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Abstract

Between April 1997 and November 1999, I followed eight socially excluded female drug users

in an attempt to describe their lives and living conditions. The study employs an ethnographic

approach with the focus being directed at the specific woman and her life in relation to the social

context where this life is lived.

The study’s objective has been to describe the lives and living conditions of the eight

drug-using women, as well as the extent of the opportunities available to them, as being

determined by mechanisms of social exclusion. Their lives are understood on the basis of a

feminist and social constructionist perspective where perceptions of ‘the drug-abusing woman’

are regarded as the result of constructions of gender and deviance. The theoretical perspectives

proceeds from the idea that one is not born a woman but rather becomes one. The fundamental

idea is that women become women by means of processes of femininisation, in the context of

which certain ways of interpreting and presenting oneself as a woman are regarded as good and

others as bad. Our images of ‘the female drug addict’ are based on how we define and interpret

deviance and on the cultural and social thought and behaviour patterns we ascribe to people on

the basis of bodily differences. It is images of ‘the good woman’ that defines what we regard as

characteristic of ‘the bad woman’ and vice versa.

The findings are organised into three main topics: femininity, living conditions and social

control. The main findings are: The women described themselves as women by relating to

normative messages about how women “are and should be”, and their drug use constituted a

means of coping with life from their social position. Their life revolved to a large extent around

money via a constant struggle to find enough to cover the rent, food and other basic necessities.

And finally, how the women’s relations to societal institutions were formed by their social

position as ‘female drug addicts’ and how the asymmetry of these relations produced certain fixed

patterns of action for the parties involved. 
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Förord

Eftersom jag alltid har varit svag för metaforer inleder jag med en. Att skriva en

etnografi kan liknas vid konstnärens arbete med en landskapsmålning. Det är en

tolkning och en beskrivning utifrån konstnärens synvinkel. Valet av motiv, vinkel,

ljusförhållanden och färger är konstnärens, liksom de bakomliggande orsakerna till

motivvalet. Landskapet finns där men uppfattas olika beroende på vem som

betraktar det och när denna betraktelse sker. På liknande sätt som konstnären

betraktar, skissar och kolorerar sin målning betraktar, skissar och färglägger

etnografen det studerade med ord. Arbetsprocessen har varit lång, många skisser

har knycklats ihop och kastats i papperskorgen för att orden blivit för bjärta,

skönmålande, gråa eller mörka. Några områden har fått målas om när jag lite för

ivrigt experimenterat med tekniker som i ett helhetsperspektiv upplevts alltför

ambitiösa eller som bara inte fungerat. Det finns inte heller något givet slut för

texten, eller målningen, snarare handlar det om en känsla av att nu kommer jag inte

längre med det här. Sätta punkt för denna gång, gå vidare i livet och söka nya

motiv att studera och måla. 

Den här avhandlingen har varit helt beroende av åtta kvinnors vilja att släppa in

mig i sina liv och tankar. Ni har alla varit mycket generösa och öppna och jag

känner mig privilegierad som fått lära känna och komma er nära. När jag nu sitter

här och skriver förordet finnar jag inte ord för att tacka er, men jag vet att ni vet att

ni betyder långt mer för mig än en doktorsexamen i kriminologi. Ett stort och varmt

tack till er! Under fältarbetet har jag också fått hjälp av en rad andra personer som

jag vill passa på att tacka. Först ett varmt tack till alla er icke nämnbara personer

i kvinnornas omgivning som jag mött och pratat med under fältarbetet. Jag riktar

också ett varmt tack till två av mina vänner som förut arbetade vid RFHL-

Stockholm och som på olika sätt hjälp till under studiens gång, tack Brittis

Darliden och Eva Gussing. Bengt Kristoffersson vid Kronobergshäktet tackas för

att han alltid ordnat tillstånd för mina många och ibland långa besök på häktet. Ett

tack också till alla er på fängelser, behandlingshem, åklagarmyndigheter och

tingsrätter som på olika sätt varit mig behjälplig under fältarbetet. 
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Det finns ett antal personer som på olika sätt stöttat och hjälpt mig under studiens

gång. Mina handledare Leif Lenke vid Kriminologiska insitutionen skall ha ett

stort tack för att han alltid har trott på projektet och på min förmåga att ro det iland.

Tack för det! Helena Persson vid Psykoterapiteamet i Stockholm var en utmärkt

sorterare av mina tankar och känslor och fast det var flera år sedan vi sågs minns

jag många av dina kloka ord, tack! Eftersom min ‘hemmainstitution’ saknade

kompetens på det etnografiska området kopplades Mark Graham (Centrum för

kvinnoforskning och Socialantropologiska institutionen vid Stockholms

universitet) in i slutskedet av skrivprocessen. Ett stort tack till dig för dina många

kloka synpunkter som under en tid drog undan mattan för mig, det tog ett tag att

resa sig, men det var det värt. Ett varmt tack också till Henrik Tham för hans

noggranna läsning och synpunkter, jag har ‘köpt’ många men inte alla. Tack också

till HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådet) som finansierat

det projekt som avhandlingen ingår i. Ett tack också till NSfK (Nordiska

Samarbetsrådet för Kriminologi) och Kriminologiska institutionen som bidragit

med finansiering.

Under mina år som doktorand vid Kriminologiska institutionen har jag fått en rad

nya vänner. En av dem är värd ett alldeles speciellt stort och mycket varmt tack,

Lotta Fondén. Du har inte bara läst vart enda ord och mening om och om igen utan

också varit en fena på att finna alla mina svaga formuleringar. Du har hjälpt mig

att täta texten, stöttat mig i svåra stunder och blivit en av mina allra bästa vänner.

En annan mycket nära vän som hjälpt till är ‘min gamla sambo’ Linda Fleetwood

som skall ha ett stort och varmt tack för sin språkgransking. Tack också för den

underbara rekreationshelg som jag hade hos dig på landet i slutspurten, det gör vi

om!

Ett stort tack vill jag också rikta till Karin Helmsersson Bergmark vid Sociologiska

institutionen och Philip Lalander SORAD, Stockholms universitet som var

kommentatorer vid de två olika seminarier där avhandlingsutkast presenterades. Ni

gav mig många värdefulla synpunkter och jag är väldigt tacksam för det arbete ni

lade ner på att läsa och kommentera mina texter. Tack också till Lars Svensson för

språkgranskning av seminarieversionen av metodavsnittet. David Shannon skall

ha tack för engelsk översättning av avhandlingens sammanfattning och ett
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konferenspaper kring avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 

Två andra vänner och kollegor och redaktörskompisar som jag vill passa på att

tacka är Tove Pettersson och Eva Tiby. Tack Eva för att du såg till så jag hamnade

på kriminologen och för att du drog in mig i undervisningen vid institutionen och

för alla samtal genom årens lopp. Tack Tove för alla roliga minnen bl.a. när vi

planerat kurser och undervisat ihop och för att du tog på dig det tyngsta jobbet när

jag satt och skrev. Dessutom vill jag tacka alla andra som läst och kommenterat

utkast; Yvonne Svanström vid Ekonomisk-historiska institutionen, Birgitta Ney vid

Centrum för kvinnoforskning, Lupita Svensson Institutionen för socialt arbete,

Felipe Estrada, Jenny Karlsson, Anders Nilsson, Lotta Pettersson, Anita Rönneling

och Monica Skrinjar - de senare gamla och nya doktorandkollegor vid kriminolo-

gen. 

Skrivandet är en stillasittande tillvaro och jag är en person som har en förmåga att

förvrida min kropp i de mest otänkbara ställningar framför tangentbordet. Kroppen

har fått ta mycket stryk men som tur är har jag haft stor hjälp av Södermalms

Kiropraktorklinik och speciellt Anna Sigrell. Många tack för att du rättat ut och

mjukat upp mina värkande muskler! Andra som fått ta stryk av mitt skrivande som

periodvis inneburit mental frånvaro och ilskna “tyst jag skriver” utrop, är min

sambo och våra två barn. Tack Mats, Macks och Miranda för att ni stod ut med

mig.

Stockholm december 2002

Ingrid Lander
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Kapitel 1

Inledning och teoretisk ansats

Mara mara minne

du får ej bli härinne

förrän du räknat fåglar i skog,

fiskar i flod, alla eketrär

och Guds ord.

(Trollformel mot Maran, I: Henrikson,

Hansson & Törngren (1992) Häxikon som

Lexikon)

Med ord skapas ‘den andra’

Hagga, hora, sköka, gnoa, prostituerad, rövare, tjuv, brottsling, pundare, horsare,

missbrukare, narkoman. En flod av ord som alla har det gemensamt att de behäftar

en person med en negativ egenskap där grunden till detta ligger i en handling. Vi

definierar avvikaren genom att namnge henne, hennes handling omformuleras till

en egenskap. Dessa ord beskriver inte bara förmodade egenskaper sprungna ur

handlingar utan de är värdeladdade genom att orden är behäftade med omdömen

om personens karaktär. Kvinnan som säljer sexuella tjänster för pengar eller i

utbyte mot något annat definieras som hora eller som prostituerad med ett mer

rumsrent ord. Genom den definitionen skiljs hon ut från andra kvinnor, hon blir

med det den dåliga och förtappade kvinnan. Hon stämmer inte överens med våra

kulturellt förankrade föreställningar om hur kvinnor skall vara, föreställningar som

också reglerar vad en kvinna får och inte får göra, se ut och säga. Dessa föreställ-

ningar om kvinnan har rötter i vår kristna kulturtradition där den kvinnliga

förebilden är förknippad med moderskapet personifierad i jungfru Maria. Det vill

säga den rena, den obefläckade, den eftersträvnadsvärda och moraliskt högtstående

ikonen för kvinnan och moderskapet (Gemzöe 2000). 

Den här avhandlingen har tillkommit i ett nära förhållande med åtta kvinnor som

hade det gemensamt att ‘vi’ kan behäfta ‘dem’ med de tolv inledande
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substantiven/kategorierna/invektiven. Men främst är detta en studie om åtta

kvinnor som är lika mycket kvinnor, människor som du och jag och vi är betydligt

mer lika än olika. Vi har samma behov av mat för dagen, ett hem som vi kan trivas

i, vänner och kärlek. I början av kapitel 2 ges en beskrivning från mitt andra besök

hos en kvinna jag kallar Ylva, vilket också var den andra dagen i ett två och ett

halvt år långt fältarbete. Redan vid detta andra besök utkristalliserades de områden

som kom att bli centrala för hela arbetets fortskridande och analysen av det

studerade. Allt fanns med från början: Hur kvinnorna beskriver sig själva som

kvinnor genom att förhålla sig till normativa budskap om hur kvinnor ‘är, skall och

bör vara’. Hur livet tedde sig i ‘drogvärlden’ med försörjning, vänner och relation

till män. Hur deras relation till  det etablerade samhället formades av hur

samhällsinstitutionerna behandlade dem som avvikande och vilka konsekvenser

det fick för dem i livet och synen på sig själva.

Urskiljandet av den ‘dåliga kvinnan’ från ‘den goda kvinnan’ sker med hjälp av

tecken och alltså inte enbart via en fördömd handling. Detta gäller såväl i

vardagslivet som inom vetenskaperna. Det konforma och därmed normaliteten

skapas genom en kollektiv process där det avvikande ringas in genom att definiera

vissa tecken som just avvikande. Det otillåtna uppkommer först när det tillåtna

definierats och omvänt. Tjuven finns inte om inte den privata äganderätten

formuleras och institutionaliseras. Avvikaren, det vill säga ‘den andra’, finns först

när vi namngivit henne. Språket har en avgörande betydelse för definitionsproces-

ser som skapar uppdelningen i ‘vi’ och ‘dom’(Foucault 1972).Vårt ‘vetande’ om

‘den missbrukande kvinnan’ är en produkt av sådana definitionsprocesser där

vetenskaperna och professionerna kategoriserar ‘den andra’. Detta ‘vetande’ vilar

på en makt/kunskapsrelation genom att det som betraktas som kunskap är

förbundet med dem som har makt att hävda denna kunskap (Foucault 1993).

Eftersom vetenskaperna idag har sådan makt att de kan hävda kunskap har mitt

intresse också riktats mot de föreställningar som produceras och reproduceras inom

drogforskningsfältet om ‘den missbrukande kvinnan’.  

Våra  föreställningar om kvinnor som använder narkotika bygger på en lång

historisk kunskapsproduktion om ‘avvikande’ kvinnor och om olika berusning- och

njutningsmedels effekt på människan. Det är denna historia som jag låtit komma



1 Denna beskrivning är hämtad från Nationalencyklopedin; Henrikson m.fl. (1992) Häxikon
som Lexikon. Stockholm: Bokförlaget Trevi och Fersling, P (1984) Naturligt och
övernaturligt. Borås: Forum.

2 Med social exkludering åsyftas att kvinnorna var utestängda från det etablerade samhället
vilket konkret tog sig uttryck i arbetslöshet, bristande utbildning och i flera fall hemlöshet.
David Donnison använder begreppet ‘exclusion’ i bemärkelsen att förtydliga utstängdheten
som något som ligger bortom den exkluderades kontroll. "Exclusion is an idea wich poses the
right kinds of question. Who are excluded and who are the excluders?" (Donnison 1998, s. 8 )

3

fram i val av titel. Maran var ett kvinnligt väsen som antogs rida människor under

deras sömn och göra dem galna. I den svenska folktron trodde man att maran

skapades av avundsamma eller passionerade tankar eller att maran var en

gengångerska av en kvinna som dött ogift (Nationalencyklopedin). På dagarna var

hon en vanlig människa och hon visste inte själv att hon var en mara. Det fanns

besvärjelser och metoder för att skydda sig mot henne, där den inledande

trollformeln är ett exempel. Eftersom hon antogs ta sig in genom kvisthål eller

nyckelhål kunde man fånga henne genom att täppa igen det hål där hon kom in,

därefter låta solens strålar falla på henne. Hon förvandlades då till en vacker flicka

och tillföll den som fångat henne1. ‘Avvikande’ kvinnor har också historiskt

betraktats som besatta och i förbund med det onda. Denna ondska förklarades

hänga samman med kvinnans natur, att på den andra sidan av hennes fromhet och

starka moderskänslor lurade en djävulsk kraft (Johannisson 1995 och Snare 1998).

Myterna och de tidiga vetenskapliga förklaringarna går in i varandra och lever

vidare i språkliga uttryck, bilder och traditioner. Omslagsbilden är ett påskkort som

en av de åtta kvinnorna skickade mig när hon satt fängslad. Det är ett humoristiskt

självporträtt som också belyser bilden av den ‘avvikande’ kvinnan och föreställ-

ningar om femininitet. Den flygande maran personifierad i den fängslade

förbryterskan, ett kvinnligt väsen som avskiljs, kontrolleras och disciplineras.

En inledande beskrivning av studien

En etnografisk  studie om narkotikabrukande kvinnor

Mellan april 1997 och  november 1999 följde jag sammanlagt åtta kvinnor som

använde narkotika dagligen och som var socialt exkluderade2. Min avsikt var att

komma kvinnorna och deras liv nära genom att följa dem i deras vardag. Studien
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har en etnografisk ansats där intresset har riktats mot de enskilda kvinnornas liv i

relation till den sociala kontext i vilken de levde. Varje kvinna följdes under drygt

ett år och jag hade kontakt med cirka fyra kvinnor samtidigt. I huvudsak har

fältarbetet bedrivits i ‘deras miljö’, det vill säga i och runt deras hem, om och när

de haft något, eller i den kontext de levde sitt liv utanför behandling och anstalt.

Det rör sig om en skildring av åtta narkotikabrukande kvinnor som bodde eller

levde sina liv i Stockholmsregionen. Det är deras uppfattningar om sina liv och sig

själva som varit centralt och ‘här och nu’ som stått i centrum. Genom våra möten

har vi skapat en beskrivning av deras levnadsförhållanden och en bild av den

verklighet de möter. Det har också blivit en reflektion över ‘vår värld’, det socialt

integrerade livets konventioner och forskarvärldens definitioner och kategorier.

Genom att betrakta deras liv och livsvillkor har jag också kommit att ensam och

tillsammans med dem betrakta delar av det svenska samhället. Detta blev väldigt

tydligt efter ett möte med Mona när vi samtalat om hennes val att inget äga för då

kan man inget förlora. I samtalet började vi gemensamt betrakta olika värden i det

svenska samhället. Sådant som tas för givet av människor som lever ett välordnat

liv, mig inräknad. Det var värden som rätt till personlig integritet och självbestäm-

mande, bostad, arbete, familj och barn. Det vill säga en rätt att få leva ett liv utan

inblandning och insyn av myndigheter utan att personen själv så önskat. Dessa

värden uppfattas och förmedlas som grundläggade för ett sunt liv. Men för många,

bland annat dessa socialt exkluderade kvinnor, är de långt ifrån självklara.

Vad studien handlar om -  syfte och utgångspunkter

Den här avhandlingen handlar alltså om åtta narkotikabrukande kvinnor, om hur

de förhåller sig till dominerande föreställningar om dem som ‘missbrukande

kvinnor’ och om hur deras liv färgas av den sociala positionen som just ‘missbruka-

re’. Studiens syfte kan därmed formuleras till att beskriva dessa kvinnors liv,

levnadsförhållanden och handlingsutrymmen som ett resultat av social exklude-

ring. Detta görs utifrån en socialkonstruktivistisk ansats där föreställningar av ‘den

missbrukande kvinnan’ är avhängiga genus- och avvikelsekonstruktioner. Dessa

föreställningar är sammanflätade med synen på hur kvinnor skall och bör vara och

speglar därmed hur kvinnors ställning i samhället reproduceras. Utgångspunkten

är att deras blivande till kvinnor och specifikt ‘missbrukande kvinnor’ sker i
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relation till andra och genom processer, något som också får konsekvenser för

deras  levnadsförhållanden. Följande modell kan ställas upp för att förtydliga

förståelsen av narkotikabrukande kvinnors liv.

Avvikelse- och genuskonstruktioner betraktas som den stomme utifrån vilken

föreställningar om ‘den missbrukande kvinnan’ skapas. Avhandlingen är upplagd

efter tre huvudteman som är kopplade till studiens syfte. Dessa är femininitet,

levnadsförhållanden och samhällskontroll. Dessa teman visade sig vara avgörande

för att förstå de åtta kvinnornas liv och handlingsutrymmen. Dels kommer jag att

rent deskriptivt beskriva de åtta narkotikabrukande kvinnornas levnadsförhållan-

den, det vill säga deras boendesituation, försörjning, drogbruk, relationer till

samhället, sociala kontakter och så vidare. Dels relateras deras berättelser om sina

liv till föreställningar om hur en kvinna skall och bör vara samt föreställningar om

normalitet och avvikelse. Detta eftersom deras sociala position som ‘missbrukande

kvinnor’ påverkade deras handlingsalternativ för exempelvis försörjning och



3  Bland annat var jag tidigare anställd vid RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och
läkemedelsberoende) som forskningssekreterare.

4 Även om den biologiskt inriktade forskningen många gånger framställs som just fri från
ideologi.
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boende. Det är kvinnornas egna uppfattningar om sina liv och vardag som skildras,

men också hur deras bilder av sig själva växte fram i deras berättelser och hur

dessa bilder hänger samman med de liv de levt. Utgångspunkten är att människans

föreställningar och uppfattningar om verkligheten formas och konstrueras i den

vardag vi lever, en konstruktion i interaktion med andra människor (Goode 1994).

Min utgångspunkt är att drogbruk av alla slag inte per definition kan ses som ett

socialt problem. “Sociala problem och avvikelse är produkter av sociala processer

där en samhällsgrupp eller samhället/staten uppfattar, tolkar, evaluerar behandlar

beteenden, personer, förhållanden som ‘problem’.” (Spector & Kitsuse, 1977, s.

60). Detta ställningstagande innebär inte att jag förnekar förekomsten av sociala

problem som fattigdom, hemlöshet, utslagning och annat mänskligt lidande. Det

skall läsas som ett teoretiskt ställningstagande där definitioner och kategorier inte

tas för givna utan blir föremål för kritisk analys.

