden?

Ja, det var ju likadant på öppna förskolan. Där var jag ju med töserna flera dagar i veckan. Hade jag inte

haft det… Då kan jag tycka att jag hade en fot i det sociala. Jag kände inte med de andra mammorna som

satt där. Jag kände mig utanför hela tiden. Vad de pratade om det...Jag var inte alls på samma nivå.

Kände du dig mer hemma i missbrukarvärlden?

Ja.

Tina behöll sina barn och sin lägenhet trots att hon levde det liv hon levde. Hon berättade om

vilda fester, andra missbrukare som slog sönder hennes lägenhet, drogförsäljning och försäljning

av stöldgods, bråk, misshandel, att polisen tillkallats mm. Vi ställde frågan, vad hon hade för

grannar som inte reagerade.

I den trappan som jag bodde… De rätt över det var en väninna till mig. De var inne hos oss, de var ju

också missbrukare. Sen hade hennes kille en lägenhet på andra våningen. Så de var ju inne hos oss, det

var två. Sen bodde där en gammal tanta, utländska. Som smög in och smög ut i trappan. Sen bodde där ett

annat jugoslaviskt par med en tonårsgrabb, som aldrig var hemma. Sen bodde där en annan väninna där

nere också med en påg som var några år äldre än äldsta dottern. Som jag umgås med fortfarande. Hon var

inte missbrukare men hon var däremot förlovad med en som hade alkoholproblem. Hon tyckte att vi

sköter oss där och så får ni göra vad fan ni vill. Vi rökte väl våra bellor när vi var ihop med dem och de

satt och festa lite, min man och han. Jag har fortfarande kontakten med henne, det är skoj.

När Tina blev drogfri bröt hon kontakten med sina kompisar från missbrukarkretsen. Hon kände

sig mycket ensam. Hon började gå på AA-möten där hon kunde träffa likasinnade. Det var där

hon började bygga upp sina nya kontakter. Hon lärde också känna nya människor när hon började

på folkhögskola. Det tog tid att bygga upp ett nytt nätverk, enligt Tina, och hon trodde inte att det

var möjligt, då. Hon sa:

Allting var jättenegativt och det såg mörkt ut. Jag trodde ingenting om någonting. Ska jag leva så här i

resten av mitt liv? Det var bara svart eller vitt, va.

Tina berättar om AA-mötena:

Sen vill jag bara säga det att så länge jag vill hålla mig drogfri, så länge går jag på AA-möte och den dan

jag slutar gå på AA-möte så är också chansen att jag tar ett återfall. Det vet jag att där är många som har
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varit nyktra i tio år, så slutar de gå på möte, för de tycker att de har ett liv utanför. De känner sig, att det

kan jag hantera nu, så tar de ett återfall. Så det är liksom, vill jag va drogfri i resten av mitt liv, då får jag

gå på mina möte i resten av mitt liv.

Hade du klarat det här utan AA?

Nä.

Utan tro?

Nä.

Så det är de två, hela tiden som har hjälpt dig?

Ja. Tron den växer. Det blir ju mer för var dag. Det var ju lite för sju år sedan. Det går inte att jämföra vad

som har hänt med mig.

Man skulle kunna säga att Tina har antagit nya identiteter: som troende och som AA-medlem.

Hon ser sig som en före detta missbrukare som måste gå på AA-möten för att hon ska klara av ett

liv i drogfrihet. Hon har även numera en religiös övertygelse som hjälper henne och vägleder

henne i livet. Dessa identiteter kräver tid och engagemang för att upprätthålla, men kanske är det

nödvändigt med något som starkt visar att man tagit avstånd från missbrukslivet (se även under

rubriken statuspassage, som handlar om identitet).

Marginalkonflikt

Marginalkonflikt är något som många grupper i vårt samhälle upplever, t ex invandraren,

tonåringen eller en missbrukare. För att en marginalkonflikt ska uppstå krävs det att det finns

minst två grupper som i några viktiga avseenden skiljer sig från varandra såsom språk, kultur,

politisk eller religiös tillhörighet, normer eller värderingar. Den ena gruppen, majoritetsgruppen

upplevs äga större prestige och makt än den andra gruppen, minoritetsgruppen. Det är när en

person är på väg från den ena gruppen, säg minoritetsgruppen, till den andra, majoritetsgruppen

som han/hon kan uppleva att han/hon inte passar in någonstans. Personen befinner sig i

marginalerna till båda grupper och känner sig inte riktigt accepterad någonstans. Den inre

konflikt en sådan situation skapar kan ge sig till känna med olika s k marginalsymtom såsom

dubbel identitet och självuppfattning, känslor av mindervärdighet, överdriven självmedvetenhet,

ökad sårbarhet, ambivalens i attityden till det ” gamla livet” och det ”nya livet”, tendens till

isolering och att söka sig till människor med liknande erfarenhet (Blomgren, 1974).
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Även om Tina inte upplevde sig själv som narkoman under tiden som hon missbrukade narkotika

kan man säga att hon upplevde en konflikt mellan den världen hon mest rörde sig i, d v s vänner

som missbrukade narkotika, och den världen där majoriteten av människor befinner sig i som inte

använder narkotika. Tina berättar att när hon var på öppna förskolan i början på sin drogfrihet, så

kände hon ingen samhörighet med de andra mammorna.

Jag kände inte med de andra mammorna som satt där, jag kände mig utanför hela tiden. Vad de pratade

om det, jag var inte alls på samma nivå.