Positionering och perspektivval

När jag började denna studie hade jag en förförståelse för mitt forskningsfält som

grundlagts av ett tidigt kvinno- och socialpolitiskt engagemang3. Ett socialpolitiskt

arbete jag sedan fortsatt med på ideell basis huvudsakligen inom Riksförbundet för

hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende. Denna förförståelse av fenomenet har

naturligtvis färgat av sig på mitt perspektivval och forksningsanstats även om jag

inte låtit den styra. Såväl min politiska övertygelse som den vetenskapsteoretiska

ansatsen är feministisk. Att jag är politiskt övertygad feminist innebär att jag vill

blottlägga och kämpa mot de faktorer som gör att kvinnor är strukturellt underord-

nade i vårt samhälle, såväl ekonomiskt och socialt som i det privata. Den

feministiska tradition jag ansluter mig till ser kategorierna kvinna och man som

socialt konstruerade och inriktningen är såväl politisk som frigörande. Den har

också ideologiska förtecken precis som den forskning har vilken utgår från

biologiska (essentiella) skillnader4. Inga vetenskapliga frågor ställs oberoende av



5 Efter fältarbetet har jag hållt kontakt med i stort sätt alla kvinnorna. Några av dem träffar jag
oftare och andra mer sällan. Samtliga kvinnor har fått läsa ett tidigare avhandlingsmanus. Dels
som en ren återkoppling till dem men kanske främst för att ge dem möjlighet att korrigera
sakfel. Eftersom studien berör många känsliga ämnen har återkopplingen också varit ett led i
att minimera risken för identifiering. Ingen av kvinnorna skall känna att något jag skrivit
utlämnar dem på ett sådant sätt att de upplever sig utblottade. Den här typen av återkoppling
har sina etiska implikationer vilka diskuteras i appendix.
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idétradition och kultur och all forskning har alltid en politisk dimension (von Hofer

1976).

Den politiska dimensionen hänger ihop med frågor om vilket perspektiv man väljer

att anta och vilken grundläggande människosyn den enskilde forskaren har. Det vill

säga vilken och vems bild det är som återges och vart man vill att ens forskning

skall leda. Min grundsyn är att samhälleliga missförhållanden och sociala problem

som hemlöshet, fattigdom och utslagning  hänger samman med social och

ekonomisk ojämlikhet. Rosmari Eliasson (1987) talar om solidaritet med de svaga:

“Solidaritet handlar om att placera ansvaret för den utsattes utsatthet och den

svages svaghet och om en strävan att bidra till förändring av de villkor som

drabbar somliga av oss hårdare än andra.” (a.a., s. 51) Det handlar om ett aktivt

perspektivval och genomtänkt syfte med den forskning som man väljer att bedriva.

Min uppfattning är att forskaren har ett ansvar för vilka konsekvenser forskningen

kan leda till. Det perspektiv man väljer att anlägga på sin forskning har därmed

också forskningsetiska konsekvenser och för mig innebär det en vilja och ett

ställningstagande för att blottlägga missförhållanden i samhället. 

När jag lämnade fältet kom den punkt i forskningen då mitt inledande syfte och det

jag sett och hört skulle omsättas i text, att skildra deras liv utifrån deras berättelser.

Detta utan att för den skull göra mig till någon talesman för dem. Att lämna fältet

innebar med andra ord en tids eftertanke och reflektion kring vem jag var och vem

jag blivit och hur förmedla den kunskap jag inhämtat. På ett sätt kan processen med

denna avhandling beskrivas i termer av en resemetafor där jag gick in i fältet med

en rad tankar och värderingar som till viss del omprövats och förändrats under

resans gång, från det tidiga inträdet på fältet till denna avhandling. När jag skriver

det här har det gått tre år sedan fältarbetet avslutades, under den tiden har jag läst

och bearbetet allt skriftligt material, gjort ett antal återbesök på fältet5 och med det
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fått en distans till det jag skrivit, sett och hört. Det finns en rad fördelar med denna

tidsrymd eftersom det ger en större möjlighet till reflektion, i synnerhet eftersom

en etnografisk ansats innebär att forskaren går in i forskningsfältet såväl fysiskt

som mentalt. Forskarrollen blir därmed mer komplicerad än vid en studie som inte

innebär en relation till de människor man forskar om. I etnografiska studier (och

intervjustudier) använder forskaren sig själv som verktyg och måste därför

reflektera och redovisa på vilket sätt detta verktyg använts. Det vill säga vem jag

är och hur jag har agerat i förhållande till min uppgift att samla information och

analysera dessa kvinnors liv och på vilket sätt det genomförs. 

I denna typ av forskning finns dilemmat kring närhet och distans, där den

respektfulla distansen förväntas minska risken för forskaren att bli ett med det

studerade, go native. Närhet till de människor som studeras förväntas å andra sidan

ge en djupare förståelse (Olsson 1987 och Reinharz 1992). Som jag kommer

redovisa mer ingående i kapitel 4 har studiens kvalitet varit avhängig av att jag

kom de åtta kvinnorna nära och skapade förtroliga möten. Samtidigt som det var

viktigt att vara medveten om vilka relationer jag ingick i med dem. Min roll blev

att vara en medmänniska samtidigt som jag var professionell. I detta läggar jag

humanism, empati och till viss del agerande (Harding 1987). Forskarrollen är tätt

sammanknuten med den dimension som handlar om mig, den jag är och hur jag,

just därför att jag är den jag är, påverkar både mitt seende och kvinnornas

förhållningsätt gentemot mig (Agar 1980 och Hammersley & Atkinson 1995).

Utgångspunkten i denna ansats är att jag var delaktig i deras liv och det som sas i

den stund jag var närvarande (Holstein & Gubrium 1995, Kvale 1996 och Oakley

1981).

Kunskapsproduktion blir i det här sammanhanget relationell och sker mellan

människor i en specifik kontext och utifrån vilken relation personerna står till det

kunskapen berör (Smith 1990). För att förtydliga denna relationella kunksapspro-

duktion tas exemplet kring frågan varför en kvinna stannar kvar i en relation där

hon misshandlas. Om forskaren frågar kvinnan varför hon stannar kvar kan svaret

variera utifrån vem forskaren är, i vilket sammanhang frågan ställs, vilken relation

till våldet kvinnan befinner sig i när frågan ställs och hur hon uppfattar orsaken till

att frågan ställs. Det innebär att den kunskap om fenomenet som genereras ur



6 Jag kommer att närmare beskriva hur jag gått till väga för att bedöma och analysera min
inverkan på den kunskap och de föreställningar som presenteras genom avhandlingen. Dels
sker det löpande genom hela texten och dels i relation till den använda metoden vilken
redovisas i kapitel 4.
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frågan är betydligt mer omfattande och komplex än fråga-svar. Detta perspektiv

innebär att kunskapsproduktion ses som en del av den sociala strukturen och att

den är socialt situationell. Med det menas att verkligheten skapas och återskapas

i dagligt liv (Searle 1998). Forskaren är alltså en del av den verklighet som återges,

det vill säga att den kunskap som hon producerar är förbunden med den specifika

position hon befinner sig i relation till det studerade fenomenet (Mann & Kelley

1997 och Moi 1994). Konkret betyder det att forskare måste betrakta sig själva

teoretiskt, det vill säga med teoretisk reflexivitet (Cain 1990, s. 133)6. 

Verkligheten är något ständigt pågående och föränderligt och varje individ ser

verkligheten utifrån sina speciella glasögon vilka är slipade efter den individens

historia, erfarenheter, värderingar och tolkningar av dessa, dennes subjektivitet

eller levda erfarenhet (de Beauvoir 1986). Med detta menar jag inte att verklighe-

ten inte existerar utanför individen, vi kan kommunicera och göra saker begripliga

för varandra genom ett gemensamt språk (Searle 1999). Ibland krävs dock

gemensamma eller liknande erfarenheter för att förståelse skall uppnås. Med detta

inte sagt att det är ett måste med egen erfarenhet för att uppnå förståelse, men

ibland krävs en närhet till det studerade och reflexivitet för att en närmare

förståelsen skall vara möjlig. Det vetenskapsteoretiska ställningstagandet som görs,

ansluter sig till en tradition som önskar lyfta fram den sociala verklighetens

komplexitet. Ansatsen har vuxit fram ur kritiken mot å ena sidan den tidigare

dominerande positivistiska traditionen och å andra sidan den subjektivistiska

tradition som menar att vi bara kan förstå tingens vara utifrån subjektet eftersom

alla tolkningar är subjektiva. För att förstå till exempel de narkotikabrukande

kvinnornas liv krävs en ansats som sätter in det studerade fenomenet i en

samhällskontext. Det vill säga en analys utifrån flera aspekter som historiska,

strukturella och sociala.

Detta innebär också att den person som kommer ut på andra sidan av ett fältarbete

förändras. För min del handlar denna förändring bland annat om en större insikt i
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vad social stigmatiseringen innebär för kvinnor och hur denna stigmatisering har

sin grogrund i ett synsätt om ‘vi’ och ‘dom’. Genom fältarbetet har min bild

förändrats bland annat eftersom jag fann en rad likheter mellan oss nio kvinnor. Ett

sådant område var det sätt på vilket vi ständigt förhöll oss till normativa budskap

och krav på hur en kvinna skall och bör vara och hur dessa normativa budskap

fungerar som en kvinnokontroll som internaliseras till en självkontroll. 

Teoretisk ansats

I detta avsnitt presenteras en teoretisk ansats som jag ser som meningsfull för

förståelsen av narkotikabrukande kvinnors liv. Detta betraktelsesätt har sin grund

i en feministiskt ansats som utgår från en socialkonstruktivistisk tradition.

Margareta Järvinen (1998:a och b) har ägnat ett antal artiklar åt att bena ut vad som

menas med konstruktivism och om de olika riktningarna inom social konstruktivis-

men. Begreppet har blivit en samlingsbeteckning för flera riktningar inom

humaniora och samhällsvetenskap men är inte att betrakta som en teori i sig utan

som ett teoretiskt perspektiv (Järvinen & Bertilsson 1998 och Rytterbro 2002).

Detta teoretiska perspektiv “baseras på uppfattningen att verklighet(er) eller

fenomen konstrueras genom språket eller blir till genom språkliga beskrivningar”

(Rytterbro 2002, s. 14). Dessa språkliga beskrivningar av verkligheten är inte

neutrala utan förbundna med talaren/skrivaren (och läsaren) och hennes sociala

position. Vivien Burr (1995) karaktäriserar socialkonstruktivismens gemensamma

filosofiska grund utifrån fyra mer generella premisser. För det första handlar det

om en kritisk inställning till kunskap om verkligheten, det vill säga världen ses inte

som en objektiv sanning utan vår uppfattning om världen är ett resultat av vårt sätt

att kategorisera den. För det andra är våra tolkningar och kategoriseringar av

verkligheten och världen historiskt och kulturellt specifika och förändras över

tiden. För det tredje så skapas och återskapas våra uppfattningar om verkligheten

i sociala processer, kunskapen är relationell och skapas genom social interaktion.

För det fjärde slutligen så finns ett samband mellan världsbild och sociala

handlingar genom att sociala konstruktioner får konkreta sociala konsekvenser.

Socialkontruktivismen är därmed antiessentialistisk eftersom den sociala världen

ses som en produkt av socialt handlande utan några bestämmande yttre förhållan-

den (Jørgensen & Phillips 1999). 



7 Det råder också en skiktning och dominansförhållanen i förhållande till etnicitet och mellan
olika åldersgrupper. Anledningen till att etnicitet inte analyseras i  denna studie är att samtliga
kvinnor är svenska. 
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Det finns en rad begrepp och grundläggande antaganden som är centrala i de

tolkningar jag gör av de erfarenheter, relationer och processer som analyseras i de

åtta kvinnornas liv. Mitt sätt att använda begreppsapparaten är som teoretiskt

analytiska kategorier. Det vill säga med dess hjälp tolkar jag det jag sett och hört

under fältarbetes gång och placerar in kvinnornas liv och erfarenheter i ett

teoretiskt resonemang som vill begripa mekanismerna bakom olika dominansför-

hållanden i samhället. I vårt samhälle är den sociala strukturen skiktad såväl mellan

sociala klasser som mellan män och kvinnor vilket innebär att det råder dominans-

förhållanden mellan olika klasser och mellan män och kvinnor (Bourdieu 1984 och

Moi 1994)7. Jag ser dessa två övergripande dominansförhållanden som parallella

men även som överlappande varandra och gör därmed ingen hierarkisk uppdelning

mellan dem (Moi 1994). Dominansförhållanden är såväl strukturella som

relationella vilket innebär att makt genomsyrar alla sociala relationer (Foucault

1980 och Smith 1990). Denna makt hänger samman med det vi betraktar som

kunskap, det finns en normgivande diciplinering som formar vårt sätt att tolka och

uppfatta verkligheten på ett bestämt sätt (Foucault 1980). Dorothy Smith (1990)

använder begreppet relations of ruling för denna typ av maktutövning som sker i

vårt dagliga liv: “The phrase ‘relations of ruling’ designates the complex of extra-

local relations that provide in contemporary societies as specialization of

organization, control and initiative. They are those forms that we know as

bureaucracy, administration, manegement, professional organization , and the

media.” (Smith 1990, s. 6)

Avvikelse- och genuskonstruktioner är alltså det teoretiska fundament som jag

bygger denna avhandling på och min avsikt är att nu ge en närmare beskrivning av

min teoretiska ansats där ovan beskrivna perspektiv utgör stommen i de resone-

mang som förs. Genomgången görs i följande ordning; förståelse av kön som

kropp, genus och sexualitet, förhållandet mellan normalitet och avvikelse samt

social position och handlingsutrymmen. För att kunna förstå genuskonstruktioner

använder jag en rad begrepp från ett genusteoretiskt resonemang och denna

begreppsapparat ligger sedan till grund för hur jag integrerar andra perspektiv.



8 För en mer ingående diskussion kring hur begreppet genus introducerades i den svenska
forskningen se Cecilia Åsberg (1998), och för en mer grundläggande genomgång av hur genus
används olika inom genusteorin hänvisas till Åsa Carlsons (2001) avhandling. För den som är
intresserad av att ta del av debatten kan jag hänvisa till tidskriften Res Publica nummer 35/36
1997, med bidrag av Judith Butler och Toril Moi. I Kvinnovetenskaplig tidskrift nummer 1
1998 diskuterar Sara Heinämaa kring frågeställingen om kroppen är natur eller kultur och om
denna frågan överhuvudtaget är fruktbar att ställa för analysen av hur genus görs. 
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Förståelse av kön som kropp, genus och sexualitet

Ofta när kön eller genus blir föremål för forskning blir det samma sak som

kvinna[nor], som om det andra, det generella, det allmänna inte kunde genusbes-

tämmas eller saknade genus. Man kan dra parallellen till social klass som finns där

hela tiden, oavbrutet som ett finmaskigt nät i vårt yttre och inre, klasstillhörigheten

är förkroppsligad och tar sig uttryck i vårt sätt att leva, tala, klä oss, älska mm

(Bourdieu 1989, s. 19). Det samma gäller genus, etnicitet och sexualitet som också

finns nedlagda i våra kroppar. I vårt västerländska samhälle utgör den vita,

heterosexuella, medelklassmannen norm och blir normaliteten från vilken vi sedan

betraktar de övriga. Med begreppet genus betonas att det inte finns något naturligt

i hur män och kvinnor, maskulint och feminint definieras i samhället (Gothlin

1999). Genus är en analytisk kategori, ett analytiskt verktyg med vars hjälp man

kan belysa och beskriva relationer mellan ‘könen’, konstruktioner av femininiteter

och maskuliniteter i olika sammanhang. Som i den här avhandlingen i relation till

hur ‘den missbrukande kvinnan’ konstrueras och betraktas av sig själv och av

andra som just kvinna. Hur hon framför sig som kvinna och förhåller sig till de

förväntningar som finns kring hur en kvinna ‘skall och bör’ vara, det vill säga till

en normativ femininitet. 

Genusbegreppet8 är en försvenskad form av engelskans gender och syftar till att

bryta skenet av naturlighet som finns i begreppet socialt kön. Kön är, enligt min

mening, en variabel bland många andra variabler. Ett exempel på kön som variabel

inom drogforskningsfältet är de av CAN årligen genomförda undersökningarna av

ungdomars alkohol- och narkotikavanor ( se exempelvis CAN rapport 2001). Kön

är här en variabel som varken säger mer eller mindre än till exempel att andelen

flickor som dricker sig berusade ökar jämfört med tidigare år. I nästa led kan man

använda sig av en genusteoretisk analys för att närmare studera fenomenet. Det är
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viktigt att inte byta ut könsbegreppet mot genusbegreppet i den form av studier

som enbart fokuserar kön som en variabel. Det är också viktigt att inte dölja det

faktum att en studie fokuserar kvinnors erfarenheter genom att byta ut ordet kvinna

mot genus, eftersom det skulle innebära ett osynliggörande av kvinnors erfarenhe-

ter (Scotts 1988).  Användningen av genus ingår i vad man benämner den tredje

vågens feminismer (Larsson 1996). Inom ramen för postmodernismen och

dekonstruktivismen menar forskarna att det inte finns något naturligt eller genuint

kvinnligt, det är en kulturell konstruktion. Av den anledningen frångår man att tala

om ‘kvinnan’ eller ‘kvinna’  istället används begreppet kvinnor för att markera

kategorins kulturellt bestämda konstruktioner och mångfald (a.a.). Det samma

gäller begreppet ‘feminism’ som byts mot begreppet feminismer också här för att

markera mångfalden, det finns alltså inte en feminism utan flera olika feministiska

inriktningar.

I en avhandling om den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus

redogör Åsa Carlson (2001) för genusbegreppets användning. Jag kommer att

använda mig av hennes förståelse av genusbegreppet, dessutom väljer jag att

använda begreppen kropp, genus och sexualitet (och inte kön som begrepp), detta

är ett teoretiskt val. Jag har alltså valt att utgå från kroppen som begrepp och

betraktar den som det råmaterial i vilken det inskrivits en biologisk, av naturen

given, skillnad mellan män, det vill säga kroppar med penis och kvinnor, kroppar

med vagina. För att åskådliggöra begreppen som används och det sätt på hur

kvinnor och män görs kan följande modell kan ställas upp.



14

Modellen skall läsas som en dubbel påverkan där föreställningar om kroppen blir

genusbestämmande och därmed bestämmande för sexualiteten, något som i sin tur

gör att samhällsstrukturen organiseras i enlighet med dessa föreställningar. Det

innebär att det vi vardagligen benämner ‘kvinnligt’ och ‘manligt’ alltså har sin

grund i dessa föreställningar och genom att i vår vardag ständigt agera efter dessa

handlings- och tankemönster återskapar vi dessa genusföreställningar. Genus är

alltså konstruerat och reproduceras genom vårt dagliga liv, via media, reklam,

språkliga uttryck och genom våra handlingar och det finns dessutom olika

femininiteter (och maskuliniteter), vilka grundas i den specifika sociala positionen.

Dessutom finns vissa historiskt och kulturellt bundna förväntningar på hur en

kvinna skall och bör vara, en normativ femininitet som det gäller att förhålla sig

till. Denna normativa femininitet är föränderlig men samtidigt mer stabil eftersom

den institutionaliseras genom lagstiftning och återspeglas i kulturell och religös

praktik (Smart 1989 och Smith 1990). Med begreppet normativ femininitet åsyftas

en maktyttring i förhållande till hur en kvinna bör vara, vilken reproduceras inom



9 Robert Connell (1987) för i sitt arbete om genus och makt fram en teori om hegemonisk
maskulinitet där han karaktäriserar en viss sorts maskulinitet som förhärskande. Denna
förhärskande maskuliniteten utövar makt på flera områden (inte enbart i förhållandet mellan
man och kvinna), och det gäller för männen att leva upp till eller skapa motstånd mot den.
Hegemoni begreppet är på ett sätt missvisande i detta sammanhang eftersom det snarare
hänvisar till en viss dominerande position i samhället än normativa förväntningar på hur en
person skall vara. Av denna anledning har jag valt att istället tala om normativ femininitet.

10 En av de mer refererade är medicinhistorikern Thomas Laqueurs (1994) och hans bok: Om
könens uppkomst: hur kroppen blev kvinnlig och manlig. Inom den feministiska
teoribildningen är Simone de Beauvoir (1986) en föregångare med sin syn på kroppen som
situation, en uppfattning som senare feminister ständigt återkommer, diskuterar och förhåller
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hela det sociala fältet (Moi 1994)9.  Den normativa femininiteten påverkar således

de olika feminiteterna och den reproducerar också rådande genusföreställningar.

Det är genom denna som kontrollen av kvinnan utövas i vårt dagliga liv, en

kontroll som vi internaliserar till en självkontroll och en kontroll mellan kvinnor.

Kroppen

Det är genom en mängd verbala uttryck och icke verbala tecken som kroppar

ständigt skapas och återskapas till ‘kvinnliga’ och ‘manliga’ och det är strukturella

förhållanden som ligger bakom föreställningar om könsdifferentierade ‘val’ i livet.

Uppfattningen om kroppars olikhet är så djupt rotad att den blivit ett strukturellt

faktum. “Kvinnlighet [och manlighet] är ett påklätt ord som börjar i den nakna

kvinnokroppens landskap men som slutar på helt annan ort.” (Björk 2000, s. 10

[mitt tillägg]) Innebörden i citatet är att det som åsyftas med ‘kvinnlighet’ och

‘manlighet’ inte sitter i våra kroppars utformning utan att det är egenskaper,

värderingar och handlingsmönster som vi klär på våra kroppar. Denna påklädning

fortsätter i handling, språklig kommunikation och i olika ‘val’ från lekar till yrke

och fritidssysselsättning och sexuell preferens. Den finns som ett skimmer av rosa

och ljusblått över filmer, böcker, tidningar, historiebeskrivningar etcetera och blir

med det förkroppsligad, bestämmande och begränsande för vårt tanke- och

handlingsmönster (Bourdieu 1990 och Smith 1990).

En mängd forskare inom samhällsvetenskaperna och humaniora har under de

senaste decennierna studerat bakgrunden till vår uppfattning om de biologiska

skillnaderna mellan män och kvinnor10. Utgångspunkten i deras analyser har varit



sig till. 

11 Åsa Carlson (2001) skiljer mellan två riktningar av biologisk determinism där den första
utgår från att kroppens fysiologiska uppbyggnad orsakar genusegenskaperna direkt, det vill
säga vi blir ‘kvinnor och män’ därför att våra kroppar är ‘kvinnor och män’. Den andra
inriktningen är en nyans mindre deterministisk eftersom den också förespråkar en mental
dimension, vilket i praktiken innebär att vi blir ‘kvinnor och män’ eftersom vi uppfattar oss
som ‘kvinnor och män’ genom att våra kroppar är ‘kvinnor och män’. Utöver denna indelning
tar hon upp ytterligare en som hon benämner biologisk fundamentalism som ser vissa (de
avgörande) men inte alla av våra egenskaper som kroppsliga (a.a., s. 81). 
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en kritik mot (natur)vetenskaperna och det sken av objektiv sanning som dessa

förmedlat kring sina metoder och resultat. En gemensam faktor i den kritik som

riktats är att kroppen betraktas som ett objekt, att den är och inte blir, en entitet

som går att kartlägga och fastställa. Frågan om kroppen som natur eller kultur är

en pågående diskussion inom den feminsitiska teoribildningen och genusforskning-

en (Carlson 2001 och Heinämaa 1998). Även den medicinska disciplinen har

företrädare som kritiserar föreställningen om kroppen som natur. Vad som kan

betecknas som ‘biologiskt’ är omöjligt att besvara enligt Anne Fausto-Sterling

(1985). Hon menar att de historiska och sociala aspekterna finns med på alla nivåer

och formar såväl kroppen som föreställningarna av den. Det är med andra ord

nödvändigt att betrakta våra föreställningar om kroppen för att kunna förstå

rådande genusrelationer, det vill säga manlig dominans och kvinnlig underordning.

I våra föreställningar om kvinnor och män har vi ett i grunden biologiskt

deterministiskt seende som vilar på socialt konstruerade genusföreställningar, som

i sin tur vilar på en tolkning av kroppars olikhet i stället för deras likhet (Bordo

1989 och Carlson 2001)11. 

Vårt utseende är bara delvis medfött, vi föds i en kropp som sedan bekönas och

framförs som genus - maskulint eller feminint. Vi formar kroppen efter socialt och

kulturellt fastställda normer och värderingar (Prieur 1994, s. 155). Skönhetsidealen

varierar över tid, rum och klass; tjock - smal, ljus - mörk, välsvarvad - gänglig.

Kroppen har med andra ord en stor betydelse för hur vi skapar och återskapar och

iscensätter femininiteter och maskuliniteter i samhället. 

I den här avhandlingen riktas intresset för hur kvinnor via olika kroppsliga uttryck

och tecken iscensätter genus. Med kroppsliga tecken åsyftas rent faktiska som
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kläder, smycken, smink etcetera. Samt de föreställningar som uttrycks verbalt om

de kroppsliga tecknen och skönhetsidealen. Det är huvudsakligen genom de

verbala uttrycken som föreställningarna om den ‘goda’ respektive ‘dåliga’ kvinnan

skapas och återskapas (även om det också sker genom icke verbal kommunikation),

vilket jag kommer visa längre fram. Dessutom sker det genom en kroppslig

kontroll av kvinnan bland annat genom kontrollen av hennes sexualitet. Ett

exempel på detta är uttrycket att flickor inte bör vara ‘ute och ränna’. Innebörden

i detta uttryck reflekterar dels den kroppsliga kontrollen, det vill säga flickors

kroppar skall inte vara ute i det offentliga rummet. Samt en symbolisk innebörd

med att ränna, det vill säga vara sexuellt aktiv. 

Sexualitet

Sexualitet är den tredje faktorn som skall belysas i det här sammanhanget.

Kvinnors kroppar har setts som en reservoar för fortplantning med föreställningar

om att kvinnor styrs av naturen och har en mindre pockande sexualitet (Zita 1990).

Sexualitet har varit något förbehållet mannen medan graviditet och amning varit

det som blivit kvinnans frukt av mannens sexualitet. Denna puritanska sexualsyn

är ett resultat av politiska strävanden och maktutövning i en heteronormativ

riktning (Foucault 1978). Catharine Mackinnon (1997) menar att kvinnors

sexualitet allt för lite analyserats i den heterosexulla feministiska teoribildningen.

Sexualiteten har tidigare betraktas som något eget utanför genuskonstruktioner och

det som fokuserats är objektifieringen av kvinnan som ett ting för mäns nöjen. Det

var först med den lesbiska feministiska rörelsen och i viss mån inom queerforsk-

ningen som kvinnors sexualitet blev ett problematiserat fenomen. Samtidigt är den

just en av hörnstenarna i dominansförhållandet mellan män och kvinnor och ett av

de områden där rådande genusföreställningar blir tydliga. Sexualiteten är också en

av grundbultarna i konstruktionen av den normativa femininiteten, genom att

föreställningar om en mindre erotisk och mer emotionell njutning förmedlas mellan

kvinnor och i olika  sexualupplysnings sammanhang. Varken kvinnor eller män

kan fritt definiera eller upptäcka sexualitet. Likt allt annat är sexualitet starkt

påverkad av kulturella föreställningar som i mångt och mycket utgår från

biologiska förtecken, att det finns en ‘naturlig’ kvinnlig respektive manlig

heterosexualitet. I flera beskrivningar kring denna så kallade naturliga könsdrift

används ett språk och om retorik som lutar sig mot beteenden hos andra däggdjur
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eller från historien där samlar-jägarsamhället ses som det ursprungliga och

naturliga (Björk 2000 och Butler 1990). 

I den här avhandlingen riktas ett intresse mot de narkotikabrukande kvinnornas

uppfattningar om sexualitet i allmänhet, om sin egen sexualitet och deras

berättelser om mäns sexualitet. Kvinnor som brukar droger förknippas ofta med

prostitution, promiskuitet och/eller ett komplicerat förhållande till sin kropp. Detta

framkommer i de rådande föreställningarna som reproduceras och genereras ur

forskning på området (vilket jag redovisar i kapitel 3). Liksom genuskonstruktioner

och kroppsliga uttryck av dessa är sexualitet ett område som skär tvärs igenom

analysen. Kontrollen av sexualiteten är en väsentlig del i konstruktionen av

normalitet och avvikelse för kvinnor, vilket jag återkommer till längre fram.

Normalitet och avvikelse 

Med termen avvikelse åsyftas sådant beteende som inte överensstämmer med de

förväntningar och normer som finns i ett samhälle (Hutter & Williams 1981, s. 13).

I den tidiga kriminologin (första hälften av 1900-talet) funderade forskarna inte på

vad som gör att vissa handlingar betraktas som avvikande (Hauge 1990).

Gemensamt för dessa inriktningar är att de inte diskuterade varför viss handlingar

under vissa tider betraktas som avvikande och endast under vissa förutsättningar

när vissa personer utför dessa handlingar. Det är vid denna sista frågeställning jag

stannar upp och utvecklar resonemangen.  Narkotikabruk är ett exempel på en

handling som glider mellan gränsen till att vara ‘avvikande’ och att inte vara det,

beroende på om bruket är legalt eller inte. Idag stadgas i svensk lag att allt icke

medicinskt bruk av narkotikaklassade preparat är kriminaliserat. Att bruka

narkotika illegalt innebär dock inte i sig att personen ‘är avvikare’, det är först när

andra upptäcker och definierar personen som ‘avvikare’ och när hon så småningom

själv går in i rollen som ‘avvikare’ som själva avvikelsen ‘uppstår’ (Lemert 1951).

Det är en stigmatiseringsprocess som sker i interaktion med andra. Det interaktio-

nistiska perspektivet tillsammans med ytterligare inriktningar inom konstruktivis-

men ser avvikelse som en definitonsprocess och inte som ett objektivt faktum.

Avsikten med resonemanget är att bryta ner och analysera kategorierna normalt-

avvikande och manligt-kvinnligt, det vill säga centrum-periferi. Definitionerna är

beroende av varandra och är därför också sårbara i relation till varandra, eftersom
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det ena inte finns om inte det andra definieras (Järvinen 1998:a). 

Relationen mellan normalitet och avvikesle

Som redan sagts är normalitet och avvikelse förbundna med varandra på ett antal

punkter. Det interaktionistiska perspektivet har fokuserat frågan utifrån en

definitionsprocess. Ytterligare en dimension på konstruktionen av avvikelse

framkommer i Michel Foucaults arbeten där han talar om en makt/kunskap-

srelation, och analyserar bland annat hur den mänskliga kroppen blir ett objekt för

vetenskaperna som skall förklaras. I arbetet kring Vansinnets historia för Foucault

(1983) fram tesen kring hur kunskapen om ‘vansinnet’ handlar om ett urskiljande

av ‘förnuftet’ och där kunskapen är kopplad till makten genom föreställningen om

att normalisera den ‘vansinnige’. Genom att urskilja och definiera avvikelsen

formas normaliteten. Föreställningen om ‘den andra’ bygger på konstruktionen av

den ‘sociala ordningen’ som något naturligt. Makt/kunskapsrelationen, som

Foucault beskriver den, innebär att de som har makt också är de som kan hävda

kunskap, de vars utsagor betraktas som ‘sanna’. För denna avhandlings vidkom-

mande blir makt/kunskapsrelation intressant att analysera utifrån två olika nivåer,

dels vetenskapens och dels de professioners som kommer i kontakt med narkoti-

kabrukande kvinnor. Det är deras utsagor om ‘den missbrukande kvinnan’ som

ställs i relation till hennes perspektiv. Vad är det som gör att hon betraktas som

‘den andra’? Är hennes liv och tolkningar av verkligheten så vitt skild från den

‘normala kvinnans’? Vad står att finna om det ‘konventionella livet’ genom att

betrakta ‘det okonventionella’?

Mitt sätt att analysera de berättelser och tolkningar som kvinnorna gjorde av sina

liv är den Erving Goffman (1972) beskriver om identitetsutveckling. “Självpresen-

tationer eller självkonstruktioner görs aldrig i ett tomrum utan formas och är

beroende av de sociala sammanhang där de förekommer.” (Laanemets 2002, s. 13).

De kvinnor jag följt är högst medvetna om sig själva som ‘avvikare’ och beskriver

sina liv mot bakgrund av denna medvetenhet. Deras berättelser är sammanflätade

med de föreställningar som finns om ‘missbrukare’, ‘kåkfarare’, ‘horor’, m.m.

Dessa berättelser var färgade av alla de år som de fått sin historia tolkad åt sig av

behandlingspersonal, kriminalvårdare, poliser,  socialarbetare och inte minst av

anhöriga som inte brukar droger eller befinner sig i ‘periferin’. Deras ‘ickenormali-



12 Undertitlen ‘hållna och fallna kvinnor’ har jag lånat av Margareta Järvinens (1987)
litteraturstudie med titeln “Fallna kvinnor och hållna kvinnor” (utgiven vid Institutet för
Kvinnoforskning vid Åbo Akademi). Jag tycker begreppsparet ramar in vad den normativa
femininiteten och synen på kvinnans sexualitet handlar om. 
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tet’ hade med andra ord förstärkts av det stigma som deras liv beklätts med, den

process där de skall inse sitt eget tillkortakommande genom att erkänna sig som

‘avvikare’ för att kunna påbörja ett nytt ‘normalt’ liv (Goffman 1972 och Järvinen

1998:a).

Normalitet och femininitet: Den ‘hållna’ och den ‘fallna’ kvinnan12

Konstruktioner av femininiter innehåller element av normalitet. Exempelvis så är

bilden av ‘den missbrukande kvinnan’ sammanflätad med genuskonstruktioner

genom de olika förväntningar som existerar kring hur en kvinna bör föra sig

(Malloch 1999). Här återkommer jag till frågan om normativ femininitet vilket jag

har för avsikt att belysa ytterligare. Kvinnor kontrolleras genom föreställningarna

om den ‘avvikande kvinnan’, den ‘dåliga kvinnan’ (Hutter & Williams 1981 och

Lees 1989). Ett antagande som görs är att de förväntningar som finns på kvinnan

i vårt samhälle bygger på föreställningen om henne som moralbärare, vilket i sin

tur är avhängigt uppfattningen om en naturlig modersinstinkt (Hutter & Williams

1981). Det pågår en debatt inom den feministiska forskningen om kultur kontra

natur, i vilken mån det finns en naturlig kvinnlighet eller om det vi betraktar som

kvinnligt/feminint är socialt konstruerat. Oavsett vilket perspektiv som förordas är

båda inriktningarna överens om en avsevärd skillnad i kontrollen som utövas mot

män respektive kvinnor. Mannens ‘könsrollsöverskridande’ är knutet till

uppfattningen om svaghet och rädsla, egenskaper som tillskrivs kvinnan. Det

maskulina är icke feminint men det feminina är i första hand förknippat med dygd,

moral och moderskap.

Denna kontroll och normalisering pågår i det dagliga livet i relation till hur vi

förväntas tala, klä och sminka oss, hur vi går och i övrigt för oss på ett ‘anständigt

sätt’. Ett exempel på brott mot detta är våldtäktsoffret som i rätten ifrågasätts då

hon hade ‘utmanande klädsel’ och dessutom var berusad. Det handlar också om en

fråga om smak, och då med begreppet som en analysfaktor för att synliggöra

klassskillnader. Det är de dominerandes smak som lägger grunden: Kjolen får inte
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vara för kort eller för lång, nagellackets och läppsiftets färg inte för lysande röd,

höfterna skall inte vicka för mycket när vi går och vi bör inte tala för högt eller

skratta för gällt (Bourdieu 1990 och Lees 1989). Frågan om klass och genus möts,

detta är tydligt i kvinnors liv men samtidigt osynligt i sin synlighet genom att det

är något som ‘tas för givet’, som förkroppsligas och återskapas dagligen. Det är i

detta sammanhang jag vill återkomma till synen på kvinnors sexualitet och den

moraliska kontroll som utövas och internaliseras kring sexualiteten. 

Genom att framhäva kroppsformer och visa hud antas kvinnan ifråga signalera

sexuell aktivitet och åtrå. Detta anses skamligt och är knutet till föreställningarna

om ‘horan’, den svekfulla och omoraliska. Denna uppfattning har sina rötter i ett

sexual- och rashygieniskt tänkande där kvinnan fick bära ansvaret för den sociala

stabiliteten vilken var avhängig av en stark moral (Johannisson 1995 och Skeggs

1999). Det var den framväxande medelklassens kvinnor som tog ansvaret för att

‘tämja’ den sexuellt omoraliska arbetarklasskvinnan (a. a.). Detta knyter an till den

andra föreställningen, den om kvinnans sexualitet som emotionell och inte erotiskt

laddad. Hennes sexualitet ses här som kopplad till kärlek snarare än attraktion och

lust, att den hör hemma inom den monogama heterosexuella parrelationen

(äktenskapet) (Lees 1989). Genom att via kroppsliga uttryck ‘signalera åtrå’

uppfattas hon som promiskuös vilket är en avvikelse från hennes ‘naturliga

sexualitet’.

Den normativa femininiteten är alltså djupt rotad i dygd och moraluppfattningar

och är kopplad till föreställningar om kvinnors sexualitet (Lees 1989, Skegge. 1997

och Svanström 2000). Det är genom exemplen på ‘den avvikande kvinnan’ som vi

internaliserar föreställningarna om ‘den normala kvinnan’ och detta sker via

kontrollen av sexualiteten. I mina samtal med de åtta narkotikabrukande kvinnorna

har deras medvetenhet kring dessa faktorer blivit en daglig kamp för att vara en

‘god kvinna’, men samtidigt fanns där ständigt någon som sa åt dem att de inte var

det. Detta förhållande framkommer också i andra studier med kvinnor som brukar

narkotika (Malloch 1999, s. 353). Samtalen har gjort mig mer uppmärksam på

frågan om normalitet kontra avvikelse som ett föremål för kvinnokontroll. Ingen

vill vara ‘slampan’, ‘horan’ eller den ‘lösaktiga’ kvinnan, livet blir med det en

ständig balansgång som gör att vi håller oss i skinnet. Denna kvinnokontroll är



13 Smith använder begreppet diskurs i en vidare mening och ser diskurser som fält av sociala
relationer, det är sociala handlingar och därmed socialt organiserade (Mann & Kelly 1997).

22

ytterst en kontroll av kvinnans sexualitet, en föreställning om henne som den rena

obefläckade madonnan. Samtidigt som vi idag blir fullkomligt överösta av budskap

om den åtråvärda kvinnan i stringtrosor och push-up bh. Det finns en underliggan-

de idé om den sexuellt tillgängliga kvinnan under kontrollerade former som

föremål för mäns sexualitet inom ramen för den monogama heterosexuella

parrelationen (Mackinnon 1997). 

Social position och handlingsutrymmen

Den sociala strukturen är bekönad i vårt samhälle, ett tydligt exempel på denna

bekönade struktur är arbetsdelningen och föreställningen om kvinnan som

omvårdande och mannen som kreativ och skapande (Moi 1997). Genom att genus

är socialt konstruerat så finns det vissa kulturellt och klassmässigt färgade

handlingsmönster för en kvinna (och en man). Dorothy Smith (1990) talar om

femininty as discourse13 vilket innebär att kvinnor skapar sig själva kontextuellt

beroende av tid, plats och rum ( s. 161). Hennes utgångspunkt är alltså att kvinnor

är aktiva agenter i konstruktionen av sig själva som ‘könsvarelser’. Denna

femininiseringsprocess sker i relation till socialt och kulturellt färgade perceptioner

om vad som är passande och anständigt (eller inte) när det kommer till hur en

kvinna skall vara och bete sig, det vill säga en normativ femininitet. Femininiteter

kan med Dorothy Smiths ansats studeras och analyseras i det vardagliga livet, hur

de konstrueras och reproduceras i sociala relationer. Ett exempel är hur kvinnor

framställs i populärkulturen tex. i  filmer, tidningar och böcker och hur dessa

framställningar tolkas. Det vill säga hur kvinnor (och män) förhåller sig till de

bilder av femininitet som förmedlas genom dessa. 

Simone de Beauvoir (1986) menade att individens subjektivitet formas i relation

till de villkor hon lever under, hennes levda erfarenhet. Likväl som hon bedöms

enligt sin situation (till exempel som missbrukare, fånge etc.) formas hon av de

villkor under vilka hon lever. I den här avhandlingen handlar den diskursiva

analysen om relationen mellan det etablerade samhället, som representeras av

myndigheter och myndighetspersoner, och den drogbrukande kvinnan, samt
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relationen mellan de drogbrukande kvinnorna och männen. Rent konkret innebär

den normativa femininiteten att det utövas en kontroll gentemot dessa kvinnor

genom att de skall passa in i en mall av vad som anses vara en god kvinna, en mall

uppbyggd av medelklassvärderingar (Skeggs 1999). Avsikten är att belysa

innehållet i denna kontroll och hur föreställningarna om den normativia femininite-

ten i praktiken innebär en maktutövning som återskapar den dualistiska föreställ-

ningen om ‘kvinnliga’ och ‘manliga’ värden (Foucault 1980 och Smith 1990). Det

vill säga det sätt på hur den normativa femininiteten uttrycks i dagligt liv och hur

den mottas och införlivas.

Med detta perspektiv går det att urskilja gemensamma nämnare i kvinnors sätt att

tolka, tänka och handla i det sociala rummet samtidigt som det går att urskilja

olikheter mellan kvinnor från olika samhällsklasser. Den narkotikabrukande

kvinnans liv är dels format av hennes position i samhället som just narkotikabruka-

re men också som kvinna och då specifikt som narkotikabrukande kvinna.  I

analysen av deras sociala postition och handlingsutrymmen använder jag två

begrepp, habitus och kapital. Ursprungligen är denna begreppsanvändning

hämtade från Pierre Bourdieus arbete men har vidarutvecklats av en rad forskare

bland andra Toril Moi (1994). Återigen är det begrepp och en tolkningsram som

finns med genom analysen av det empiriska materialet. Analysredskapen används

som en social karta där avsikten är att placera in de berättelser jag fått och de

förhållanden jag sett under de år jag följt var och en av de åtta narkotikabrukande

kvinnorna.
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Förståelse av genus som:
Kropp - Genus - Sexualitet
Förståelsen av kategorierna ‘kvinna’ och ‘man’ som socialt konstrue-
rade kategorier vilka utgår från kroppens konstitution. 