Hon menar att det tog två år innan hon började känna sig ”hemma” i vanligt socialt liv och hade

ett nytt fungerande socialt nätverk. De gamla vännerna bröt hon med fullständigt då hon började

på sin behandling vilket gjorde att hon kände sig väldigt ensam men hon menade att det får kosta

vad det vill bara hon kan hålla sig drogfri.

Ett av de s k marginalsymtomen anses vara att personer som upplever marginalkonflikt har en

tendens att söka sig till grupper och människor som befinner sig i en likartad situation. Tina bröt

med sina gamla vänner, som vi tidigare nämnt, och fick i samband med att hon började gå på

AA/NA-möte många nya vänner som hade gått igenom liknande upplevelser. Tina förklarar:

Det har ju tagit tid att bygga upp ett nytt nätverk men det trodde jag inte var möjligt då, liksom. Allting

var jättenegativt och det såg mörkt ut och inga vänner.

Många av de s k marginalsymtom som en person som befinner sig i marginalkonflikt kan uppleva

går inte att identifiera i Tinas berättelse, detta innebär inte att hon aldrig upplevde de symtomen.

Tina har under sin missbruksperiod haft kontakt med både familj och vänner som inte själva har

använt droger vilket innebär att den s k majoritetsgruppen inte var helt okänd för henne. Det har

ändå varit vännerna och livet i missbrukskretsar som har haft mest inflytande i hennes

missbruksliv vilket innebär att hon mest troligt identifierade sig som de i  den s k

minoritetsgruppen.

Statuspassage
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Begreppet statuspassage har många likheter med begreppet marginalkonflikt och går även att

jämföra med begreppet identitet. Den som har myntat detta begrepp är Strauss. Han har gett namn

åt den förändring av identitet som tros äga rum, vid bland annat missbrukets upphörande.

Begreppet statuspassage, kan sägas utgöra den sammanbindande länken mellan individens inre

upplevelser och de yttre händelser som hon/han är delaktig i. Förändringen medför en förändring

av individens position i förhållande till omgivningen, men också en förändrad syn på sig själv.

Det innebär en förändring av hur individen presenterar sig själv för andra och hur individen

uppfattas av andra. Själva övergången leder till att individen kliver in i  en annan roll. När

individen ser tillbaka på sitt liv, görs det utifrån en annan position än när individen befann sig i

den position som hon/han ser tillbaka på. Individer som redan har genomgått ett antal passager

fungerar som guider i syfte att hjälpa andra genom sina passager. De fungerar som lärare eller

tränare (Lindberg, 1998).

Det var ett tag sedan Strauss myntade detta begrepp men det används fortfarande i ny forskning,

varför även vi fann det relevant. I Tinas berättelse, finns exempel som kan passa in på detta

begrepp. Tina berättar om när hon som vuxen döpte sig. Hon pratar om när hon var femton år

gammal och satt och ritade kors och sa att hon skulle dö år 2000, 35 år gammal. Så här säger hon:

För jag ville inte bli äldre än 35, för fy fan för att bli gammal. Fyllade jag 35 den 17:e augusti och den 6:e

augusti så vuxendöpte jag mig. Och när jag blev nedsänkt där, det blev ett nytt liv för mig. Då dog jag ju

där. Det slog mig inte förrän jag hade gjort det eller någon dag innan jag skulle göra det. Liksom när det

gick upp för mig, jag fick en sån hårresning. Likadant att jag bor här ute, så mörkrädd som jag har varit

och så mörkt här är ute. Och jag har levt utan en karl så här många år, som inte vågade vara själv alls.

Gick från det ena förhållandet till det andra. Hela tiden var jag tvungen till att ha någon. Bara jag öppnade

ytterdörren, och gick innanför dörren så började det krypa i mig. Jag trivs jättebra här. Det känns bara,

pust, nu är jag hemma, va. Likadant är det här med hundarna. Jag försökte ha hund i missbruket också,

det gick en eller två veckor så lämnade jag tillbaka dem för jag stod inte ut med det. (Nu har hon haft sin

äldsta hund i över tre år, egen kommentar.)

Tina blev drogfri –94 så det gick sex år fram tills hon döpte sig och kände det som om hon fick

ett nytt liv. Man skulle kanske kunna se detta dopet som ett avslut på statuspassagen. Har man

missbrukat droger i 16 år är nog inte statuspassagen, om vi ska använda oss av detta begrepp,

något som sker direkt efter avslutat missbruk. Tina tar upp olika exempel (hunden, att kunna vara
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ensam hemma, att leva utan en man) där hon jämför sig själv, som hon är nu och som hon var i

missbruket. Hon kan så att säga ta ett steg tillbaka och reflektera över hur det var innan och känna

att det har skett en förändring. Så här säger hon också:

Jag började förändra mig. Jag började sätta gränser. Jag började säga vad jag tyckte och tänkte. Det blev

ju en chock för omgivningen. Vad jag gjort innan var ju att bocka och buga och be alla om förlåtelse i tid

och otid. Jag gjorde inget annat än sprang omkring och bad om ursäkt. Ursäkta att jag finns. Det var

fruktansvärt.

 I nästa mening beskriver Tina sig på följande sätt:

Jag ville inte vara själv. Jag var rädd för vad folk tyckte och tänkte. Grannarna när jag smög in och alltid

hade lägenhetsbråk. Jag höll ju aldrig truten. Jag muckade ju gräl med alla. De jag hade en relation med,

killar och sånt. Där var mycket bråk. Jag var jätterädd när telefonen ringde, jag var rädd när det ringde på

dörren.

Vad var du rädd för?

Det var såna nojor jag fick. Sen var det mycket att jag var konstant berusad så jag visste inte vad jag sa

och gjorde. Vem är det nu som ringer och vad ska jag nu säga? Vad har jag nu för ursäkt till att jag är

påverkad? För det hördes ju.

Vokabulärer

Användandet av droger utvecklas ofta till en livsstil. Att avsluta ett missbruk betyder därmed inte

bara att bryta ett drogberoende. Det innebär också att frigöra sig från de ekonomiska och sociala

relationer, aktiviteter och behov som utvecklats kring drogbruket, och sedan hitta nya sociala

sammanhang och ett nytt levnadssätt (Andersson och Hilte, 1993).

Hur förklaras vad som hänt och vad som varit viktigt i kampen mot ett drogfritt liv? Andersson

och Hilte menar att det finns olika tolkningsramar som bestämmer upplevelsen av verkligheten

och också handlandet. Olika typer av självförståelse leder till olika vägar ut ur missbruket. Olika

förståelseformer som finns inom bland annat behandlingsverksamhet, så kallade vokabulärer,

erbjuder individen olika motiv, förklaringar och identiteter. Vokabulärerna rymmer modeller för

individens tolkning av hur verkligheten ser ut, varför den ser ut som den gör och hur den kan

förändras. Här följer en kort genomgång av de vokabulärer som beskrivs i Förändringens väg –
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Självförståelse och strategier i frigörelsen från drogmissbruk av Andersson och Hilte. I samband

med genomgången av varje vokabulär följer en kort redogörelse ur Tinas berättelse, i de fall där

vi tycker oss kunna identifiera likheter med vokabulären. Kanske vi hittar en vokabulär som kan

ge ökad kunskap i hur Tina lyckades sluta använda droger och hur hon ser på sig själv och sitt

tidigare missbruk.

Mognadsvokabulären

Teorin om utmognad är en av de vanligaste inom forskningen om narkotikamissbruk. Tanken är

att missbruk läker, mognar eller växer bort. Teorin tar fasta på den problematiska övergången

mellan en spännings- och njutningsinriktad gängkultur och vuxenlivets familjevärld. Övergången

ses som en utvecklingsprocess, där missbrukaren först i 30-40-års åldern tröttnat på den gamla

livsformen och vuxenlivet ter sig allt mer lockande. Många förklarar det så att narkomaner fastnat

i oansvarig barndom eller stannat i utvecklingen. Tittar man på behandling för missbrukare ser

man ofta dessa tankegångar, d v s narkomaner ses inte som vuxna utan som personer i behov av

arbetsträning och annan social träning. Att sluta missbruka droger är att bli vuxen eller att börja

ett nytt liv eller ett vanligt liv (Andersson och Hilte, 1993).

Här följer några citat som beskriver den första tiden när Tina använde droger.

Jag flyttade hemifrån när jag var sjutton år och sen kan jag säga att jag rökte alltid. Det var inte som när

jag rökte cigaretter men det kunde bli tre, fyra, fem gånger om dagen. Jag tyckte att jag hade hittat min

drog och det var ju brasset. Jag testade heroin också, men jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Det

måste ha varit på åttiotalet. Men han (läkaren, författarnas förtydligande) fortsatte att skriva ut;

sömntabletter, stessolid, valium, rohypnol, mogadon, propovan. I fem år. De fem åren var bara att knapra

piller och vara sjukskriven och så jobbade jag ett tag, rökt och så öl ibland.

 Sedan talar Tina om amfetamin:

Det tyckte jag var jättehäftigt. Jag fick ju sån här, storstädade. Jag vände ju upp och ner på hela

lägenheten. Jag tyckte ju det var jättehäftigt att flippa rundor där. Sen fick jag nys på att man kunde ha

samlag och sånt. Jag hade bara strulat rundor ute på nätterna och tyckt att det var jättehäftigt och allt var
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lugnt och fint. Bara strulat och hållit på med att punda och rota i källare och bröt upp och sånt. Och

lomma rundor där. Då var vi några stycken.

Tina säger att hon ville bli drogfri när hon var 20 år och hade träffat en pojkvän. Hon gick

igenom avgiftning för att sedan genomgå en behandling, men ändrade sig och åkte hem från

behandlingshemmet samma dag som hon kommit dit. Hon trodde att hon skulle klara av att sluta

när hon träffade en kille och blev gravid. Hon blev gravid men inte drogfri. I slutet av intervjun

frågade vi Tina:

Hur såg det ut de sista åren innan du slutade. Hade det skett en förändring eller var det samma under

hela perioden?

Jag hade bytt. Det har ju varit tabletter och så brass och så ibland alkohol. Jag har ju bytt så hela tiden,

men i slutet så använde jag allt.

Var det värre i slutet?

Det var värre i slutet.

Hur såg livet i övrigt ut i slutet?

Jag var mycket, mycket ledsen och deprimerad och kände mig tom och likgiltig. Det var rena mörkret.

Det vi kan utläsa från intervjun med Tina är att i början när hon använde droger hade de en

positiv effekt för henne. Hon hade andra kompisar som använde droger och hon såg inte så

allvarligt på att röka hasch och ta amfetamin någon gång då och då. Hon fortsatte dock att

använda droger varje dag och hennes  livsstil förändrades inte när hon blev äldre och bildade

familj. Hon upplevde det snarare så att drogerna blev det som dominerade i hennes liv, och hon

kände sig alltid rädd (för andra missbrukare, att barnen skulle bli omhändertagna, att någon skulle

skada henne). Tina berättar att hon bröt fullständigt med sina gamla kompisar i missbrukarkretsen

och att det tog cirka två år innan hon hade byggt upp en ny grund att stå på, lärt känna nya

människor och kände sig hemma i ett vanligt socialt liv.