Social klass-
tilhörighet

Femininiteter och maskuliniteter
Antagandet att det finns olika klassbundna handlings- och tankemön-
ster för kvinnor respektive män

Habitus Förkroppsligad struktur 
Det vill säga att genus och klasstillhörigheten ristats in i våra kroppar
och färgar våra tankesätt, föreställningar och handlingar.

Kapital Ekonomiska, sociala och symboliska värden
Möjligheten till förfogande av de olika kapitalformerna antas var
förbundna med genus och sociala klasstillhörigheten.

Habitus skall förstås som en sorts förkroppsligad struktur där avsikten är att fånga

relationen mellan aktören och strukturen. Utgångspunkten är som sagts tidigare i

detta kapitel att människan är medveten och handlar som hon tänker men dessa

handlingar uppstår inte i ett tomrum utan aktören tänker och handlar mot bakgrund

av de förhållanden hon kommer ifrån och befinner sig i (Moe 1995, s. 163).

Habitus kan beskrivas som ett "/../system av dispositioner som tillåter människor

att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av

dispositioner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra

sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen." (Broady 1991, s.

225).

Habitus begreppet kan även användas för en förståelse av andra sociala grupper

och maktstrukturer än social klass, exempelvis i relationen mellan män och kvinnor

(Bourdieu 1999 och Moi 1994). Konkret innebär detta resonemang att social

position och klasstilhörighet förs samman med genus som ett klass- och genusfär-

gat habitus (Moi 1994). Tolkningen kan dessutom göras kring den enskilda

kvinnans specifika habitus, det vill säga just de erfarenheter, klassförhållanden och

minnen som hon bär med sig och som format hennes sätt att tänka och handla.

Bourdieu (1999) menar att de system av dispositioner som påverkar människors

sätt att handla, tänka, uppfatta och värdera olika sociala sammanhang finns

nedlagda i kroppen. De är förkroppsligade genom att kroppen är teckenbärande

och teckenklädd. Den sociala värld vi kommer ifrån finns även inom oss vilket gör



14 Mitt sätt att använda (och förstå) kapitalbegreppet lutar sig mot Donald Broadys (1991)
beskrivning av den sociologi och epistemologi som vuxit fram kring Pierre Bourdieus arbete
och teoretiska ansats. Samt den feministiska utveckling som Toril Moi gjort av den samma.
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att vi handlar i enlighet med denna ordning och reproducerar den över tid.

Exempelvis i dominansförhållandet mellan män och kvinnor, överklass och

underklass, heterosexualitet och homosexualitet. Världens ordning accepteras

sådan den är “med sina bokstavligt eller bildligt talat enkelriktade gator och

förbjudna körriktningar, påbud och påföljder” (Bourdieu 1999, s. 11). 

Pierre Bourdieus ansats har kritiserats för att vara strukturdeterministisk, bland

annat mot bakgrund av en läsning av habitusbegreppet som ‘att man blir det man

redan är’ (Lovell 2000). Som jag tidigare skrivit ansluter jag mig till en tradition

som ser människan som aktivt handlande i skapandet av sin subjektivitet men jag

anser inte att det sker i ett fritt tomrum (Smith 1990). Vårt sätt att se och tolka

världen sker genom ett habitus som utvecklats och fått sin form av den sociala

positionen. I denna avhandling anser jag begreppet användbart och jag använder

det inte i termer av ett strukturellt ‘deteminerat blivande’, det finns alltid

handlingsalternativ inom de materiella ramar och fysiska villkor människor lever

under (Laanemets 2002). 

Kapitalbegreppet14 är förbundet med sociala maktförhållanden och det finns flera

former av kapital som symboliskt, ekonomiskt och socialt kapital (Broady 1991).

Det handlar om värden, tillgångar och resurser vilka är symboliska eller ekonomis-

ka och det är de symboliska kapitalen som huvudsakligen står i centrum i analysen

av de narkotikabrukande kvinnornas handlingsutrymmen utifrån deras samhälleliga

position. 
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1. Varför är det inte rättvist?
Varför har en del så bra,
och en del skall vara pigor
med ett evigt slit var da.

2. Varför är just jag en piga?
Det kan man fundera på.
Varför får jag aldrig rosor,
varför ska det vara så?

7. Varför är jag inte vacker?
Varför är jag inte fin?
Varför har jag inga pengar,
inte ens en symaskin?

8. Varför är jag ful och fattig?
Det kan man fundera på.
Varför får jag inga rosor?
-Varför skrattar jag ändå?

(De två första och sista verserna i“Varför och varför?”, Av Astrid Lindgren 1991)

De här verserna är hämtade från Emil i Lönneberga och sjungs av pigan Lina.

Sången sammanfattar själva kärnan i förhållande mellan klass, genus och även

amor fati eller självuppfyllande profetia. Det pigan Lina anser sig sakna är olika

former av kapital, huvudsakligen ekonomiskt och symboliskt kapital. Hon frågar

varför hon är fattig och ful. Utseende och skönhet hos en kvinna kan betraktas som

en sorts symboliskt kapital på en äktenskapsmarknad (Skeggs 1999). Rosorna

uteblir för hon är inget ‘gott parti’ för en potentiell friare. Kanske hade det varit

lättare för Lina om hon antingen varit född i en ‘bättre familj’ eller varit ‘förskräck-

ligt’ vacker, det vill säga om hon haft mer kapital på något av dessa områden, det

är skönhet och social status som efterfrågas. Bägge dessa faktorer kan betraktas

som en form av symboliskt kapital där frågan om att vara fin omskrivs till olika

former av kulturellt kapital, som är en underavdelning till det symboliska kapitalet

(Broady 1991). Eftersom hon är arbetarklass kvinna (i början av 1900-talet)

innebär det också en viss form av socialt bestämd femininitet där hon ses som fin

om hon bär vackra kläder och smycken. Men det räcker inte med kläder och

smycken för att bekräfta sin ‘kvinnlighet’ utan utsmyckningen är till för att skaffa

sig en man och få barn, vilket i sin tur är en viktig form av symboliskt kapital och

kan sägas ingå i den normativa femininiteten i vårt västerländska samhälle. 

Som analytiskt verktyg har kapitalbegreppet två nivåer. För det första på en mer

samhällelig strukturell nivå och för det andra inom en social grupp. På den

samhälleliga nivån återfinns det som tillerkänns sådant värde att det utgör

grundbultar i den sociala strukturen. Exempel på sådana värden är ekonomiska

tillgångar och den privata äganderätten med materiella tillgångar som mark,

byggnader, företag etc. Andra symboliska tillgångar är hög utbildning, titlar och
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prestigefyllda yrken. Slutligen har vi den form av kapital som utgörs av sociala

kontakter och släktskap, att komma från en ansedd familj och bilda egen familj.

Dessa värden är inte absoluta utan förändras över tid och genom kamp mellan olika

grupper som tillerkänner olika former av symboliska värden. 

Den andra nivån där kapitalbegreppet kan användas är inom en social grupp,

exempelvis inom gruppen socialt exkluderade narkotikabrukare. Huvudsakligen

är det denna andra nivå som kommer att utgöra ett verktyg för analysen av de åtta

narkotikabrukande kvinnornas berättelser om sina liv och de handlingsutrymmen

de hade inom ramen för sin sociala position. I viss mån kan dessa speglas till de

samhälleliga värden då deras liv inte är isolerat från de liv och förhållanden som

råder i samhället i stort. De kapitalformer som pigan Lina sjunger om kan alla ses

som delar av den normativa femininiteten, värden som vi kvinnor förhåller oss till

även om de värderas olika beroende på klasstillhörighet.

Den här avhandlingen

Avhandlingen är uppdelad i två delar och i den första delen presenteras de åtta

kvinnorna och deras sociala bakgrund, drogforskningsfältet samt metod och

genomförande. Kapitel 2 inleds med ett utdrag från det andra besöket hemma hos

en av kvinnorna. Syftet är att presentera den miljö som utgjorde basen för mitt

fältarbete. Därefter skildras kvinnornas sociala bakgrund, det vill säga grunden för

deras sociala position. I kapitel 3 presenteras det kvalitativa drogforskningsfältet

och vetenskapernas konstruktioner av ‘den missbrukande kvinnan. Den senare

utgår från en innehållsanalys av ett antal vetenskapliga artiklar kring kvinnors

narkotikabruk. Min avsikt är att  placera in dessa i en samhällskontext där

föreställningar skapas och återskapas inom drogforskningsfältet. Som sista kapitel

i den första delen, kapitel 4, redovisas studiens genomförande och de metoder som

används.

I del 2 återfinns de empiriska kapitlen och i det första av dem, kapitel 5, fokuseras

frågan om femininitet. Det vill säga hur de åtta kvinnorna framförde sig som

kvinnor och hur detta framförande kan läsas som en iscensättelse av femininiteter.

I kapitlets andra del presenteras drogbrukets betydelse i deras liv i relation till
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deras situation som kvinnor och deras sociala position. I kapitel 6 beskrivs först

kvinnornas levnadsförhållanden under det studerade året. Därefter följer två avsnitt

om hur de levde sina liv inom de så kallade ‘drogvärldarna’. De aspekter som

berörs är först den om hur de försörjde sig och hur de genom stigande ålder

tillskansade sig större handlingsutrymmen inom ‘drogvälden’. Den andra aspekten

är den om vänskap och tillhörighet i det jag benämner utanförskapets gemenskap.

Därefter följer det sista empiriska kapitlet, kapitel 7, där samhällskontrollen över

dessa kvinnor analyseras.  Det är frågan om kvinnornas relation till det etablerade

samhället och hur de upplevde att samhällsinstitutionerna konserverade deras

socialt exkluderade position.

Avslutningsvis i kapitel 8 diskuteras resultaten mot bakgrund av förståelsen av

drogbrukande kvinnors liv som en del av de två större sammanhangen, konstruktio-

ner av avvikelse och genuskonstruktioner. Det är här frågan om den sociala

exkluderingen och reproduktionen av kvinnans underordning relateras till deras

berättelser om sig själva i förhållande till rådande föreställningar av ‘den

missbrukande kvinnan’.

I appendix återfinns först en presentation av hur analysen av materialet genomförts.

Därefter förs en diskussion kring etiska frågor och faktiska övervägningar kring

fältarbetet.

För att få en närhet till fältarbetet och metoden illustreras resonemangen med citat

från fältanteckningar, dagbok och intervjuer. I texten försöker jag använda ett så

vardagligt språk som möjligt och därför har jag valt att ‘stoppa in’ kvinnornas ord

och uttryck i mina meningar, dessa kursiveras och förklaras separat i en ordlista.

Denna ordlista innehåller dessutom ett antal begrepp och ord som används inom

‘drogvärldarna’, samt beskrivningar av ett antal preparat som kvinnorna använde.

Samtliga namn i avhandlingen är fingerade. Eftersom det i denna typ av studier

alltid finns en risk för identifiering har jag valt att inte göra några personbeskriv-

ningar där man kan följa en specifik kvinnas liv. Upplägget i avhandlingen bygger

således på olika teman. Min förhoppning är att människorna skall framstå men inte

de enskilda individerna. Det skall tilläggas att de män som kvinnorna levde ihop
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med också fått fingerade namn, samt några andra personer jag mött under

fältarbetet. I många av de tabellsammanställningar som gjorts har de tilldelats en

bokstav istället för det fingerade namnet också det för att minska risken för

identifiering. I vissa extra känsliga sammanhang omnämns de som ‘NN,’ ‘en av

kvinnorna’ och ‘K1, 2, 3' osv. Jag har också valt att ändra på vissa sakförhållanden

som ortsnamn, namn på institutioner de varit placerade på och årtal för ingripanden

av olika slag. Min förhoppning är att detta inte skall skapa förvirring för läsaren.

Som troligen redan framgått överensstämmer inte mitt ordval och begreppsanvänd-

ning alltid med gängse språkbruk på narkotikaområdet. Jag har valt att använda

[drog] bruk som begrepp i stället för missbruk. Ted Goldberg (1993) beskriver en

begreppsförvirring i den svenska narkotikadebatten och menar att användandet av

begreppet missbruk oftast hänger samman med ett illegalt bruk (a.a. s. 43-47). Som

han också poängterar behöver inte ett illegalt bruk vara ett missbruk men det kan

vara det. I mitt ordval bruk/bruka finns ett ställningstagande att i möjligaste mån

undvika att definiera eller kategorisera människor som använder narkotika illegalt

på ett sådant sätt att det leder tankarna till en viss stereotyp. Begreppet missbruk

är värdeladdat i sig och står för någonting mer än ett illegalt bruk, det används

också när människor dricker alkohol mer än vad den sociala normen tillåter. I

dagens Sverige talas dessutom om missbruk i en mängd olika sammanhang;

matmissbruk, spelmissbruk, sexmissbruk, köpmissbruk m. m. Genom att sätta ordet

missbruk bakom markeras att handlingen är något som överskrider det som anses

normalt. Det anses inte som ‘friskt’ utan ‘sjukligt’ och med det får fenomenet en

plats inom behandlingsdiskursen. När så fenomenet har införlivats i och fått en

stämpel som ‘sjukt’ behandlas och betraktas det mer som ett individuellt problem

än som ett socialt fenomen.



1 Benämningen kvinnokriminologi används av redaktörerna för att benämna den
kriminologiska forskning som fokuserar kvinnors situation inom forskningsfältet.
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Kapitel 2

Likhet och olikhet

Samhällsproblemen har en otrevlig vana

att jämt liksom tränga sig på

det gäller att blunda för allt man är värd

och försöka att inte förstå.

(Anders Melander, Speedy Gonzales

Nationalteatern 1973)

Denna studie kom till stora delar att bli ett sökande efter likheter mellan kvinnor

i det svenska samhället som inte använder droger och de som gör det. Det finns

samma förväntningar på hur vi bör och skall föra oss, se ut och leva. Men jag

förnekar inte att det finns en rad olikheter mellan exempelvis mitt medelklassliv

och det liv de åtta kvinnorna i studien levde. Dessa olikheter har sin grund i

sociala förhållanden och social position. Den första nordiska antologin i

kvinnokriminologi1 kom ut 1983 och i den presenterar Cecilie Høigård en

förklaringsmodell till kvinnors kriminalitet som tar sin utgångspunkt just i sociala

förhållanden (Høigård & Snare 1983). Vi kan som kriminologer försöka förstå

såväl kvinnors som mäns drogbruk, kriminalitet och ‘avvikelse’ från det

konventionella livet utifrån en mängd olika ansatser, men vi kommer inte ifrån att

de människor som finns i våra fängelser är människor som har stora välfärdsbris-

ter. Det handlar om brister i uppväxtförhållanden, utbildning, bostadsförhållanden,

anknytning till arbetsmarknaden och ekonomisk försörjning (Nilsson 2002).

Grundtesen i Høigårds (1983) ansats är att det är samma socioekonomiska

förhållanden som skapar social utslagning för både kvinnor och män. I det

avseendet finns mer likhet mellan könen än olikhet, däremot är förväntningarna,

förklaringarna och kontrollen olika på grund av föreställningar om våra kroppars

olikhet istället för dess likhet. Föreställningarna om vår olikhet genomsyrar vår

vardag och färgar vetenskapernas utgångspunkter och resultat och kriminologin



2 I kapitel 6 diskuteras deras sociala position som ‘missbrukande kvinnor’ och
levnadsförhållanden under de år jag följde dem.
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är inget undantag. Traditionellt har kriminologin förklarat mäns kriminalitet och

drogbruk med yttre sociala faktorer och kvinnors med inre psykologiska och/eller

biologiska förklaringar (Høigård & Snare 1983 och Lander, Pettersson & Tiby

2003.).

För att kunna förstå hur de åtta kvinnor som ingår i studien levde (och kanske

varför de levde som de gjorde), ges här en tillbakablick som utgår från deras

sociala bakgrund och sociala position i samhället2. I presentationen till den första

av två böcker om flickorna som kom till Barnbyn Skå, inleder Gustav Jonsson med

ett citat av Robert Louis Stevensson; livet är inte en fråga om att sitta med goda

kort på hand, utan ett bra spel med dåliga kort (Johnsson 1977, s. 11, min

översättning). Den första reflektion jag gjorde efter att ha läst citatet var att

fördelningen av de bra korten är ojämlik i vårt samhälle. Ett fåtal personer sitter

med huvudparten av de ekonomiska, politiska och kulturella resurserna, det är

dessa personer som sitter med trumf på handen och styr spelet, andra får hänga

med så gott det går. Ett par rader nedanför detta citat konstaterar Gustav Jonsson

att Skå-flickornas levnad färgades av att spela så gott det gick med de sämsta

korten på hand (a. a.). Detsamma gäller för de åtta kvinnorna i denna studie, vilket

jag kommer att visa i denna avhandling. Jag börjar med ett utdrag från andra dagen

i fältet, ett besök hemma hos Ylva som innehöll en rad av de områden som visade

sig centrala i kvinnornas liv. Därefter följer en presentation av de åtta kvinnorna

som ingår i studien, innan jag övergår till bakgrundsbeskrivningen av dem och

deras liv.



3 Förort heter egentligen något annat och är ett av de områden där fältarbetet bedrivits.
Samtliga områden där kvinnorna bodde låg i Stockholms län. De flesta platser har tilldelats
andra namn utom sådana platser som är allmänt kända och där risken för att kvinnorna skall
kunna identifieras är små. Dessa platser omnämns med sina riktiga namn eller smeknamn.
Exempelvis Plattan/Sergelstorg, Kronobergshäktet och KVA Färingsö.
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Utdrag från andra besöket hos Ylva

Jag var lite sen så jag ringde från mobilen till Ylva när jag var halvvägs till Förort3.

Inga problem, sa Ylva, bara du inte blir chockad när du kommer. Hennes sista ord

väckte en oro hos mig för vad som kunde ha hänt. Tankar flög i mitt huvud från

att det var världens röra hemma hos henne på grund av en husrannsakan till att hon

klippt av sig allt hår eller blivit utsatt för misshandel.  

Vid mitt första besök hemma hos Ylva tänkte jag inte så mycket på hur det såg ut

i Förort, kanske mest på grund av att jag var nervös men också eftersom området

kändes bekant. Men denna andra dag i fältet såg jag den sociala uppdelning som

gjorts i stadsplaneringen i Förorts struktur. Högst upp på en kulle omgivet av en

remsa barrskog ligger flerfamiljshusen. Nedanför, närmare huvudvägen på vänster

sida, ligger ett äldre välmående villaområde med vackra trävillor där snickarglä-

djen satt sin prägel i tinnar och torn och där husen omges av frukträdgårdar. På

andra sidan vägen, till höger på väg upp mot Förortsbacke, ligger ett yngre

radhusområde som utformats i lådliknande enplanslängor, troligen byggt någon

gång på 1960-70-talen. Själva området Förortsbacke är delat av en väg som slutar

i en vändzon, på höger sida ligger hyreshusen och på den vänstra, ner mot

villaområdet ligger bostadsrätterna. Det var i hyreshusen som Ylva, Ika och deras

vänner bodde, huvudsakligen tillsammans med invandrarfamiljer, sa de. Här finns

fyravåningshus och sjuvåningshus organiserade så de bildar fyrkantiga gårdar

inramade av planterade buskar. Mellan de olika gårdarna är det anlagda släta

gräsmattor som korsas av upptrampade stigar, vilka förbinder gårdarna med

varandra. Det är de släta gräsmattornas ingemansland, där det passerar en och

annan ensam vandrare. Mitt emellan fyra- och sjuvåningshusen ligger Förorts

grundskola, en tegelröd enplansbyggnad med en gråsvart asfalterad skolgård tom

på ungar, när jag kom dit. Vid vägen som skiljer hyreshusområdet från bostadsrät-

terna ligger konsumbutiken. Där samlas ungdomarna i Förortsbacke med sina
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cyklar och mopeder, berättade Ika. Med andra ord ser det ut som vilket förortsom-

råde som helst, byggt under miljonprogrammet. Allt kändes bekant fast jag inte

varit där innan jag träffade Ylva. Det såg likadant ut i den förort där jag växte upp.

Ett socialt blåshål där socialtjänstens jourbil och målade polisbilar dagligen

patrullerar.

Väl framme utanför Ylvas dörr ringde jag på och en stor kvinna med hennarött hår

öppnade. Hej, Ika, kom in, sa hon och sträckte fram handen. Ylva städar ur sina

garderober, så här kan man fynda. Nu kom hon!  vrålade Ika in mot lägenheten.