Tinas missbruk var inget som växte bort eller som hon mognade ut från automatiskt, även om hon

var trött på drogerna och den livsstil hon hade. Det som däremot skulle kunna beskrivas som en

mognad hos henne och som följer berättelsen som en röd tråd, är hennes tro. Det är bland annat

hennes tro som har hjälpt henne att bli drogfri, säger hon själv.
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Det rationella valets vokabulär

Det rationella valet dominerar vår kultur. Enligt detta synsätt väljer vi det mesta i livet med tanke

på det vi vinner mest på. Detta lönsamhetstänkande ligger bakom valet av utbildning, yrke,

boende, livsstil, konsumtion mm. De flesta skulle därför avstå från brott och missbruk, eftersom

detta inte skulle löna sig. Vårt rättssystem går ut på att bestraffa otillåtna handlingar, med andra

ord, göra dem olönsamma. För de individer som ändå väljer brottets väg antas fördelarna

överväga. Socialt otillåtna handlingar kan också ge materiella belöningar, status, yrkesstolthet,

gemenskap och andra sorters tillfredsställelse. När det kriminella livet eller missbruket inte längre

lönar sig är det fördelaktigare att sluta och övergå till något annat mer lönande.

Lösningar och strategier inom denna vokabulär kan förklaras i begreppen ”piskan och moroten”

(bestraffningar och belöningar). Piskan kan bestå av egna negativa erfarenheter av missbruket,

sjukdomar, överdoser, straff mm. Moroten kan utgöras av positiva erfarenheter av att vara

drogfri, trygghet, förbättrade relationer mm. Missbruket måste dock ha medfört tillräckligt stora

negativa konsekvenser för att individen ska välja något bättre.

Det egna ställningstagandet, viljan och beslutet ses ofta som avgörande för utvecklingen, oavsett

om valet står mellan ett oansvarligt liv som missbrukare eller ett ansvarigt liv i drogfrihet.

Vändpunkter ses som centrala i denna vokabulär, eftersom en vändpunkt kan medföra att man gör

mer vinst genom att upphöra med missbruket medan förlusten att fortsätta missbruka efter

vändpunkten (för exempel på vändpunkter se s.14) blir större (Andersson och Hilte, 1993).

När Tina berättar om sin skoltid säger hon att hon hade få vänner. Hon försökte köpa vänner

genom att stjäla saker som hon gav till dem. Hon säger även att hon var mycket tuff och att hon

tror att hennes skolkamrater var rädda för henne. Hon började umgås med de som åkte till

Danmark, drack alkohol och rökte hasch. Om man ska relatera detta till ovanstående, skulle man

kunna säga att hon inte passade in i det ”vanliga” umgänget bland tonårstjejerna, utan uppnådde

en större tillfredsställelse genom att umgås med de som sysslade med socialt oacceptabla

aktiviteter. Vi frågade Tina varför hon tror att hon fortsatte med drogerna istället för att sluta när

hon testat några gånger. Här kan man använda delar av de citat som vi förklarade begreppet

nollpunkt med på sidan 16. Tina förklarar:
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Jag vet inte. Jag har väl haft anlagen. Och sen att jag såg det som ett sätt och fly. Jag kunde inte hantera

det på nåt annat sätt. Min väninna och jag, liksom vi har umgåtts under hela mitt missbruk. Vi började

med att röka en pipa ihop. Och hon valde att inte fortsätta. Och jag valde att fortsätta, redan där delade vi

på oss men hon har funnits på min sida hela tiden. Och det har vi snackat om, hur jag blev och hon tog

avstånd. Hon fick väl nån snedtändning och hon tyckte att hon mådde dåligt av det. Och jag fick

antagligen aldrig detta. Jag har väl haft sånt senare kanske, såna här snedtändningar, men då har inte det

bekommit mig. För en gång utav tio gånger, det kan jag väl leva med? Hon fick det antagligen direkt och

det avskräckte henne. Sen har vi ju sett våra kompisar, avskräckande exempel. Det har inte berört mig,

det har jag slagit ifrån mig. Liksom olika inställningar till det, jag vet inte.

Du sa att hon valde att sluta och du valde att fortsätta, är det ett val man gör? Har man själv lite grand

kontroll, menar du, över hur det blir?

Ja, det måste man. Det var ju ingen som tvingade mig att röka brass. Det var ju jag själv som…

Kan du se, var det likadant när du skulle sluta, hade du själv nån kontroll över att du lyckades sluta?

Jag vet inte vad jag ska säga. Hela tiden kan jag tycka att jag gav efter för Jävelen när han hade sitt grepp

om mig och sen var det Gud som var och talade till mig. – Stå på dig! Och jag lyssnade på det.

Här kan man se en viss ambivalens i det Tina uttrycker. Hon säger att det är ett val man gör, men

hon menar samtidigt att hon varit ett offer för onda och goda krafter. Hon skrev följande

december – 98 som vi fick ta del av:

Där jag är uppväxt finns mamma, pappa, mormor, morfar. Det är fridfullt, de älskar mig. Här är grönt och

mycket blommor, jag är trygg. Här är mycket kärlek. Tiden går jag blir större. Ju äldre jag ju närmare rör

jag mig mot stan. Längs vägen är det kallt, trist och avgaser. Det börjat vissna runt omkring mig. Träden

är kala de håller på att dö. Jag är nu i början av stan. Jag ser lampor, människor och affärer. Jag känner en

äventyrskänsla, en spänning. Jag är själv, jag börjar bli vuxen. Ju äldre jag blir, ju längre in i stan är jag.

Här finns allt, sprit knark, tabletter och cigaretter ja, allt du kan tänka dig. Jag har provat allt som finns på

vägen. Mycket mer än det jag har räknat upp. Jag har kommit på att jag har gått själv denna väg. Jag

börjar känna mig ensam och övergiven. Nu går jag runt i stan, jag har gått dessa gator upp och ner. Här är

bullrigt ljud och kaos på bilar, stressiga människor de är högljudda. Ingen visar nån respekt. Jag är väldigt

trött på all försäljning, alla vill sälja och jag vill inte ha. Ingen respekterar mitt nej. Jag handlar mot min

vilja bara för att de ska låta mig va. Jag hittar inte ut, jag vill hem. Jag springer runt i ett ekorrhjul, allt

känns svart där. Där borta är en vit stor port. Jag springer, jag har blodsmak i munnen. Porten flyttar sig

längre och längre bort. Om jag hittar en genväg. Jag ger upp ett tag och sen får jag syn på porten igen.

Denna gången är jag nära. Jag skyndar sakta, jag är trött. Jag är mycket trött och ensam och utsvulten. Jag

öppnar porten. Där är tyst och grönt och fullt av blommor. Jag går in och njuter av tystnaden och jag
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glömde stänga dörren. Avgaser, buller och tut och tjut tränger över tystnaden. Dörren har stått öppen i

fyra år. Jag har svårt för att stänga den, för där är baksug i dörren. Men jag ger inte upp. Jag försöker

igen, för jag är hemma igen och detta var vad jag letade efter. Blommor, grönt och kärlek och gemenskap.

I denna dikt kan man utläsa att vinsterna av att stanna i missbruket är minimala mot slutet, att hon

säger nej, tar ett beslut och förändrar sitt liv. Vi pratar om Tinas första period som drogfri:

Hur gjorde du med dina gamla kompisar i missbrukarkretsen?

Jag bröt fullkomligt.

I samband med behandlingen?

Ja, och då kände jag mig jävligt ensam. Men det får kosta vad det vill liksom. Kan jag hålla mig drogfri så

gör jag det.

Tina berättar hur det kändes första gången hon besökte behandlingshemmet. Här passar citatet vi

använde i  begreppet vändpunkter på sidan 16.

De sa att jag skulle hem och fundera på det och jag sa bara att; - Jag behöver inte fundera, jag vill ha

behandling. Det gick ganska fort. Och när jag satt där uppe på den här intervjun eller vad det nu var när

de berättade om det här. Då kände jag när jag gick in där att precis som att ja, det kändes ju rätt. Fick en

känsla av trygghet och det kändes precis som om jag hade kommit hem. Där hände någonting när jag kom

innanför den dörren. Det var en vändpunkt för mig, jag kände det så starkt.

Sedan Tina tog beslutet att skriva in sig på behandlingshemmet har hon inte tagit något återfall.

Hon bröt med sitt gamla liv och började, trots att hon tyckte det var svårt, att anpassa sig till ett

konventionellt liv. Tina säger att hon inte hade klarat av att leva vidare som missbrukare längre,

med allt vad det innebar.

Det sociala arvets vokabulär

Under 60- och 70-talet användes ofta symtomteorin för att förklara missbruk och annat avvikande

beteende. Enligt systemteorins förklaringar är asocialitet en följd av ogynnsamma livsvillkor.

Missbruk, kriminalitet mm var ett symtom på frustrationen över att inte ha samma möjligheter

som alla andra. Systemteorin, som även kallas teorin om det sociala arvet, bygger på

föreställningen om hur social misär förmedlas från generation till generation.
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Missbruk förklarades som uttryck för olika slags missförhållanden, dels i den enskildes liv och

dels i samhällslivet. Samhällsteorier betonade de strukturella orsakerna till problemen:

arbetslöshet, klasskillnader och segregation. Inom psykiatrin sågs missbruk som symtom på

psykiska störningar, på grund av otrygga relationer i barndomen. Utan resurser att få socialt

erkännande, framgång och i övrigt lyckas i livet, återstår för de missgynnade endast substitut till

möjligheterna. De söker sig till andra i samma situation och droger och kriminalitet ger ett

alternativ till de mål och medel de inte kan tillgodogöra sig.

Synen som missbrukare som offer för samhälleliga strukturer ledde till ökade insatser inom

socialvården. Lösningarna som arbetades fram gick ut på att missbrukarna måste bort från

destruktiva miljöer och rehabiliteras och resocialiseras till ett vanligt liv. De skulle också få

tillgång till utbildning och arbete för att på så sätt kompenseras för sitt sociala arv.

Man kan inom denna vokabulär, precis som i sjukdomsvokabulären, finna en risk att tankesättet

kan leda till passivitet, på så sätt att missbrukaren kan känna att situationen är som den är på

grund av uppväxtförhållanden, som inte går att ändra på. Det kan hindra människan att ta tag i sin

egen situation. Men det sociala arvets vokabulär kan också precis som sjukdomsvokabulären ta

bort skuld och underlätta för missbrukaren att gå vidare i livet efter brytningen (Andersson och

Hilte, 1993).

Följande säger Tina om föräldrarnas skilsmässa:

Ja, flyttat rundor det har han. Sen från att jag var sex så vänta hon min syster som sen inte var min riktiga

syster och då låg de under skilsmässa. Och de hade en prövotid på något år eller så innan de kunde skiljas.