Ylva ropade på mig från sovrummet och när jag gick in till henne passerade jag

vardagasrummet där en tredje kvinna satt i en fåtölj. Hon såg sliten ut, det visade

sig vara Karin, en annan av Ylvas vänner som också hon bodde i ett av grannhu-

sen. Ylva var i full färd med att rensa i sina garderober. Det märktes en skillnad

på henne denna dag jämfört med sist vi sågs. Hon var påtagligt påtänd, pratade

mycket och fort, röjde runt och stod i, det var detta hon åsyftade när hon sa att jag

inte skulle bli chockad. Vårt samtal fokuserade kring behovet av plats och att rensa

bort all gammal skit man samlar på sig med åren. Ylva tog fram det ena plagget

efter det andra och undrade om hon skulle spara det eller ge bort. En stor hög med

kläder och tyger låg på sängen. Kolla om det är något som du vill ha, det ni inte

tar dumpar jag till Stadsmissionen.  I nästa andetag berättade hon att Ika också

ville vara med i studien. Kul, fick jag ur mig. 

Ylva var upprymd och en aning forcerad, hade fått tag i bra tjack, sa hon. Ika

dukade fram fika i köket och Ylva stökade runt med påsar där hon stoppade ner

allt hon rensat bort. Vi talade om diverse vardagligheter som städning, tvätt och

höga matkostnader. Ika stoppade alltid ner något gott i väskan när hon handlade

berättade hon, det går inte att köpa fläskfilé det blir för dyrt. Ylva var väldigt

öppen denna dag och hon pratade om allt möjligt, mycket om sina vänner som bor

i Förort. En kvinna hade insjuknat i AIDS under dagen. En annan ganska ung

kvinna hade blivit av med sina barn, fast det var ett tag sedan tillade hon. Ylva och

Ika samtalade också en hel del om sin vänskap och om varandra. Hur de levde sina

liv och var sociala. Både Ika och Ylva använde amfetamin så gott som dagligen,

de tog så mycket de kunde utan att bränna ut sig, men sover och äter på det. Ika

började med droger när hon var 12 år och vid 14 år gick jag på gatan och



4 Cipramil ökar halten av serotonin i hjärnan och har det verksamma ämnet Citalopram. Dess
användningsområde är mot egentlig depression med melankoli och djupa och långvariga
depressioner utan melankoli, paniksyndrom med eller utan agrofobi, tvångssyndrom. Används
också som profylax mot återfall i depression (Fass). 
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missbrukade då heroin, berättade hon. Ika har blandat och tagit allt men använde

nu bara amfetamin och lyckopiller legalt, Cipramil4 på grund av en depression. 

Ika talade länge om männen i ‘drogvärlden’ och beskrev dem i negativa termer.

Man blir utnyttjad som kvinna i missbrukarvärlden. Det är helt annorlunda med

Tony, mannen jag nu lever med, sa hon. Ylva suckade och beklagade sig över alla

snubbar och sa att nu är det bara hon och Laika. Laika är hennes imponerande

Rottveilertik, som är lika snäll som hon ser grym ut. Det är Laika och lägenheten

som är viktigast i mitt liv nu, berättade hon. Atmosfären i Ylvas hem var väldigt

varm och välkomnande, en hel del av möblerna hade hon gjort i ordning själv,

målat och klätt om. Gardiner, dukar och mycket av sina kläderna hade hon sytt,

berättade hon. Ylva var mycket stolt över sin tvårummare och det sätt på vilket

hon inrett den. Den var Ylva så som jag kom att uppfatta henne, överallt fanns

hyllor med små prylar som askar, dockor och porslinsfigurer och kylskåpsdörren

var full av kylskåpsmagneter med alla tänkbara figurer och texter på. Lägenheten

var prydd av blommor, såväl äkta som i plast och tyg, hon hade många krukväxter,

möbler och mattor samt färgstarka gardiner.

Under fikat beskrev Ylva sin dåliga ekonomi och hur svårt det var att komma på

fötter igen efter muck. Ika påminde henne om att man kan få pengar från

diakonissan i Förorts kyrka. Nunnan, som de kallade henne. Ika hade fått pengar

av henne en gång, en liten julklapp. Ylva drog sig till minnes att hon också hade

fått det vid ett tillfälle. Ika berättade att det var svårt att få pengar från Stadsmis-

sionen nu för tiden. De kräver små utredningar, och sånt har man ingen lust att

kliva i, sa hon med ett skratt.

Samtalet kom också att kretsa en del kring hälsa och Ylva berättade om sin oro

över sina dåliga levervärden. Det är hepatiten som är boven bakom dem, sa hon.

För en tid sedan hade hon varit hos en sjuksköterska för att kontrollera värdena

och då bett henne ta reda på vilka mediciner hon inte kunde ta för leverns skull.
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Utan att tänka sig för hade Ylva nämnt för sjuksköterskan att hon var amfetamina-

re, varpå denna slog ihop Fass med en fnysning. Vi skrattade alla tre gott åt att hon

drogade dagligen samtidigt som hon var rädd för att ta en Alvedon och med det

öka på leverskadorna. Ika tyckte det var för djävligt att sköterskan inte ville uppge

riskerna med andra preparat bara för att Ylva var narkoman, man har ju fan rätt

att få veta i alla fall. 

Det var viktigt för dem båda att klargöra att de nu för tiden inte missbrukade,

däremot var de  torsk på tjacket förr. Ylva sa att hon levde ett mer pundarliv förr,

detta så kallade pundarliv illustrerade hon med en berättelse om en väninna som

började med amfetamin vid 25 år och blev helt torsk direkt. Det var hennes

dåvarande pojkvän som satte jungfrusilen. Ylva och Ika föraktade mannen för

detta. Så gör man bara inte det är fruktansvärt hon hade ju tre ungar och allting,

sa Ylva. Nu var hon 28 år och helt såld, hemlös, sliten och misshandlad av

mannen. Barnen var omhändertagna och Ika berättade att hon gjort en anonym

anmälan till det sociala eftersom barnen for illa, hon misskötte dem sa de. Det är

karlarna som ställer till det, sa Ylva.

Ika fortsatte att berätta om kvinnor som blivit misshandlade av män de haft en

relation med. Själv hade hon vid ett tillfälle förra sommaren blivit kidnappad av

en man. Han hade lovat att köra henne hem men for iväg och skulle göra inbrott

med henne med i bilen. De blev tagna av polisen eftersom bilen var stulen. Ika

anhölls men efter att ha träffat en polis från polisens spaningsgrupp, som kände

henne, släpptes hon, han visste att jag inte sysslade med sånt, sa Ika.

När jag lämnade Ylva och Ika efter drygt fyra timmar var jag helt uppfylld och tom

på samma gång. Det var så många intryck som skulle smältas och det fanns så

många beröringspunkter mellan oss. I en krönika i tidningen Arbetaren skrev

krönikören: “Ens klassbakgrund går inte att kloreras bort” (Arbetaren 20/2000).

I det förortsområde där jag växte upp var det ovanligt med högre studier än

praktisk linje på gymnasiet och kvinnor valde typiska ‘kvinnoyrken’ där utbildning

inte var nödvändig.  När jag började mitt fältarbete blev min klassresa tydlig. De

bostadsområden och miljöer där de åtta kvinnorna bodde var snarlika de i min

egen uppväxt och detsamma gällde språket och det sätt på vilket man talar. Det var
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med ett visst mått av hatkärlek som återvändandet skedde till en värld som jag

genom strävanden och utbildning lämnat. Det är inte bara miljön jag lämnat bakom

mig, utan också en hel rad andra aspekter som är förknippade med en klassresa;

mina värderingar och intressen, min smak och mitt språk. Men det finns spår av

det gamla kvar, som jag sa tidigare, vissa ränder går inte att tvätta ur.

De åtta kvinnorna 

Det är svårt att kort och koncist beskriva åtta människor som man kommit mycket

nära utan att det känns ytligt. Det finns så mycket att säga därför blir det svårt att

reducera människor till några enstaka sidor. Kanske beror svårigheterna på det

telefonsamtal jag nyss haft med Vivian och Jonna, som sitter inlåsta, häktade, och

inget annat vill än ut. De talade om sin oerhörda frustration över att vara berövade

friheten, över andra människors syn på dem, utlåtanden och utredningar som haft

enorma konsekvenser för deras liv här och nu. Trots det skall jag göra mitt bästa

för att ge en kort bild av de kvinnor jag skrattat, gråtit, firat och våndats med under

ett år och i flera fall längre. 

Ålder och drogbruk

Den äldsta av kvinnorna är född 1940 och den yngsta 1977, vilket inte säger

mycket mer än att det finns en stor spännvidd mellan äldst och yngst och olika

omfattande livserfarenheter. Fyra av dem var som de själva sa gamla rövare, tre

födda på 40-talet och en på tidigt 60-tal. Dessa fyra var amfetaminbrukare och

hade drogat i många år. De levde på flera sätt ett liv utanför det konventionella

samtidigt som de i många avseenden var högst vanliga kvinnor med vanliga

drömmar. De pysslade om sina män, barn och hem, träffade väninnor och

diskuterade tv-program och kvällstidningarnas löpsedlar om brott och kändisskan-

daler. De vände och vred på varenda krona för att få ekonomin att gå runt. Vid

sidan av detta hade alla fyra erfarenheter av myndighetsingripanden av olika slag,

allt från omhändertagande av barn till husrannsakan och tvångsvård. De hade sin

egen gemenskap med likasinnade, eller som Ika en gång sa: Det är konstigt men

man känner genast igen en gammal pundare, vi dras liksom till varandra.

Samtidigt hade de, eller hade åtminstone någon gång haft, drömmar om ett ‘vanligt



5 Rohypnol är en bensodiazepin med det verksamma ämnet Flunitrazepam. Medicinskt
används Rohypnol som insomningsmedel i behandling av tillfälliga och kortvariga
sömnbesvär under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär och som premedicinering före
kirurgiska ingrepp (FASS 1998). Rohypnol är ett av de vanligaste bensodiazepinerna ute på
den illegala marknaden. Den används såväl av amfetaminbrukare som av heroinbrukare för att
förlänga och förstärka heroinruset och för att komma ner och dämpa en överstimulation som
amfetaminet kan ge efter längre bruk eller hög dos.
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liv’, det vill säga utan droger.

Två kvinnor var fullfjädrade heroinister som en bekant inom narkomanvården

uttryckte det. De brukade heroin dagligen och gick fort upp i dos. De injicerade

heroinet och fixade och trixade med andra preparat för att få ruset att vara längre

och för att döva sig ännu mer. Men de var så mycket mer än fullfjädrade

heroinister och slavar under en drog. De var två mycket varma kvinnor som

fullkomligt svämmade över av känslor. Deras liv färgades av svek, besvikelser,

drömmar och krossade illusioner. Båda hade erfarenhet av tvångsvård sedan tidig

ålder, institutionaliserad som Sofia en gång beskrev sig. De var vackra och starka,

kloka och cyniska, kunde mer om turerna i socialsvängen än deras socialsekretera-

re. Till dessa två kommer ytterligare en kvinna som i perioder brukade heroin. Hon

sa själv att hon var helt såld på Roppar, det vill säga att hon ofta tog Rohypnol5

för att döva och orka, för att komma ner till ett lugn där själen fick ro och vila från

alla tankar. Det är svårt att säga om hon hade någon huvuddrog. Detsamma gäller

den åttonde och sista kvinnan, som menade att amfetamin var det hon tyckte bäst

om och därför undvek det så hon inte skulle fastna. 

Framöver i avhandlingen görs ofta en uppdelning mellan de yngre och de äldre

kvinnorna och mellan amfetamin- och heroinbrukarna. Detta eftersom jag fann en

rad skillnader i deras levnadsförhållanden och livssituation som jag tolkar hänger

samman med just ålder och i vilken av ‘drogvärldarna’ de levde. De äldre

kvinnorna är Ika, Mona, Vivian och Ylva och samtliga var amfetaminbrukare. Av

dem var Ika yngst och hade tidigare använt heroin. Mona och Vivian började med

amfetamin (läkarförskrivna Preludintabletter) mer eller mindre legalt i slutet av

1950-talet medan Ylva började med amfetamin under 1960-talet när hon köpte

tabletter via den illegala drogmarknaden på Mariatorget i Stockholm (jag

återkommer till detta i kapitel 3). De yngre kvinnorna är Jonna, Kina, Liv och



6 Med begreppet rövarvärld åsyftas den värld av gemenskap i utanförskapet som rövarna,
pundarna har. Vivian ombads att beskriva vad hon lägger in i begreppet rövarvärld och hon
sa: “Det är en värld utanför samhället, ett utanförskap och en gemenskap i det.” En rövare är
oftast en amfetaminbrukare som lever på att begå brott enligt Vivian och Ika. Det finns en del
rövare som går på heroin men inte många, säger de. Horsarna är folk för sig och rövarna ett
annat.

7  Bourdieu (1984) kritiserar de traditionella definitionerna av sociala klasser som utgår från
yrke och inkomst. Han anser att dessa är alltför oprecisa och inte fångar den vidd och
betydelse som den sociala klasstillhörigheten utgör för vårt sätt att tänka, handla och förstå
världen på. För att kunna analysera klasstillhörighetens betydelse måste fler aspekter tas med i
begreppet. “ Sanningen om en klass eller klassfraktion uttrycks med andra ord i dess köns-
och åldersfördelning, och kanske ännu mer i hur denna fördelning utvecklas över tid:
utmärkande för de lägsta positionerna är en betydande - och växande- andel invandrare
och/eller kvinnor (icke yreksutbildade arbetare, diversearbetare) eller invandrarkvinnor
(städerskor).” (Bourdieu 1993, s. 261). För att förstå betydelsen av klasstilhörighet och social
position, för människors sätt att tänka och handla är habitus och kapitalbegreppen användbara.
I studien har jag sett klasstillhörigheten som betydelsefull främst i förhållande till kvinnornas
ursprung och deras senare placering i det sociala rummet.
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Sofia som samtliga började med illegalt drogbruk i de tidiga tonåren, det vill säga

i slutet av 1980- och början av 1990-talen. Kina och Sofia brukade heroin, vilket

också till viss del Jonna gjorde men hon använde också en mängd andra droger.

Slutligen är det Liv som likt Jonna använde en mängd olika droger men främst

(och helst) amfetamin och bensodiazepiner. Sammanfattningsvis ger detta att av

de åtta kvinnorna var fyra amfetaminbrukare och relativt välintegrerade i en

rövarvärld6, enligt dem själva. Två var heroinbrukare och två, slutligen,

blandbrukare av en yngre generation drogbrukare. 

Klasstillhörighet7 och social position: 

En bakgrundsbeskrivning

Att de åtta kvinnorna spelade med de sämsta korten framgår bland annat av

följande beskrivning av deras uppväxtförhållanden. Utanförskapet och den sociala

exkludering som kvinnornas liv omgärdades av startade redan tidigt för dessa

kvinnor. Vivian och Ylva kom från ganska påvra förhållanden och växte upp i

Stockholm under 1940- och 50-talen, deras skildringar är fattigdoms- och

arbetarklasskildringar. Ylva blev satt på barnhem och beskrev hur de andra barnen
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i skolan retade henne för att hon hade barnhemskläder. Vivian upplevde också hon

detta utanförskap inte minst eftersom en lärarinna behandlande henne annorlunda

på ett negativt sätt. Vivians förklaring till detta var att hennes mamma levde ensam

med sina fyra barn, vilket var ovanligt på den tiden. Hon berättade också om hur

hon tillsammans med sina syskon fick åka på sommarhem för menlösa barn, något

som hon inte alls uppskattade. Även Liv blev retad i skolan och gjorde revansch

med en väninna, som hon sa. De började skolka i sjunde klass, rökte hasch och var

med tio år äldre män som brukade amfetamin. Mona berättade att hon gärna läst

vidare på realskola men att det inte var mina kompisar som gick där utan

socialgrupp ettungar. Kina och Ika började tidigt med droger och de trivdes inte

med livet hemma eller i skolan. Jonna och Sofia var duktiga i skolan men tyckte

det var tråkigt. Deras egna retrospektiva förklaringar till att de skolkade och

började droga var att de fanns en hel rad brister hemma och att det saknades

känslor och närhet från deras föräldrars sida. Sofia beskrev sin familj med orden;

allt var så djävla fint på ytan, man skulle vara söt och snäll. 

Bakgrundsförhållanden och uppväxt

Fem av de åtta kvinnorna beskrev sina föräldrar som alkoholister och/eller

narkotikabrukare, två av dessa kvinnor och ytterligare en hade syskon som

brukade narkotika och en annan kvinna hade tre nära släktingar som var

narkotikabrukare. Sammantaget ger det att sju kvinnor hade alkoholmissbruk

och/eller narkotikabruk i familjen. Av de åtta var det två kvinnor som inte kom

från arbetarklassen, en kom från medelklass- och en från överklassförhållanden.

Dessa två sistnämnda kvinnors föräldrar arbetade som statstjänstemän, lärare och

en var högt uppsatt chef inom ett svenskt storföretag. I båda familjerna förekom

alkoholmissbruk och i den ena familjen psykisk sjukdom. De övriga sex kvinnorna

kom från familjer inom arbetarklassen. Där återfanns yrken som; busschaufför,

byggnadsarbetare, diskerska, fritidsledare, hemmafru/städerska, industriarbetare,

långtradarchaufför och styckare. En av kvinnorna beskrev sina föräldrar som

missbrukare kort och gott och under hennes uppväxt arbetade de inte alls. 



8 Uppgifterna i samtliga tablåer bygger på kvinnornas berättelser under fältarbetet och på de
tematiserade intervjuer som genomfördes om myndighetskontakter. I tre fall har uppgifterna
kompletterats i efterhand. Det är berättelser ur deras minnen vilket naturligtvis kan innehålla
luckor. Några kvinnor sa också vid intervjuerna att de inte mindes riktigt och att de tyckte det
var jobbigt att minnas alla voltor och tvångsplaceringar och institutionsvistelser som de
omfattats av under alla år. Det är inget man direkt vill minnas, säger Vivian vid en intervju
när jag frågade om hur många gånger och hur många år hon suttit fängslad. Min uppfattning är
att dessa eventuella minnesluckor inte har någon större betydelse för analysen och det finns
ingen anledning att komplettera kvinnornas uppgifter med registerutdrag. Det är inte det
exakta antalet placeringar som är intressant utan den samlade bilden av många placeringar och
långa perioder av tvångsomhändertaganden som illustrerar den sociala situationen.

9 Tvångsvården skedde med stöd av barnavårdslagen för en kvinna och enligt lagen om vård
av unga (LVU) för två av dessa kvinnor. 
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Utbildning

Kvinnornas utbildningskapital var mycket begränsat vilket framgår av tablå 2:1

nedan8. Det var endast tre kvinnor som hade avslutat motsvarande grundskola med

avgångsbetyg inom ramen för den ordinarie skolgången. Det bör poängteras att

dessa kvinnors skolgång genomfördes innan grundskolereformen vilket innebär

att de hade avgångsbetyg från 8-årig folkskola. Ytterligare tre kvinnor avslutade

sin grundskolsexamen när de var tvångsplacerade9 på behandlingshem. Två av de

yngre kvinnorna hade överhuvudtaget inga avgångsbetyg från grundskolan. 
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Tablå 2:1. Utbildningar och kurser som de åtta kvinnorna påbörjat och genomfört under

livet. A-D avser de äldre kvinnorna födda mellan 1940-1962 och E-H avser de yngre

kvinnorna födda mellan 1972-1977.

Fullbordad utbild-

ning

Påbörjad men ej

fullbordat

Senare genomförd

vid behandlings-

hem

Grundskola eller

motsvarande

A, C, D G, H B, E, F

Gymnasium eller

annan motsvaran-

de gymnasial exa-

men

B, E*, F*

Yrkesutbildning

och så kallad Hus-

morsskola

C A*, B*

Övrigt: Enstaka

kurser

F

* Ej fullbordad utbildning

De tre kvinnor som avslutade grundskolan vid behandlingshem påbörjade också

gymnasiala studier där men två av dem avslutade inte denna utbildning. Den tredje

kvinnan gick under behandlingshemsvistelsen ett år på folkhögskola som

motsvarade tvåårig gymnasiekompetens i svenska, engelska och matematik. Hon

påbörjade sedan en djurskötarutbildning, men slutförde den aldrig. En kvinna tog

själv initiativ till att gå en datakurs efter det att hon avslutat en längre placering på

behandlingshem. Hon fullföljde inte utbildningen bland annat på grund av att

socialtjänsten inte ville ombesörja kostnaderna för kursen. I samma veva

intensifierades hennes drogbruk och hon fick möjlighet att tjäna pengar genom att

transportera droger från en ort till en annan. En tredje kvinna gick en husmorsut-

bildning när hon var placerad på ett behandlingshem. Syftet var att den skulle ge

henne möjlighet till att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden efter avslutad

behandling. Så blev det inte eftersom hon avbröt skolgången då hon kände sig

osäker inför att studera och hon återföll en kort tid därefter i drogbruk. En fjärde

kvinna gjorde ett allvarligt menat försök att leva ett konventionellt liv och gick en

tio veckors yrkesutbildning och arbetade sedan i fyra år inom yrket. 
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Deras känsla av utanförskap framträdde i flera av kvinnornas berättelser om sitt

bristande utbildningskapital och med det bristerna i sådana kunskaper som i vårt

samhälle värderas som allmänbildning. Ett exempel på detta framgår av ett samtal

med två av kvinnorna om deras osäkerheten när de började studera:

[N1] berättade att hon minsann gått i skolan en hel vecka för att lära

sig göra mönster. Det var under den tiden då hon var på [behand-

lings]hem. Föreståndarinnan tyckte att hon borde bli något och sa tte

henne i skolan. [N1] var “urnervös” och berättade att hon var

livrädd för att fråga och för att överhuvudtaget gå i skolan, “hon som

pundat och aldrig varit med”. Därför hoppade hon av utbidlningen.