Så bestämde de sig för att flytta i hop igen. Pappa trodde väl att mamma blev med barn, men då hade hon

blitt med barn med någon annan, på fyllan och villan. Jag vet väl vem det är och det vet väl hon också.

Och det vet min syster  idag också att pappa inte är hennes pappa. Och sen var det likadant när lillasyster

föddes. Då hade de varit ifrån varandra ett år. Sen blev hon på smällen. Och under tiden så har ju jag bott

med mamma på … och då bodde hon med en fyllegubbe och brorsan bodde med pappa. När jag var sex

år så bodde jag på barnhem också.

Har dina föräldrar missbruksproblem?

Min mamma, min mamma har haft det.

Inte din pappa?
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Nä, de kunde dricka ihop men han har aldrig haft de problemen.

Har hon använt både alkohol och narkotika?

Alkohol och tabletter.

Blev du misshandlad när du växte upp?

Ja, misshandlad. Jag har fått mycket pryl, av mamma, av pappa också när jag var liten. För att jag inte

kunde sova på nätterna, och fick mattebankaren.

För att du inte kunde sova?

Ja, jag rände ju upp och ner för att hålla koll på saker och ting. Var kissnödig och bajsnödig och hungrig

och törstig. Det var ju mycket då, var de påverkade så var det bråk och låg jag i sängen så smög jag.  Det

har ju varit mycket som inte har varit friskt, som jag kan tycka, va.

Så här svarar Tina på frågan om det var tänkt att hon skulle bo hos sin mamma när föräldrarna

skildes. Här används delvis samma citat som i Tinas levnadshistoria på sidan 9.

Jag ville inte bo hos nån av dem. Jag kommer ihåg den kvällen när pappa gick och sa att: Du är stor och

du klarar detta och du får hjälpa din mamma och sånt va. Då tänkte jag, fy fan din djävla skitstövel, ska

du lägga det på mig. Jag kände precis som  han la sitt vuxna ansvar på mig. Det blev ju så, jag har ju tagit

hand om mina syskon och jag har tagit hand om mamma och hon spårade ut med fylle och sånt. Det har

ju alltid varit jag som har plockat upp henne här och där och hon har bott hos mig och när hon har varit i

andra lägenheter så har hon ringt efter mig och vi får åka dit och slänga ut folk, hemma hos henne, om

hon har varit någon annanstans hämta henne. Det har varit mycket sånt. Klä av henne och stoppa henne i

sängen. Men i alla fall då så, jag ville inte, jag rymde.

Den bild som Tina lägger fram om sin barndom ger inget positivt intryck. Hennes pappa verkade

vara mycket frånvarande och inte särskilt engagerad i familjen. Hans arbete som taxi- och

busschaufför gjorde också att han var hemifrån en del, åtminstone när han körde långturer. Tinas

mamma har inte arbetat, men har på grund av sitt missbruk inte varit tillgänglig på det sätt som

Tina önskat.

När vi under intervjun kom in på eventuella förklaringar till missbruk sa Tina bland annat:

Sen kan jag se att omständigheterna har säkert gjort sitt också. Jag har, uppväxten jag hade. Jag hade inte

de här fasta rötterna, ingen trygghet runt omkring mig. Det har varit en orsak till att jag har glidit in i

skiten på så sätt.
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Tina uttrycker dock funderingar över varför hennes syskon inte utvecklade problem med droger.

Vi ställde frågan om hon tycker att man kan skylla det som hänt på någon. Vi fick svaret:

Ja, det vet jag inte. Det har jag aldrig funderat på. När jag var i missbruket kan jag tycka att jag skyllade

det på mamma och pappa. Det gjorde jag, allting. Det var deras fel. Men, tänker jag idag, så kan jag inte

skylla på dem. De har inte förmått bättre än vad de har gjort, tydligen. Annars hade de gjort på

annorlunda sätt. De har väl gjort vad de har tyckt och tänkt var bra, även om det inte har varit bra. Där har

väl inte funnits kunskap om det.

Sjukdomsvokabulären

Sjukdomsvokabulären rymmer förklaringar och lösningar som utvecklats inom läkarvetenskapen.

Att placera det vi inte kan förstå och bemästra i det mänskliga beteendet, i sjukdomskategorin

innebär inte bara att det avvikande definieras utan också att lösningen kan definieras. Det sjuka

kan behandlas och botas. Det finns teorier som förklarar missbruk som genetiskt överförda

sjukdomar. Psykodynamisk teori förklarar missbruk som symtom på psykiska störningar. Det

finns inte någon allmänt vedertagen medicinsk eller psykiatrisk förklaring av drogmissbruk.

Missbruk liknar sjukdom och skapar sjukdomsliknande tillstånd och beteendemönster. Det är på

så sätt AA och NA använder sig av sjukdomsbegreppet. I deras program får missbrukarna lära sig

att tänka och agera som om de hade en sjukdom.

Sjukdomsvokabulären fungerar bra för många. Genom att förklara sitt missbruk som en sjukdom

behöver man inte känna någon skuld utan man kan bara titta framåt och ta ansvar för sin

sjukdom. Faran med sjukdomsvokabulären ,å andra sidan, kan vara att missbrukaren accepterar

sin sjukdom och inte tror att ett tillfrisknande är möjligt, eller helt lämnar ansvaret till vården.

Beroende är ett centralt begrepp  inom sjukdomsvokabulären. Man talar om ett beroendesyndrom

där fysiska, psykiska och sociala aspekter vävs samman. För att tillägna sig en beroendeidentitet

krävs det att man ser drogen som den som bestämmer och sig själv som kontrollerad av drogen.