[N2] hakade på hennes  berättelse och beskrev hur det var när hon

gick och utbildade sig. Det var en tio veckors kurs. Hon läste och

läste “och begrep ingenting, tappade självförtroendet och slängde

böckerna i väggen och tjöt” . [N2] berättade att hon pluggade in alla

frågor utantill, med svar och allt, för att klara provet. Inför oss

rabblar hon upp en fråga med ‘världens längsta svar’. Vi sa tt helt

förstummade. “Men vad du kan”, sa vi i kör. [N2] sa att hon minns

det mesta och att hon i efterhand tog reda på vad a llt hon lärt sig

uttantill egentligen betydde. (Fältanteckningar 1997)

Omhändertaganden och behandlingsplaceringar

 I tablå 2:2 har kvinnornas institutionsvistelser sammanställts och som framgår av

den är det flera samhällsinstitutioner eller praktiker som gör anspråk på kontrollen

och disciplineringen av ‘narkotikamissbrukaren’: Rättsväsendet, socialtjänsten,

narkomanvården och psykiatrin. De sex kvinnor som var föremål för tvångsingri-

panden enligt barnavårdslagen och lagen om vård av unga var i stort sett

tvångsomhändertagna fram till de fyllde 20 år. De var placerade på en mängd olika

ungdomsvårdsskolor, särskilda ungdomshem, behandlingshem och fosterhem

under tonårsperioden. Deras berättelser beskriver hur de kom till först ett ställe,

stannade där någon eller ett par månader, rymde, greps och placerades på nästa

ställe och så vidare. I dessa retrospektiva berättelser framställer de sig själva som

galna, mer vilda än tama, inte riktigt kloka och självdestruktiva. Men i dessa

berättelser finns också en mängd beskrivningar av vuxensvek, övergrepp,



10 I kapitel 7 går jag närmare in på deras berättelser om de olika placeringarna och med det
deras relation till samhället genom myndighetskontakter. 
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myndighetsmissbruk och ofrivilliga uppbrott från placeringar där de trivts10. Ingen

av kvinnorna lade över skulden på någon annan än sig själva för sitt narkotikabruk

även om de menade att deras situation inte precis förbättrats av de levnadsförhål-

landen de växt upp under och deras erfarenheter av myndighetsingripanden: 

“Det första stället jag hamnade på var nere i [Västergötland], det

var familjevård. Jag var femton, skulle fylla sexton. /../ Men därifrån

rymde jag hela tiden. /../ Ja fast dom ville inte ha kvar mig till slut

för jag drog så ofta då. /../ Så blev jag skickad till ett ställe ute i

[Grönholmen] liksom. När jag kom dit så sitter sex förskrämda

ungar så här på varsin  stol. [hon kryper ihop och spärrar upp

ögonen med en skrämd blick] Vågade inte andas knappt när jag kom

in. Då hade tanten där sagt att det skulle komma en knarkare dit./../

Så kom en knarkare dit och då var det bäst att passa sig. Så dom var

ju så djävla  rädda för mig. Där var jag i tre nätter alltså sen drog

jag liksom. Äh, nej det var hemskt. Sen kom jag till ett ställe i

Värmland, till en familj med barn. Så hade dom en affär. Där trivdes

jag skitbra. Jag rymde väl någon gång. Men där fick jag inte vara

kvar för min planering var att jag skulle till H assela så dom kom och

hämtade mig med polis där. Ville stanna där men jag hade fått en

plats på Hassela och den skulle jag vara djävligt tacksam för. [höjer

rösten med ett ironiskt tonfall]” (Intervju med Ika 1998)



11 Med P34:a åsyftas en behandlings placering under den senare delen av verkställigheten av
fängelsestraff.
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Tablå 2:2. Institutionsplaceringar de åtta kvinnorna omfattats av under livet (i form av

fängelse, tvångsvård och frivilliga behandlings- och familjehemsplaceringar). Uppdelning

enligt typ av placering och antal gånger de varit placerade. A-D avser de äldre kvinnorna

födda mellan 1940-1962 och E-H avser de yngre kvinnorna födda mellan 1972-1977.

Placeringar enligt tvångslag eller dom Frivilliga placeringar

Fängelse LVM-hem

eller mot-

svarande

Tvångs-

placering

enligt

LVU eller

BvL

Sluten

psykiat-

risk vård

Familje-

hem eller

barnhem

Behandlings-

hem inkl. så

kallad P34:a-

placering11

1 gång F A F E F*

2-4 gånger G F, G, H A, F, G, H A A A, B*, H

> 5 gånger A, C, D,

H

B, E

* Omfattar vardera en gång öppenvårdsprogram

Som framgår av tablå 2:2 hade dessa kvinnor omfattande erfarenheter av

tvångsplaceringar på olika institutioner och för sex av dem började den redan i

tidig ålder inom ramen för barnavårdslagen och lagen om vård av unga. I samtliga

fall skedde placeringen med anledning av kvinnornas eget beteende, såsom skolk,

drogbruk av såväl alkohol, narkotika som lösningsmedel och/eller kriminellt

umgänge. I ett fall skedde det första LVU- omhändertagandet mot bakgrund av

eget beteende i kombination med situationen hemma. Den så kallade moraliska

karriären började redan i tidiga tonåren genom att såväl familj och  skola som

socialtjänst/barnavårdsmyndighet betraktade dem som ‘problemflickor’ (Goffman

1972 och Jonsson 1977). Detta framträder i Ikas berättelse ovan. Fyra kvinnor

hade erfarenhet av tvångsplaceringar på Hassela-kollektivet och de beskrev hur de

där tillskrevs en ‘narkoman identitet’ vilket fick, enligt dem, negativa konsekven-

ser för såväl självbilden som senare levnadsförhållanden:
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“Dom ville skicka mig till Hassela, mamma och pappa, jag hatar

dom för det. Jag var ingen narkoman när jag kom dit men jag blev

en rejält när jag kom därifrån. /../ Men deras pedagogik är att man

skall bryta ner en människa och sen bygga upp den till något bättre.

Men jag menar det går ju liksom inte göra det för, ja om man bryter

ner en människa och sen inte klarar att bygga upp den igen så är det

lite kört.”  (Intervju med Sofia 1998)

Arbetsmarknadsanknytning

I tablå 2:3 framgår tydligt den obefintliga anknytningen till arbetsmarknaden. Det

var tre kvinnor som haft ‘vanliga jobb’ och för två av dem var det före 1980. De

hade alltså inte arbetat på över 17 år när jag lärde känna dem. Den ena kvinnan

slutade arbeta så tidigt som i mitten av 1960-talet och den andra slutade 1980.

Sedan dess har de brukat amfetamin och avtjänat en mängd fängelsestraff vilket

gjort att det inte varit aktuellt med något arbete. Den tredje kvinnan arbetade och

stod med en fot i det konventionella livet och en utanför. Efter att hon förlorat sitt

arbete på den reguljära arbetsmarknaden jobbade hon extra svart och försökte

sedan få AMS att gå in med stöd så hon kunde få behålla arbetet. Socialtjänsten

ansåg dock inte att arbete var det primära i hennes behov vilket var en av

orsakerna till att hon slutade svartjobbet. Ett drygt halvår senare lyckades hon själv

skaffa ett långtidsvikariat inom omsorgssektorn. Något hon själv sa var hennes

räddning, annars skulle hon gått under.
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Tablå 2:3. Arbetslivserfarenhet för de åtta kvinnorna uppdelat på anställningens längd,

om anställningen ingick i den reguljära eller den skyddade arbetsmarknaden samt under

vilken tidsperiod anställningen ägde rum. A-D avser de äldre kvinnorna födda mellan

1940-1962 och E-H avser de yngre kvinnorna födda mellan 1972-1977.

Reguljär arbetsmarknad

Anställningens omfattning i tid

Skyddad arbetsmarknad

Anställningens omfattning i tid

< 1 år 1 - 2 år > 2 år < 1 år 1 - 2 år > 2 år

Före 1980 C, D

1980-talet

1990-1995 B B, H** A

efter 1996 B*, E***,

F***

B**, E**,

F**

* Två skilda anställningar med mer än ett år mellan.

** Anställningen omfattar korta perioder, minde än två månader.

*** Säsongsarbete.

De fyra övriga kvinnor som återfinns i tablå 3 har samtliga arbetat inom ramen för

olika rehabiliteringsprogram i socialtjänstens eller frivilligorganisationers regi. En

kvinna har aldrig haft något arbete. Hennes liv från 12 års ålder omfattades av

olika LVU-placeringar, fängelsevistelser och LVM-placeringar. När vi lärde känna

varandra var hon precis frigiven från fängelse och ett år senare fängslades hon

igen.

De tre kvinnor som haft arbete inom den reguljära arbetsmarknaden blev av med

sina jobb på grund av sitt narkotikabruk. I samtliga av dessa fall greps kvinnorna

för innehav av amfetamin, vilket ledde till fängelse i två fall och böter i kombina-

tion med vårdföreskrifter i det tredje. Fängelsedomen i sig innebar att den ena

kvinnan fick sluta sitt långtidsvikariat, det faktum att domen omfattades av

narkotikabrott gjorde att hon inte var välkommen tillbaka efter avtjänat straff. För

den andra kvinnan innebar fängelsedomen att hon förlorade sitt körkort som hon

var beroende av i sin yrkesutövning. Hon hade i och för sig redan tidigare sagt upp



12 Kvinnan i fråga bestred omhändertagandet och fick efter över ett års tid rätt. Myndigheterna
ansåg att de begått ett misstag, men eftersom det gått så lång tid sedan barnet placerades
ansågs man att han skulle fara illa av att bli uppryckt från fosterhemsplaceringen. Jag
återkommer mer kring detta i kapitel 5.
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sig i samband med att hennes barn omhändertogs av socialtjänsten12. Men

förlusten av körkortet innebar en förstärkning av den socialt exkluderade

positionen. Den kvinna som dömdes till böter ansågs inte lämplig att fortsätta sitt

arbete inom omsorgssektorn eftersom hon visat sig vara ‘missbrukare’. Denna

senare faktor kan sägas vara en moment 22-situation för flera av kvinnorna

eftersom de ville arbeta med människor men inte ansågs lämpliga, samtidigt som

de arbeten som finns att tillgå för lågutbildade kvinnor huvudsakligen återfinns

inom omsorgssektorn (Roman 1990). Deras önskningar om arbete låg inom ramen

för de så kallade traditionella kvinnoyrkena (a. a.).

Avslutningsvis

I den meningskapande process som våra samtal var, formade kvinnorna sin historia

mot bakgrund av sin erfarenhet (Holstein & Gubrium 1995). Deras skildringar av

tidigare och nuvarande upplevelser och erfarenheter utformades som ett

tredimensionellt pussel av deras levda historia. Nu stod i kontrast till då och då i

kontrast till nu. De blev ju inte ‘bättre’ av alla tvångsplaceringar och fängelsevis-

telser. De ansåg att placeringarna snarare förstärkt deras självbild som avvikare.

Det är den andra sidan av myntet, de negativa konsekvenserna av samhällsingri-

panden, där institutionsvistelserna får en stigmatiserande effekt (Becker 1963).

Som för de fyra äldre kvinnorna och två av de yngre där myndighetsingripandena

kan ses som en stor del i den exluderingsprocess som dessa kvinnors liv färgats av,

en process som inneburit att deras sociala position som ‘missbrukande kvinnor’

permanentats.

Kvinnornas utbildningsnivå var mycket låg och flera av dem beskrev en osäkerhet

och ett utanförskap i förhållande till samhället i stort, bland annat mot bakgrund

av deras bristande kunskaper. De behärskade inte den dominerande medelklassens

språk, vilket begränsade deras möjligheter till social rörlighet och förstärkte deras
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socialt exkluderade position. Den låga utbildningsnivån var naturligtvis också en

av orsakerna till att de inte hade någon förankring i den reguljära arbetsmarkna-

den. Låg utbildningsnivå i kombination med att vara narkotikabrukande kvinna

gjorde det mer eller mindre omöjligt för dem att skaffa och behålla ett ‘vanligt

jobb’. 

Åren på ungdomsvårdskolor, särkilda ungdomshem, behandlingshem och

fängelser lärde dem hur de skulle spela med de sämsta korten. De fick inblick i

vilka kapitalformer som värderades högt i samhället som utbildning, arbete, familj

och ekonomiska resurser och såg svårigheterna i att tillskansa sig dessa. De lärde

sig andra former och tillvägagångssätt där deras kroppar blev användbara. De hade

inga andra resurser än sig själv och utifrån denna förutsättning begränsas deras

handlingsutrymmen. 
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Kapitel 3

Vetenskapliga bilder av narkotikabruk

Perspektivval handlar därmed också om

forskarens grundsyn på människan i

samhället, och på sin egen roll och uppgift

som forskare. Dvs om sådant som olika

världsbilder och vetenskapliga paradigm. 

(Rosmari Eliasson 1987. Forskningsetik och

perspektivval, s. 27)

I detta kapitel redovisas en genomgång jag gjort över det etnografiska drogforsk-

ningsfältet.  Syftet med genomgången är att belysa forskningsfältets traditioner och

tankegångar, det vill säga vilka vetenskapliga paradigm som återfinns inom den

etnografiska drogforskningen. Jag har begränsat min genomgång av forkningsläget

till tre delar. I den första görs en kort beskrivning av hur narkotikan kom att

betraktas som ett samhällsproblem i Sverige.  Den andra delen omfattar den

etnografiska (och kvalitativa) drogforskningens utveckling och jag har speciellt

inriktat mig på  att finna genusföreställningar i dessa studier. Genomgången börjar

med ett historiskt avstamp i avsnittet När forskarna gick ut på fältet för att studera

avvikelse/kriminalitet i det moderna samhället. Därefter redovisas Etnografins

betydelse inom drogforskningen. Genomgången har koncentrerats till att placera

in den etnografiska drogforskningen i en forskningskontext. I den tredje delen av

kapitlet redovisas resultaten från en genomgång av en rad vetenskapliga artiklar

om kvinnors narkotikabruk. Det som skildras är vilka föreställningar som skapas

och återskapas om ‘den missbrukande kvinnan’ inom vetenskaperna.

Det är alltså i denna tredje delen som föreställningarna om ‘den missbrukande

kvinnan’ diskuteras explicit. Avsikten med de första två avsnitten är att visa att

narkotikaproblemets konstruktion i Sverige och den etnografiska drogforsknings-

traditionen påverkat synen på och forskningsansatserna inom den drogforskning



1 Preludin var ett av de vanligaste bantingspreparaten under slutet av 1950-talet, med det
verksamma ämnet fenmetralin (Olsson 1994, s. 68). 1959 narkotikaklassades Preludin och det
försvann från den svenska marknaden 1965.
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som fokuserar kvinnors narkotikaanvänding. De frågor och svar som dessa studier

skapat återspeglar också föreställningar om genus inom drogforskningsfältet.

Dessutom, vilket jag kommer visa, har en hel del kritik riktats mot dessa studiers

antaganden om genusrelationer inom drogvärlden.

Narkotikan som samhällsproblem

Vivian och jag pratade om hur det var när hon började med amfeta-

minet. Det var i mitten av 1950-talet som hon fick Preludin1

utskrivet av företagsläkaren första gången. Hon ringde upp honom

och han undrade bara om  hon va r stor och  tjock. Så lätt var det, sa

hon. Vivian bö rjade i samma veva gå ett varv på stan om nätterna

som hon sa. De hade inga pengar hemma så hon gjorde det för att

dryga ut kassan. I början av 1960-talet försök te hon för första

gången sälja Preludin. Det var en man hon kände som hade en hel

skokartong med piller i skafferiet och han gjorde pengar på det.

Vivian lyckades få tag på hans kran och ringde upp honom. Kranen

trodde att hon skulle leverera till vännen så hon fick bärkassar med

Preludin. När det hela uppdagades fick hon  lämna tillbaka pillren.

På den vägen var det och vännen har hon fortfarande kvar och de

hjälper varandra i affärerna. (fältanteckningar 1999)

Som framgår av Vivians berättelse var det inga problem att få tillgång till

amfetamin under 1950- och 1960-talen. Det hade varenda kärring i badrumsskå-

pet, sa Mona, som tillsammans med en väninna tog Preludin istället för alkohol på

lördagsdanserna. Idag råder uppfattningen att preparatet i sig är så farligt att det

skapar debatt vid medicinsk förskrivning (se bland annat Aftonbladet 22/9 2002

och Dagens medicin 10/10 2000). Vad var det som låg bakom denna förändring

och vilka samhällsprocesser och aktörer låg bakom formandet av narkotikan som

samhällsproblem? Dessa frågor har varit föremål för analys i bland annat två

tongivande svenska avhandlingar i sociologi; Den hotfulla njutningen av Sven-Åke
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Lindgren (1993) och Narkotika-problemets bakgrund av Börje Olsson (1994). I

följande avsnitt sker en kort redogörelse för de centrala teser som förs fram i deras

analyser av hur narkotikan kom att betraktas som en av våra stora samhällsfiender.

Berusningmedel eller njutningsmedel är något som människor alltid använt i olika

syften och användningen av dem blir ett problem först när det ‘upptäcks’ och

definieras som sådant (McDonald 1994). De preparat som idag klassas som

narkotika i narkotikaförordningen har, eller har åtminstone haft, en medicinsk

användning, det gäller såväl opium och cannabis som amfetamin (Olsson 1994).

Begreppet narkotika är en konstruerad term och de preparat som kategoriserats som

narkotika har olika effekter. Ordet kommer ursprungligen från grekiskans nárke

som betyder sömn och narkoum vars innebörd är att göra inaktiv, avtrubbad eller

okänslig. Alla de preparat som idag klassas som narkotika har skilda effekter,

några dämpande och sövande andra stimulerande och uppiggande och några har

hallucinogena effekter. Preparatens effekter och deras beroendeframkallande

egenskaper, som även de skiftar, räcker inte för att förklara varför de klassats som

narkotika. Det finns med andra ord andra orsaker bakom klassificeringen. Börje

Olsson (1994) talar om ett samspel mellan effekter, brukargrupper, användingsätt

och hur kulturellt integrerat bruket är, vilket han ser som avgörande för vad man

valt att kontrollera och beteckna som narkotika. Detsamma gäller för användningen

av begreppen bruk och missbruk. Genom stadganden i  svensk lag är allt icke

medicinskt bruk av narkotikaklassade preparat att betrakta som missbruk

(Bergström 1998). Det är via det medicinska bruket som distinktionen dras om

användningen av preparatet skall betraktas som ‘bruk’ eller ‘missbruk’ . Miss-

bruksbegreppet används sällan i de sammanhang där människor utvecklat ett

beroende till följd av legal förskrivning av preparaten, i dessa sammanhang

används just begreppet beroende (Olsson 1994). Återigen finns det en underför-

stådd mening som kan knytas till en moraluppfattning i användandet av begrepp

(a.a.).

När Vivian och Mona började använda amfetamin skedde det mer eller mindre

inom lagens gränser. Vivian var visserligen inte överviktig när hon ringde

företagsläkaren och Mona hade själv inte fått Preludintabletterna utskrivna till sig,

men de var inga ‘missbrukare’ och deras handlingar ansågs inte till en början



2 Lagen har skärpts ett antal gånger sedan 1968 och dessutom har ett antal andra lagar
tillkommit (se Tham 1996)
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utgöra ett problem. Det moraliska ansvaret för förskrivningen och kontrollen av

preparaten låg inom läkarkåren. Regleringen av förskrivning av narkotiska preparat

skärptes successivt, bland annat 1960 då Medicinalrådet gick ut med en skrivelse

till läkarkåren att den skulle vara restriktiv med telefonrecept och kontrollera

patienternas identitet (Lindgren 1993 och Olsson1994). Vivian och Mona befann

sig i gråzonen eftersom deras bruk inte direkt var i medicinskt syfte, men samtidigt

var det en hel del svenska kvinnor och män som använde centralstimulerande

medel av lite skilda mer eller mindre medicinska skäl. Många av de preparat som

idag klassas som narkotika användes flitigt under 1900-talets början av ‘helt

vanliga’ människor. Opiatbruket var utbrett och en av de stora användargrupperna

var medelklasskvinnor eftersom det ansåg hjälpa mot menstruationsproblem och

andra så kallade kvinnosjukdomar (Johannisson 1995 och Olsson 1994). 