För att lyckas ta sig ur beroendet och sjukdomen måste man kunna se sig själv som den som

bestämmer och har kontrollen. Då kan man så småningom bli fri från beroendet och ”bli frisk”

(Andersson och Hilte, 1993).
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Tina deltog i en Minnesotabehandling. Hon berättar att normalt så var man i behandling i 28

dagar. Man var där bara på dagtid och åkte hem varje kväll. Men eftersom Tina var gravid var

hon där under en längre period. Hon påbörjade behandling i november och hennes dotter föddes i

januari. Sedan skrevs Tina ut i mitten på juni. Vi ställde några frågor om behandlingshemmet och

om hennes syn på varför vissa människor blir missbrukare.

Tog du till dig det som de sa (på behandlingen)?

Det tycker jag. Det var mycket som gick upp för mig, att det var ju så.

Har du använt dig av de här 12 stegen?

Det blir ju att man använder de här stegen i det dagliga.

Kan du inte berätta lite om behandlingen, hur det gick till när du kom dit?

Man började dan utifrån hur man mådde, och om nånting hade hänt tog man upp det och försökte lösa

grejor. Det kunde vara jävligt svårt när man var nynykter och allting strulade runt och kring sig. Grejor

man inte hade tagit tag i innan som. Det var många som hade supit bort både hem och hus och hade en

massa lån och fortkörningar och fängelse såna här med poliser och myndigheter som skulle ordnas upp.

Satt man ner och pratade om saker och ting. Sen var det mycket att man satt och berättade om olika

episoder och hur man var när man hade, när man var i missbruket. Det var mycket att man skulle sätta ord

på, känslor, och det var ju också att man skulle vara ärlig i det man sa och snacka utifrån sig själv. Det var

ju mycket det, det handlade om, att man skulle lära sig. En form av bearbetning av, och läkning av mitt

inre. Vad jag har gjort, lurat människor för att förlåta mig själv och förlåta dem. Ta upp det med dem och

prata om det när jag gjort något som var dumt.

Hur såg de på missbruk? På orsaker till missbruk?

På behandlingen?

Mm.

Det är medfött, det är en sjukdom, alla utvecklar inte den. Men titta på hela släkten. Morfar var periodare,

mamma var blandmissbrukare, mamma använde alkohol och tabletter, jag har använt alkohol, tabletter

och narkotika, mina systrar har haft anorexia, mamma och jag också, det är också en form av missbruk.

Min bror är arbetsnarkoman, min lillebror har spelmissbruk, min moster hon är perfektionist, med städa

och sånt. Det är också en form av missbruk. Min mormor har ju sitt också, det är mycket med

kontrollbehov och sånt. Det är inte friskt i heller. Och sen morfars bröder eller syster hade två söner som,

den ena har dött nu men de var alkoholister bägge två. Min nästkusin, har jag träffat på nåt möte för något

år sen. Så det tvivlar jag inte på. Sen att alla inte utvecklar det. Jag har också funderat på varför jag, så

många syskon och det är bara jag som har problem med alkohol och droger och sånt.

Det är många som testar men som sen slutar totalt. Varför slutade inte du?

Jag vet inte. Jag har väl haft anlagen. Och sen såg jag det som ett sätt att fly.
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Som vi tidigare har nämnt, försökte Tina vid ett tillfälle i tjugoårsåldern, sluta använda droger.

Hon genomgick en avgiftning. Detta visar på att hon troligtvis såg sitt användande av droger som

ett problem. Men hon säger också att hon inte insåg hur illa det var. Hon såg sig inte som

missbrukare och intalade sig själv att om andra kunde gå ut och dricka och ”ta sina fyllor,” så

kunde hon istället ”röka en bella.” Hon rökte först sedan barnen hade gått och lagt sig. Tina säger

att hon inte kunde erkänna att hon hade problem, vare sig för sig själv eller för andra. Men hon

säger också:

Det sista året grät jag varje gång jag tog droger. Både när jag tog amfetamin och rökade brass. Jag ville

inte göra det men kroppen ville ha det. Jag var beroende av det.

Ur detta citat kan man se utläsa att hon, åtminstone mot slutet ansåg att hennes narkotikabruk var

problematiskt, eftersom hon grät och inte ville ta droger. Det hon beskriver är att hon inte hade

kontroll över drogerna utan att drogerna hade kontroll över henne.

Tina använder sig av begrepp som anlag, sjukdom, beroende och även förnekelse när hon berättar

om sitt missbruk, vilket skulle kunna innebära att hon tagit till sig de förklaringsmodeller och

lösningar som presenterades för henne under behandlingen (för en beskrivning av den behandling

hon deltog i se nästa rubrik: AA, Minnesotamodellen och den kristna tron). Vi kan dock inte säga

att hon renodlat håller sig till denna förklaringsmodell. Även om hon säger att missbruk är en

sjukdom, säger hon på ett annat ställe i intervjun att det handlar om ett val. Men det som Tina

oftast återkommer till både när vi pratar om orsaker till hennes missbruk och orsaker till att hon

lyckades sluta, är onda och goda krafter, d v s Gud och Djävulen.

AA, Minnesotamodellen och den kristna tron

Det som utgör grunden för Minnesotamodellen och även är det centrala i AA:s (Anonyma

Alkoholister) verksamhet är de så kallade tolv stegen. NA (Anonyma Narkomaner) är en

utveckling av AA för narkomaner. De har liknande innehåll i programmet där alkoholbegreppet

byts ut mot narkotikabegrepp. I de tolv stegen är målsättningen att få den beroende att inse att

alkoholism är en sjukdom. Sjukdomen innebär att personen inte kan hantera drogen och därför

krävs avhållsamhet från drogen av resten av livet. Eftersom alkoholisten/narkomanen är
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oförmögen att hantera alkohol måste han/hon förlita sig till en högre makt i någon form, ex Gud,

sådan man själv uppfattar honom. För att komma vidare med sin sjukdomsinsikt och drogfrihet

skall personen rannsaka sig själv och våga se sanningen om sitt liv och sina karaktärsbrister. Om

möjligt, skall personen göra upp med de människor som han/hon har skadat i sitt missbruk och

försöka gottgöra dem. Sist men inte minst skall man föra budskapet vidare  till andra

alkoholister/narkomaner och fortsätta att leva efter de principer man fått lära sig (Nordin, 1994).

Eftersom Tinas kristna tro har funnits med i bilden, mer eller mindre under hela hennes liv har

det inte varit svårt för henne att anamma den ideologi som AA står för, då de har många

gemensamma nämnare. En författare som har tagit upp några gemensamma nämnare för AA-

rörelsen och kristendomen (speciellt LP-stiftelsen) är Göran Johansson i boken ”För mycke jag,

för lite Jesus”. Johansson menar att enligt AA såväl som för t ex LP-stiftelsen, (ett kristet

behandlingshem, egen kommentar) förklarar de misslyckanden genom att alkoholisten ännu inte

riktigt har slagit i botten och att de inte har upptäckt ett system, större än alkoholen. När det har

skett föreligger förutsättningarna för en förändring som enligt AA:s första steg är att erkänna sig

besegrad av alkoholen och enligt LP-stiftelsen frälsningserfarenhet är det andliga upplevelser.

Man ska böja sig för Gud, då det är en annan som redan har utkämpat striden för vår räkning

(Johansson, 1998).

Tina själv menar att det har varit, och i viss mån fortfarande är, en kamp i henne om det goda och

det onda, symboliserad av Gud och Djävulen. I hennes dikt ”God och Ond” förstår man hennes

väg in i, och ut från drogerna där dessa symboler visar den maktkamp som skedde i henne. Hon

har i intervjun också uttryckt det så här:

Det handlar om det onda och det goda. Gud och Djävulen som har fajtas i mig. Hela tiden har det varit en

kamp.

SAMMANFATTANDE TANKAR

Från början var vår tanke att hitta en förklaringsmodell för en individs väg ut ur sitt missbruk.

När vi började studera litteraturen närmare upptäckte vi att det fanns många olika modeller som

kunde passa vår intervjupersons historia. I samband med detta ändrades vår inriktning något till
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att i stället låta intervjupersonens historia utgöra en mall där vi kunde testa olika teorier och

begrepp.

Det var intressant att upptäcka att det gick att använda samma citat och utdrag från våra

intervjuer på en del av de olika teorier och begrepp vi hittade. Alla teorier och begrepp vi

undersökte gick att applicera på vårt material, en del kunde vi skriva mycket om medan andra

passade mindre bra. Vi upptäckte att det gick att dela in de olika förklaringsmodellerna i vissa

block då de behandlade liknande fenomen.

Inget begrepp har till fullo kunnat förklara hela historiens komplexitet medan alla begrepp har

haft sin givna plats i berättelsen. Det går därför inte att säga att en förklaringsmodell är den enda

riktiga utan tillsammans kan man säga att de kompletterar varandra. Vad skulle man kunna utläsa

från detta; att alla begrepp är hållbara eftersom att alla på något sätt går att använda för att

beskriva kvinnans väg ut ur missbruket, eller att inget begrepp är hållbart eftersom alla övriga

begrepp också är användbara? Vi varken vill eller kan ta ställning till den frågan, men den är

tänkvärd.

Efter sexton års droganvändande är nu vår intervjuperson drogfri sedan sju år tillbaka. Vi har fått

ta del av en levnadshistoria som har gått från våld, svek och hopplöshet till idag stabilitet, kärlek

och framtidstro. Det är svårt för en utomstående att förstå vidden av hennes kamp men det är inte

svårt att förstå att det handlar om en stark människa med mycket levnadsvilja. Även om hon idag

lever ett mycket bättre liv innebär det inte att hon är problemfri, men vem är det?
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BILAGA

Intervjufrågor

Nuläge
Födelseår
Civilstånd + familjesituation
Yrke + försörjning
Socialt nätverk
Fritidssysselsättning
Tankar kring framtiden
Relationer med familj och släkt

Uppväxtförhållande
Boendesituation ev. flytt
Familjebild: syskon, föräldrar, släkt
Föräldrars ekonomi, yrke, ev. drogbruk
Relationer till kompisar, klasskamrater, lärare
Fritidssysselsättning

Drogdebut
Alkoholdebut, vid vilken ålder
Narkotikadebut, vid vilken ålder
Med vem, var
Vilken drog
Upplevelse av drogen
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Tillgång till droger

Missbruket
Vilka droger, huvuddrog
Hur ofta
Med vem
Upplevelse av droger, i början och senare
Finansiering av droger
Boende och familjesituation
Sociala relationer, till narkotikabrukare och icke narkotikabrukare
Kriminalitet
Kontakt med socialförvaltningen
Föräldraskap och narkotika
Syn på sig själv
Egna förklaringar till varför missbruk

Missbrukets upphörande
Beslutet, varför och hur
Speciell händelse, eller långvarig process
Hjälp från omgivningen
Vad underlättade
Vad försvårade
Ev. behandling
Ev. kontakt med myndigheter
Reaktion från andra
Närståendes betydelse
Ev. återfall
Syn på sig själv
Livet som drogfri