Under 1950-talets början startade debatten om narkotikan som senare resulterade

i 1968 års narkotikastrafflag vilken gäller än idag2. Det var en problemdiskurs som

kom att domineras av andra aktörer än de tidigare. Nu hördes röster från andra

professioner, som politiker, polis, åklagare, journalister, socialarbetare och lärare

(Lindgren 1993). Innan detta ökade intresse för narkotikan som problem

avhandlades diskussioner om oönskade effekter och missbruk näst intill uteslutan-

de av läkarkåren. Utmärkande för debatten var de varnande orden om att

narkotikan spreds och missbrukades bland grupper som bohemer, konstnärer,

musiker, prostituerade, kriminella och ungdomsgäng (a.a.). Börje Olsson (1994)

sammanfattar orsakerna till det ökade samhällsintresset för narkotikan och dess

problemformulering att det låg i vissa subkulturella gruppers bruk och missbruk

av i huvudsak centralstimulerande preparat (a.a., s. 197). Det stora hotet formulera-

des till att vara ungdomsgruppers användning. 

Trots en allmänt ökande välfärd minskade inte stöldbrottsligheten bland unga

under 1950-talet, tvärtom ökade den allt kraftigare (Estrada 1999). De gamla

förklaringsteorierna om fattigdom och social misär ansågs inte längre vara

tillämpbara så nya förklaringar tog form. Några hade sin utgångspunkt i en
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minskad kontroll i hemmet och skolan och det talades om en moralisk depravation

med förändrade normer och värderingar (a. a.). Det fanns en stark vuxenoro för

ungdomens levnadsätt under 1950-talet, en oro som var förankrad i en gammal

moraluppfattning (Lindgren 1993). Ett sådant orosmoment kom att bli narkotikan

som blev en vår tids dominerande förklaringsfaktor till ungdomskriminaliteten. 

Det var personer som Ylva som antogs föra ‘smittan’ vidare till andra ungdomar

och några av de tongivande aktörerna befarade en epidemi. Till skillnad från

Vivian och Mona började Ylvas amfetaminbruk i samband med att hon placerats

på en ungdomsvårdsskola. Pillren köpte de illegalt på Mariatorget i Stockholm. Vi

mosade dem mellan två skedar, tillsatte vatten och injicerade blandningen,

berättade hon. Det var inte amfetaminet som var orsaken till hennes ‘missanpass-

ning’ men det var med diagnosen narkomani som hon tvångsvårdades inom ramen

för sluten psykiatrisk vård i slutet på 1960-talet. Där medicinerades hon med

lugnande och dämpande preparat och senare genomfördes en rad psykiatriska tester

vilka resulterade i att hon friskförklarades från misstanken om personlighetsstör-

ning och psykisk sjukdom. 

Sven-Åke Lindgren (1993) talar om tre avgränsbara tolkningsramar i sin analys av

opinionsbildningens aktörer och debattens innehåll under 1950- och 1960-talen,

vilket var den period som narkotikabruket etablerades som samhällsproblem. Dessa

benämner han kontroll- och sanktionsstrategin, vård och reformstrategin samt

legaliseringsstrategin och deras respektive argumentation sammanfattar han i

följande schema (a.a., s. 174): 

I tablå 3:1 över den dåtida debatten återfinns en slående likhet med dagens

narkotikadebatt. Då liksom nu hade legaliseringsstrategin ett mycket litet och

begränsat utrymme, även om vissa retoriska knep används från kontroll- och

sanktionsanhängarna att likställa dagens vård- och reformanhängare med

legaliseringstankegångar (Tham 1996). Mellan perioden 1954 och 1968 intensifie-

rades åsiktsmotsättningarna kring narkotikabruket och kampen gällde den

problemdefinition och politik som etablerats under seklets början kring missbruk

av droger där hotet utgjordes av missbruk bland vissa grupper som ungdomar,

kriminella och prostituerade (Lindgren 1993, s. 187). 
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Tablå 3:1. Opinionsbildningens aktörer och narkotikadebattens innehåll under 1950- och

1960-talen. Källa: Lindgren 1993, s. 174.

Kontroll - och sank-

tionsstrategin

Vård- och reform-

strategin

Legaliseringsstrate-

gin

Orsaker Ökad tillgänglighet

av beroendeskapande

preparat

Vantrivsel och miss-

anpassning

Protest mot materia-

lism och likgiltighet

Konsekvenser Socialt sönderfall Nedbruten hälsa Berikat liv

Moraliska känne-

tecken

Svikna förpliktelser Missbrukaren - ett

offer

Frihet att välja drog

Metaforer Epidemi/Katastrof

Motstånd - ett krig

Sjukdom Vägvisare/resa

Historiska exem-

pel

Kontrollpolitiska ex-

empel från USA,

England och Japan

Kontrollpolitiska ex-

empel från USA,

England och Japan

Narkotikabruk inom

andra kulturer och

bland konstnärer

Slogans Krafttag mot narkoti-

kan

Vård istället för straff Marijuana på syste-

met. Turn on, tune in,

drop out

Illustrativa exem-

pel

Beroende och obot-

lighet

Offer som inte får

hjälp

Gemenskap, fred,

glädje och kärlek

Ikoner Sprutan i olika posi-

tioner

Sprutan i olika posi-

tioner

Stiliserade hampa-

blad Psykedeliska

mönster

Den uppfattning vi har idag av narkotikan som samhällsproblem och de åtgärder

som används för att bekämpa problemet har alltså sina rötter i en social konstruk-

tionsprocess. De förklaringar som ges till varför människor börjar bruka och

missbruka narkotika ingår alltså i denna utveckling. Även vilka grupper som

använder narkotikaklassade preparat har skiftat med denna konstruktionsprocess.

Från opiatbruk bland över- och medelklasskvinnor som medel mot så kallade

kvinnosjukdomar under första delen av 1900-talet (Johannisson 1995 och Olsson

1994), till ett utbrett folkligt bruk av centralstimulerande medel mot diverse

krämpor och övervikt, där kvinnors bruk utgjorde en stor andel (Olsson 1994). Till

dagens situation med å ena sidan en grupp socialt utsatta människor med ett illegalt



55

bruk (merparten män i varierande ålder) och å andra sidan en stor grupp legala

brukare (merparten medelålders och äldre kvinnor) av olika sömn- och lugnande

preparat (Lander m.fl. 2002 och Ettore 1992). Behandlingsideologierna har också

växlat från att vara en fråga för den allmänna sjukvården vid den första halvan av

1900-talet till en fråga för psykiatrin från 1950- till 1970-talets början då

alternativa behandlingsmetoder inom ramen för socialarbetarfältet växte fram.

1970-talet var behandlingshemmens förlovade tid med en mängd skiftande

inriktningar där olika ideologier dominerade under olika perioder (Lindgren 1993).

När forskarna gick ut på fältet

När jag läste den klassiska antropologiska studien Street Corner Society av

William Whyte (1955/1993) slogs jag av att det var samma typ av slumområde som

beskrivs i senare etnografier, med den skillnad att männen i Cornerville inte var

‘narkomaner’ som de skildrade kvinnorna var i Lisa Mahers (1997) studie  Sexed

Work. I följande avsnitt skall de kvalitativa och etnografiska studiernas grund

beskrivas som en del i forskningen om avvikelse och kriminalitet. Drogbruk och

kriminalitet är att betrakta som två sidor av samma mynt i relation till sociala

problem i det moderna samhället. Syftet är att få en bakgrund till de föreställningar

som finns om avvikelse och genus inom det vetenskapliga fältet. Denna avhandling

befinner sig i ett gränsland mellan kriminologi, sociologi och socialantropologi

vilket gör att studier från samtliga discipliner kommer att refereras. Det centrala är

nära studier av avvikelse och kriminalitet, det vill säga där forskaren sökt kunskap

genom att med egna ögon betrakta och samtala med de personer som forskningen

berör.

Med rötter i Chicagoskolan

Under 1920-talet växte en stark kritik fram gentemot den så kallade skrivbordsso-

ciologin som teoretiserade samhället utan att direkt betrakta det (se Hilte 1996, s.

36). Det var en vetenskaps-teoretisk kritik som i sitt sköte bar med sig såväl nya

teoretiska inriktningar som andra forskningsmetoder. Vid universitetet i Chicago

fick fältarbetet en plats utanför den kultur- eller socialantropologiska disciplinen.

Robert E Park var en av de sociologer som starkt förespråkade och agiterade för



3 Exempel på etnografiska och eller fallstudier inom chicagoskolans forskning om
avvikelse/kriminalitet är; Traschers (1928) undersökning av ungdomsgäng, Shaws (1930) om
‘kompistjuvar’, Sutherlands (1937) biografi eller fallbeskrivning om en ‘professionell tjuv’.
Sutherlands bok är ett samarbete mellan huvudpersonen och författaren. 

4 Här finns en klar koppling till den senare uppdelning som gjorts mellan så kallade mikro och
makro studier och mjuk- och hårddata.
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att forskarna skulle ut och observera sina forskningsobjekt. Den deltagande

observationen och fallstudierna blev centrala metoder inom det som utvecklades

till den så kallade Chicagoskolan3. Teoretiskt återfinns en tudelning där ett antal

forskare utvecklade teorin om sociala desorganisation, och andra den symboliska

interaktionismen (Hauge 1990). Den första inriktningen kan hänföras till en

strukturalistisk tradition som fokuserar samhället och dess organisation. Desorgani-

sationsteorin är i huvudsak förknippad med forskningen om ungdomskriminalitet

(engelskans delinquency). Forskarna sökte svara på varför ungdomar i vissa

områden från vissa klasser begick brott trots ett ökat välstånd. Den andra

inriktningen kan hänföras till en fenomenologisk tradition där fokus ligger på

samhällsmedlemmarna och vilken mening och innebörd de ger åt sina liv (Månson

1998). Den symboliska interaktionismen hade sin genomslagskraft inom det

kriminologiska fältet först under tidigt 1960-tal, främst genom Howard Beckers

(1963) studie Outsiders. Fokuset i dessa studier riktades mot ‘de andras’

uppfattningar om sina handlingar, det vill säga en handlingsorienterad forskning.

En viktig frågeställning inom den interaktionistiska traditionen är att betrakta

sociala problem och lagstiftning som socialt konstruerade fenomen, något som sker

genom en definitionsprocess där det accepterade urskiljs från det oaccepterade. 

I de tidiga kvalitativa och etnografiska studierna inom Chicagoskolan är det

framförallt fallstudier och livshistorier som framträder, vilka skulle illustrera de

‘stora berättelserna’ som byggde på dokument och statistik4. Forskarna ville förstå

människan bakom den kriminella handlingen (Hilte 1996, s. 44). Vid den här tiden

växte den filantropiska rörelsen sig starkare och socialarbetaryrket tog form som

en egen profession med inriktning mot det individuella behandlingsarbetet. Många

av de tidiga etnograferna var just involverade i den filantropiska rörelsen. De såg

strukturella orsaker till problemet samtidigt som flera av forskarna var en del av

den kommunala organisationen som hade till uppgift att kontrollera och hjälpa



5 Han ger inte bara en fingervisning om att etnografier bör innehålla mer än deskriptiva
berättelser av vad som observerades och vad som sades utan också att forskaren/etnografen
måste vara medveten om sitt eget bias. Här framträder en tydlig skillnad mellan den
positivistiskt dominerade kriminologin och den hermeneutiskt orienterade socialantropologin.
Den komplexfulla relationen till en objektiv forskning gör att forskare inom kriminologin
tenderar att skala av sig all inblandning i sitt eget forskningarbete (Cain 1990 och Holstein &
Gubrium 1995 och Smith 1990). Den moderna socialantropologin för in sig själv i en kritisk
analys i relation till den studerade kulturen, det vill säga reflexivitet.
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individen ur dennes kriminella bana (a. a., s. 50). Bilden som förmedlades var att

orsakerna till sociala problem som kriminalitet, alkoholmissbruk och drogmissbruk

stod att finna i strukturella och samhälleliga faktorer. Samtidigt riktades fokus mot

den enskilde individen och hans/hennes avvikelse som ett patologiskt problem som

kan behandlas eller botas. Ned Polsky (1971) var en av de tidiga kritikerna mot den

socialarbetarorienterade kriminologin och menade att det första forskarna bör och

skall göra i en fältstudie är att kasta av sig denna roll. Det fokus som kommer ur

en sådan ansats är alltför snävt och kan aldrig ge en mer generell och teoretisk

förklaring av det studerade fenomenet (a. a.).  

Etnografi om storstadsslum och kriminalitet

William Whyte (1955/1993) var en av de första socialantropologer som genomför-

de ett fältarbete i den amerikanska slummen. Han vände sig mot den sociala

desorganisationsteorin och hävdade att det inte råder normlöshet och brist på

struktur och moral i gatuvärlden. Tvärt om såg han dessa samhällen som

välorganiserade med en fast struktur, ett miniatyrsamhälle av storsamhället. Det

Chicagoskolans sociologer inte lyckades med, att koppla den så kallade mikroni-

vån till makronivån, är det centrala för socialantropologerna och senare moderna

sociologer. Antropologen Clifford Geertz talar om den ‘täta beskrivningen’ vilket

innebär en beskrivning av handlingars innebörd i en social kontext, det vill säga

vad människorna själva ger för innebörd åt sina handlingar och vilken innebörd

forskaren ger dessa från sitt ‘utanför och ovanförskap’(Geertz 1993)5.

Etnografisk forskning av storstadsslum och kriminalitet i det moderna västerländ-

ska samhället omfattas av en begreppsdiskussion inom antropologin, där vissa

förordar benämningen ‘urban antropologi’ andra ‘antropologi i komplexa



6 De engelska termerna som används är urban anthropology och anthropology of complex
societies.  

7 Detta är nog en sanning med modifikation, möjligen en amerikansk sanning i ett betydligt
mer segregerat samhälle. Visst finns det i Sverige gatuscener med narkotikabrukare,
exempelvis Sergelstorg i Stockholm, men inte den form av kvarter och tomma
rivningsbyggnader som befolkas av drogbrukare, fattiga och andra socialt utslagna människor.
I och för sig har den svenska gatuscenen förändrats i och med den allt hårdare
bostadsmarknaden och striktare reglerna för narkotikabrukare att få bostad (Lander m.fl.
2002).

8 Exempel på 1960-talets etnografier som berör kriminalitet och till viss del drogbruk är
Liebow (1967), Hannerz (1969) och Keiser (1969). 
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samhällen’ (Weppner 1977, s 29)6. Den engelska benämningen som förordas är

street ethnography mot bakgrund av att det är på gatan som de flesta ‘missbrukare’,

‘prostituerade’, ‘rövare’ och ‘ficktjuvar’ lever (a. a.)7. Denna etnografiska

forskning har allt mer fokuserats på drogbruk och det var under den senare delen

av 1960-talet som den blev vanlig8. Till skillnad från deltagande studier inom

kriminologin har etnografin en kulturorienterad ingång som inte betraktar det

avvikande beteendet i sig utan som söker placera människorna, deras liv och

värderingar, i ett socialt sammanhang (a. a., s 30). Det är det holistiska perspektivet

som görs gällande och som skiljer denna forskning från den mer hypotes- och

teoritestande traditionen som återfinns inom kriminologin. 

Genusaspekter i etnografier om storstadsslum och kriminalitet

Omslagsbilden till den fjärde upplagan av Whytes (1955/1993) studie av street

corner är en bild från en gata med marcherande eller demonstrerande män, det

finns inte en kvinna så långt ögat kan nå. Detta är symptomatiskt för den tidiga

etnografiska forskningen om slum och kriminalitet. Kvinnor lyser med sin frånvaro

både som forskare och som forskningsobjekt. Detta är något som uppmärksammats

av senare kvinnoforskare och feminister och gäller inte bara för denna forsknings-

inrikting (Smith 1990). Många av studierna (se fotnoterna 30 och 35) är bra och

läsvärda trots denna brist. Det finns ett engelskt begrepp som jag fastnat för;

rereading vilket kan översättas till återläsning eller omläsning men som står för

något mer än att läsa om samma text en gång till. Det handlar om att läsa med ‘nya

glasögon’, med en ‘progressiv slipning’ där läsaren försöker finna de dolda



9 Vid betraktelsen av Chicagoskolans forskningsproduktion framstår detta med all tydlighet.
Ett kriminologiskt exempel på dessa könsrollsteoretiska resonemang återfinns i Walter Millers
studie av underklasspojkars avsaknad av manliga förebilder (Miller i: Williams III &
McShane 1993, s. 143-159). De unga pojkarna lever i ‘matriarkat’ enligt Miller och tenderar
att överdriva ‘mansrollen’ när de drar ut på gatorna som unga män. Här framträder en
anklagelse mot mödrarna eftersom de inte ansågs bry sig om sina söner eller såg till att
familjen hölls intakt. Avsaknaden av fäderna var enligt Miller den bärande orsaken till
misslyckandet i socialiseringen av pojkarna till goda arbetare. Föreställningen om kvinnan
som den moralbärande och sammanhållande framträder i hans ansats. 
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självklarheterna. En sådan omläsning med ‘genusslipade glas’ av de numera

klassiska etnografierna, levnadshistorierna och fallbeskrivningarna om kriminalitet

ger mer än kritiken om avsaknad av kvinnor i studierna. De är framställningar av

underklassmaskuliniteter, ofta olika etniska minoriteter och huvudsakligen av

svarta i USA. De är studier genomförda av vita amerikanska medelklassmän,

forskare som uppfattade sig som ‘objektiva’, men som saknade en reflektion av

forskarens bias. De utgick från vita medelklassvärderingar och såg dem som det

normala (Cornwall & Lindisfarne 1994 och Bourdieu 1992). 

Det jag vill föra fram är att genus inte problematiseras i dessa studier även om de

uttryckligen belyser män och mäns avvikelse och kriminalitet. Det är en kritik som

tar sin utgångspunkt i ett ifrågasättande av den könsrollsteoretiska traditionen i

Talcott Parsons strukturfunktionalism (Ve 1992). Studierna utgår från dikotomier-

na ‘man’ och ‘kvinna’ och att det finns en ‘mansroll’ och en ‘kvinnoroll’ som

internaliseras via en socialisationsprocess i familjen. Familjen ses som ett

mikrokosmos av samhället och har en roll eller funktion att fylla genom att förse

samhället med nya arbetare - män och mödrar - kvinnor (a. a., s. 152-155).9

Inte heller den interaktionistiska forskningen kommer undan kritik för genusblind-

het. Det fanns inget ifrågasättande av den rådande uppfattningen kring ‘kvinnor’

och ‘män’ som kategorier eller kring det genussystem som samhället är genomsyrat

av, bland de tidiga interaktionisterna. Det är först på senare tid som den allmängil-

tiga könsuppdelningen ställs inför forskarens lins. Jag tänker nu gå över till att

belysa den etnografiska drogdiskursen. 



10 Artikeldatabaserna var: Social Service Abstracts, Social Science Citation Index,
Libris/Kvinsam, Academic search Elite, Catch Word, Nordrug och Alconona vid CAN
(Centrum för alkohol- och narkotikaupplysning). Alconona omfattar referenser till böcker,
rapporter, avhandlingar, broschyrer mm och motsvarar beståndet i CANs bibliotek sedan
1980. Sökningen genomfördes i oktober 2000. 

11 Hemsidans adress är (www.qed.org.uk, adressen numera ändrad till www.qed.emcdda.org).

12 Valet av dessa länder har skett utifrån att de i dessa finns kvalitativ drogforskning, enligt
QED:s hemsida. Redovisningen av den nederländska respektive tyska forskningen görs utifrån
den sammanställning som återfinns på hemsidan. Orsaken är att i stort sett samtlig litteratur är
på nederländska och tyska, två språk jag inte behärskar.
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Etnografi och drogbruk 

Drogforskningens Mecka torde vara USA bland annat mot bakgrund av ett utbrett

drogbruk, från marijuanarökning i high school och annat ‘partydrogande’, till ett

omfattande drogbruk i den fattiga, ofta svarta befolkningen ( Akins & Beschner

1980 och Maher 1997). Det är främst den senare gruppens drogbruk som stått i

fokus för forskning, så också för den etnografiska. Vid en artikelsökning i ett antal

databaser genomfördes en sökning på ‘ethnography AND drugs’10. Sökningen

resulterade främst i amerikanska studier. Men det finns också en stark tradition av

kvalitativ och etnografisk forskning i Storbritannien (Fountain & Griffiths 1999,

s. 6). Intresset för denna typ av drogforskning har ökat i Europa och ett nätverk av

kvalitativt orienterade drogforskare bildades i samband med en konferens anordnad

av European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

sommaren 1997. Ett av flera resultat var en inventering av den befintliga och

pågående kvalitativa drogforskningen i EU:s medlemsländer. EMCDDA gav den

brittiska organisationen National Addiction Center uppdraget, vilka skapade bland

annat en hemsida där samtliga medlemsländers forskning presenteras (Fountain &

Griffiths 1999)11. Det är främst från denna hemsida jag hämtat information och

referenser till den europeiska etnografiska drogforskningen. 

I det följande görs en summarisk presentation av de föreställningar och ansatser

som framkom vid genomgång av den etnografiska droglitteraturen. Den europeiska

forskningen har begränsats till de nordiska länderna, Nederländerna, Storbritannien

och Tyskland12. Avsikten är att placera in studierna i en forskningskontext:
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historisk och tematisk/teoretisk. Syftet är att ge läsaren en bild av vilket fokus,

frågeställningar och traditioner som funnits inom den mer etnografiska drogforsk-

ningen. För överskådlighetens skull har jag valt att dela in den tidigare forskningen

efter vilket problemområde som fokuseras. Det generella problemfokuset går enligt

min mening hand i hand med den teoretiska ansats man väljer att anlägga.

Genomgången skall ses som en systematisering från min sida och områdena

överlappar ofta varandra. När studien tar upp flera problemområden har jag valt att

kategorisera den efter det som är huvudfrågan. De problemområden som kunnat

urskiljas kan sammanfattas enligt följande tablå:

Tablå 3:2. Problemområde och intressefokus inom den etnografiska drogforskningen.

Problemområden Intressefokus 

Drogbruket Intresse för varför människor använder droger och beskriv-

ningar av ‘den narkomana personlighetstypen’, samt livs-

historiebeskrivningar och personporträtt.

Drogbruket som socialt pro-

blem

Intresse för att förstå drogbruket som ett socialt fenomen,

huvudsakligen utifrån drogbrukarens perspektiv.

Drogbruket som kultur/-

subkultur

Intresse för kulturbeskrivningar av ‘drogvärlden’ som en

kultur/värld urskiljbar från storsamhällets kultur, normer

och värderingar.

Risker, ohälsa och behand-

ling

Intresse för hälsoaspekter av drogbruket och för åtgärder

och narkomanvård.

Drogmarknad och nya drog-

trender

Intresse för handeln med droger och hur nya droger etable-

ras på drogmarknaden.

Först kommer en beskrivning ges av den kvalitativa och etnografiska drogforsk-

ningens framväxt, därefter följer genomgången kronologin i tablån ovan.

Drogetnografins framväxt 

Den etnografiska drogforskningen har starka rötter i den filantropiska och

tillämpade forskningen, det vill säga direkt handlingsinriktad på åtgärdsprogram

och behandling. Det är först på 1990-talet som mer oberoende grundforskning gör

något större avtryck, vilket var överraskande eftersom 1960- och 70-talens

forskning ofta beskrivs som fri, revolterande och progressiv (Hauge 1990 och Hilte



62

1996). En orsak är den tradition som Chicagoskolan bar med sig om en önskan att

bota eller hjälpa den enskilda drogbrukaren till ett bättre liv. En annan förklaring

är den dominerande ställning forskare vid socialhögskolor, institutioner för

psykologi och psykiatriska kliniker haft inom drogforskningsfältet. En tredje

förklaring kan vara att mycket av forskningsmedlen i samtliga länder kommer från

folkhälsomyndigheter. 

I april 1979 hölls ett tvådagars symposium i Chicago där ett trettiotal kvalitativt

inriktade drogforskare deltog. De paper som presenterades sammanställdes sedan

i antologin: Ethnography: A research tool for policymakers in the drug & alcohol

field (Akins & Beschner 1980). På antologins framsida är en mörk bild tagen

inifrån en port och ut mot gatan, i dörröppningen står fem män och ute på gatan

står en kvinna. Bilden ser gammal ut, som ett historiskt fotografi från 1930-talets

Chicago. Tankarna förs tillbaka till Street Corner Society, amerikansk storstads-

slum befolkad av ‘gangsters’ och som ett ‘pittoreskt inslag’ i bilden syns ‘horan’

som står på trottoaren i väntan på en ‘torsk’. Fotot säger egentligen ingenting om

drogbruk eller nära studier av/bland drogbrukare men den ger en stämning och

underblåser en del rådande föreställningar om slumområden och drogbrukare. Lite

exotiskt och farligt, ett område befolkat av ‘luriga karlar’ och ‘lösaktiga fruntim-

mer’. Här krävs tuffa och smarta forskare som inte låter sig luras och som tål att se,

höra och vara med om en del. Eller vad menar Dan Waldorf (1980) när han säger

att det krävs en viss typ av forskare för att gå ut på gatorna och använda sig av

“naturalistiska” metoder (a. a. , s. 21). Ytterligare en föreställning som förmedlas

med ett skimmer av mystik är den om gruppens prövning av forskaren, till exempel

genom att han ställs inför frågan om att prova droger eller begå brott (Feldman &

Aldrich 1990, s. 18). Min tolkning av dessa mytomspunna föreställningar är att det

huvudsakligen har att göra med just myter som går från forskare till forskare

genom deras texter. En annan tolkning är att dessa ‘prövningar’ har en genusbun-

den karaktär, att det handlar om att testa modet och ‘staken’ hos den manlige

forskaren, ett iscensättande av maskuliniteter (Messerschmidt 1993). Inte i några

av de etnografier gjorda av kvinnor om kvinnor beskrivs detta förhållande.

Som framgick i titeln till den ovan nämnda antologin, sammanställd av Carl Akins

och George Beschners (1980) finns det ett nära samband mellan drogetnografi och
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politik. De skriver in drogforskningen som ett ‘forskningsredskap’ eller ‘verktyg’

för politiker, något som påverkar forskarna och forskningsresultaten i hög grad.

Detta förhållande kritiseras av Harvey Feldman och Michael Aldrich (1980) i deras

artikel om etnografins roll i drogforskningen: “Ethnography is a useful device for

public health policies and control measures. As ethnography grows in importance

as a tool for obtaining information quickly for policymakers, it risks losing its

reputation for completeness.” (Feldman & Aldrich 1990, s. 13). Det är inte bara en

risk för ofullständiga beskrivningar utan också en risk för att forskningen går

politikernas ärenden och återskapar rådande föreställningar om drogbruk som

fenomen och drogbrukarna som grupp. En viktig uppgift måste vara att kritiskt

granska rådande föreställningar och beskriva fenomenet från andra perspektiv än

de gängse (Eliasson 1987). Inte minst mot bakgrund av att den kvalitativa

drogforskningen har och har haft betydelse för lagstiftning och socialpolitik

(Fountain & Griffiths 1999, s. 7). 

Uwe Kemmesies (2000) sammanfattar den tyska alkohol- och drogforskningens

historia som en början i epidemiologisk tradition med inriktning på två områden:

surveys bland skolungdomar samt explorativa och mer kvalitativa studier bland

ungdomar med fokus på typ av drogbruk. Den medicinskt/psykiatriskt domineran-

de forskningen har enligt Kemmesies fört med sig ett forskningsfokus på den

drogbrukande personen och/eller drogen i sig (a. a.). Det samma tycks gälla i de

flesta länder. Den europeiska drogforskningen verkar ha sina rötter i den

amerikanska traditionen från Chicagoskolan där området kring ungdomars

kriminalitet och drogbruk stod i centrum. Den personorienterade medicin-

ska/psykiatriska aspekten syntes också i de tidiga amerikanska drogetnografierna.

Ett exempel är Bingham Dais studie från 1937 som tog sin utgångspunkt i

psykoanalysen och som förklarade drogbruk med en underliggande psykopatologi

(Feldman & Aldrich 1990, s. 18). Även den svenska drogforskningen har sina

rötter i en socialmedicinsk tradition och med en epidemiologisk inriktning

(Lindgren 1993 och Olsson 1994). 

Den tillämpade och handlingsinriktade drogforskningen är en logisk följd av en

forskarkard med rötter i den filantropiska traditionen och inte minst den

medicinskt-historiska tradition som finns inom studiet av droger och drogbruk,
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vilket Börje Olsson (1994) beskriver. Sedan 1980-talets mitt har också frågan om

HIV/AIDS tillkommit, vilket kan anses ha förstärkt den tillämpade medicinska

inriktningen på drogforskningsområdet. Dessa traditioner har skapat en drogforsk-

ningsdiskurs som reproducerar forskningens utgångspunkter, nämligen vilket

drogbruk och vilka drogbrukare som studeras. Detta påverkar också naturligtvis

vilka föreställningar som skapas och återskapas om drogbrukaren och forskningen

står inte fri från dominerande föreställningar om avvikelse, normalitet och genus.

Jag tänkte nu gå över till den tematiska och teoretiska genomgången av forsknings-

läget inom den etnografiska drogforskningen.

Med fokus på drogbrukarna

Precis som i den tidiga etnografin om slum och kriminalitet handlade de första

drogetnografierna om att ge de ‘stora berättelserna’ mänskliga beskrivningar och

illustrationer. Inom denna forskning fanns dessutom ett intresse för att förstå varför

den enskilde individen började använda droger och att beskriva ‘narkomanens’

personlighetstyp. En pionjär var Bingham Dais (1937) och hans studie om

opiatbrukarna i Chicago. Han hade en psykoanalytisk förståelse av drogbruket och

argumenterade för att det fanns olika personlighetstyper med olika former av

bruk/missbruk. Frågan om drogbrukares personlighet har följt drogforskningen

genom historien men har fått en mindre betydelse i den moderna samhällsvetenska-

pliga forskningen på området. Detta gäller däremot inte i lika stor grad för

forskning om narkotikabrukande kvinnor, där den socialpsykologiskt orienterade

diskursen dominerat. Med den socialpsykologiska ansatsen vill forskarna förklara

kvinnors drogbruk utifrån den enskilda individens psykosociala situation (jag

återkommer till detta längre fram).  

En annan forskningsinriktning som fokuserar de enskilda drogbrukarna är

levnadshistorier och personporträtt. Denna forskning kan knytas till den fenomeno-

logiska traditionen där intresset riktas mot människors tolkningar och uppfattning-

ar av sina liv utifrån den sociala situation de lever i. Ett exempel är Avaril Taylor

(1993) som beskriver narkotikabrukande kvinnor i Glasgow utifrån ett interaktio-

nistiskt perspektiv. Nämnas bör också den självbiografiska berättelse om Janet

Clark, en heroinbrukande kvinna, som Howard Becker intervjuade i samband med

sin studie Outsiders. Beckers intervjuer med Janet sammanställdes sedan av Helen
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McGill Hughes (1963). 

En tredje typ av studier där fokus riktas mot drogbrukaren är den som intresserar

sig för frågan om att sluta använda droger. Ett exempel är Biernackis (1986) studie

om heroinister som slutat droga utan någon behandling. Skillnaden mellan de mer

samhällsvetenskapligt orienterade studierna som fokuserar drogbrukare och de

psykologiskt/psykiatriskt orienterade, är att de förra inte ser drogbruket som

patologi. Det vill säga föreställningen om att drogbruket är, eller är en effekt av,

ett sjukdomstillstånd hos den enskilda drogbrukaren. Detta leder över till nästa

avsnitt.

Från individen till drogbruket som socialt problem

Det är en glidande övergång från individorienterade studier till dem som fokuserar

drogbruket i en samhällskontext. Denna senare forskningstradition hade till en

början sin grund i strukturfunktionalismen och Robert Mertons analys av det

moderna amerikanska samhällets struktur. I det här sammanhanget kan det vara

viktigt att nämna att det växte fram två riktningar i orsaksförklaringarna till

drogbruk (drogbrukets etiologi); drogbruk som sjukdom och drogbruk som brott

(Feldman & Aldrich 1990, s. 21). Denna svängning som kan benämnas från

drogbrukaren till drogbruket, innebar ett ifrågasättande av den patologiska

förklaringen som beskrevs ovan. 

Efterhand växte det fram kritik mot den positivistiska traditionen som ville förklara

orsaken till drogbruket. Det är i detta sammanhang som det interaktionistiska

perspektivet gör sig gällande med rötter i Edwin Lemerts teoretiska resonemang

om primär och sekundär avvikelse (se Hauge 1990, s. 100-104). Intresset riktades

nu till att försöka  förstå drogbruket som ett socialt (konstruerat) fenomen. Det är

inom denna tradition som en flora av olika etnografiska studier kom att beskriva

olika drogkulturer, karriärmodeller och tillhörighetsaspekter. Majoriteten är

amerikanska studier från slutet av 1960-talet och framåt med en koncentration

under 1970-talet, men det finns också exempel från bland annat Sverige.

Avstampet till denna inriktning var Howard S Beckers arbete och den inriktning

som kom att benämnas stämplingsperspektivet. Några etnografier som kan nämnas

i det här sammanhanget är Marcha Rosenbaums (1981) studie om heroinbrukande



13 Mycket av Svenssons studie bygger på en informants berättelse men jag anser att det är en
studie om drogbruket och livsstilen runt det snarare än drogbrukaren.

14 Cloward och Ohlins teoretiska ansats byggde vidare på Mertons, Sutherlands, Shaws och
McKeys arbeten.
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kvinnor. Ted Goldbergs (1971) studie om hascharna i Stockholm. Bengt Svenssons

(1996) avhandling om amfetamin- och heroinbrukare i Malmö13 samt ett större

projekt om PCP-bruket i ett flertal amerikanska städer (Feldman, Agar & Beschner

1979). 

Drogbruket som kultur/subkultur

I och med det interaktionistiska perspektivets framväxt befruktades den kriminolo-

giskt orienterade drogfroskningen med en socialantropologisk forskningstradition.

Detta visade sig i ett utbrett intresse för kulturella aspekter av drogbruket.

Skillnaden från Chicagoskolans desorganisationsteoretiska resonemang och

Mertons strainteoretiska ansats, är föreställningen om att kulturella normer och

värderingar växer fram i det dagliga livet och i den relation människor har till

varandra och omgivningen i övrigt (Hauge 1990). Ett exempel på en sådana

kulturetnografisk inriktning är intresset för språkliga aspekter inom drogkulturen.

Här är den lingvistiska studien av heroinbrukare i Lexington ett exempel (Agar

1973). 

En annan inriktning i den kulturorienterade (kriminologiska) drogforskningen är

den om subkulturer. Denna ansats har bland annat sina rötter i Albert Cohens

(1955) tankar om skilda normer, livsstil och värderingar inom delar av den fattiga

arbetarklassen och Richard Clowards och Loyd Ohlins (1960) teori om kriminalitet

och avvikelse inom olika pojkgäng14. Missbrukarna beskrevs som förlorarna bland

avvikarna, de som inte lyckades bli något inom det etablerade samhället och inte

heller inom de kriminella gängen. De sågs som självdestruktiva förlorare. I sitt

teoribyggande inspirerades Cloward och Ohlin av Harold Finestones (1957)

etnografiska studie om svarta heroinbrukare i Chicago. Till skillnad från

majoriteten av de tidiga drogetnograferna var Cohen tydlig med att tala om att hans

studie gällde pojkar och han såg deras liv som en motkultur mot den dominerande

medelklasskulturen. Ett flertal av de amerikanska 1960- och 1970-tals etnograferna



15 Kaldestams studie har kritiserat eftersom han själv använde amfetamin tillsammans med
sina informanter och dessutom inte informerade dem om att han var forskare (se bland annat
Svensson 1996).
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beskriver drogkulturen utifrån ett perspektiv närliggande Cohens, där sånt som

tuffhet, styrka och drogbruk var ett led i att nå respekt inom den egna kulturen

(jämför Waldorf 1980 och Feldman & Aldrich 1990). Det är enligt min mening

intressant att ur ett genusperspektiv betrakta dessa tidiga studier då de beskriver

olika former av maskuliniteter även om författarna inte benämner dem som sådana.

Dessa tidiga subkulturteorier har kritiserats av en rad forskare och en modernare

subkulturteoretisk tradition har vuxit fram (se Andersson 1999 och Lalander 2001).

Den subkulturella drogetnografin är ofta drogspecifik och beskriver olika kulturer

mot bakgrund av olika typer av droganvänding. I den europeiska forskningen

återfinns denna dogspecifika ansats. Dirk Korf och Peter Blanken (2000) beskriver

två olika ansatser i denna forskning, dels intervjuer med drogbrukare och dels

deltagande observationsstudier i specifika drogkulturer. Huvudsakligen är det

kokain och crack-kulturer som studerats i Nederländerna, men författarna nämner

också studier om bruk av bensodiazepiner och ecstacy. I den engelska forskningen

finns också en del subkulturella och drogspecifika studier bland annat om bruk av

amfetamin, kokain och crack samt ett flertal undersökningar om heroin (Fountain

& Griffiths 1999 och Rhodes m.fl. 2000). Johan Kaldestam (1979) var en av de

första svenskar som genomförde en deltagande observation bland narkotikaanvän-

dare. Hans studie var drogspecifik med en subkulturell ansats och fokuserade

kriminella amfetaminbrukare15. Den senaste i raden av svenska kvalitativa studier

är en som fokuserar de nya unga heroinbrukarna i Norrköping. I undersökningen

utgår Philip Lalander (2001) ifrån en modern subkulturteoretisk ansats och han

diskuterar också genusaspekter inom drogvärldarna, huvudsakligen maskuliniteter.

Risker, ohälsa och behandling

Som nämnts har drogforskningen i sig en tradition av tillämpad inriktning, vilket

framträder allt mer i samband med upptäckten av HIV-viruset under den första

halvan av 1980-talet. Narkotikabrukare ansågs tidigt utgöra en riskgrupp och i

denna forskning framträder ett fokus på riskbeteende och ohälsa bland narkoti-



16 ‘Tussar’ används för att filtrera den lösta narkotikan (heroin) när man drar upp den i
pumpen. Ofta används rena cigarettfilterbitar eller bomullstussar för detta. Tussarna sparas
eftersom de efter användning innehåller narkotika vilken kan utvinnas vid upprepad
användning. 

17 För en djupare diskussion kring dessa föreställningar hänvisar jag till avsnitten om
könsroller och sexualitet samt hälsoaspekter på drogbruk/missbruk i nästkommande avsnitt
“Vetenskapliga bilder av ‘den missbrukande kvinnan’”.
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kaanvändare kopplat till den befarade AIDS-epidemin. I nära anslutning till denna

forskning finns den behandlingsorienterade, med bland annat utvärdering av olika

behandlingsprogram. Dessa två fält överlappar varandra och kan ses som

probleminventeringar och effektanalyser inom en folkhälsodiskurs (Lenke &

Olsson 1998). Det är denna forskningsinriktning som ligger nära socialarbetaryrket

och den har ofta en socialpsykologisk eller mer medicinskt orienterad ansats. 

Risker eller riskbeteende kan delas in i flera underkategorier; smittspridning via

injektionsbruk, överföring av virus via oskyddat sex och slutligen generella

hälsoaspekter för drogbrukare. I den första kategorin kring drogbrukarnas

hantering av injektionsverktyg framträder en skillnad mellan olika inriktningar och

resultat. Några brittiska forskare fokuserar den symboliska betydelsen av att dela

injektionsverktyg och kommer till slutsatsen att det är förtroendeskapande och en

bekräftelse på vänskap att dela verktyg (Barnad 1993). Andra forskare är av åsikten

att orsakerna till att drogbrukare lånar ut sina kanyler, pumpar och tussar16 till

varandra hänger ihop med fattigdom och/eller problem med tillgången till rena

verktyg (Metsch m.fl, 1999). I den andra riskkategorin om sexualitet och oskyddad

sex mellan narkotikabrukare samt smittospridning via prostitution, fokuseras i

huvudsak kvinnan och det är hon som primärt ses som smittospriderska17. Den

tredje riskkategorin är bredare eftersom den rör mer generella hälsoaspekter och

olika former av risker i drogbrukarens liv. Det är inte bara förekomsten eller

spridningen av HIV utan också andra infektionssjukdomar och blodsmittor som

hepatit B och C som diskuteras. 

HIV/AIDS bland drogbrukare har utan tvekan blivit ett stort forskningsfält där den

etnografiska forskningen intagit en betydelsefull position. Mycket av denna

forskningen har rötter i den epidemiologiska traditionen där forskarna har en



18 Mahers (1997) studie indikerar att förekomsten av HIV gjort det möjligt för forskare att
finansiera sina projekt eftersom drogforskningen tilldelades mer pengar. Detta innebar att var
och var annan studie motiveras med ett HIV/AIDS-preventivt syfte fast de i praktiken inte har
så mycket med HIV att göra. Detta framträdde tydligt via genomgången av abstracts i de
artiklar som påträffades i de olika databaserna. Detta gäller främst de artiklar som återfanns
med sökorden ‘women OR gender AND drugs’. Ett exempel är Carlsons (1999) studie med
titeln; ‘Boy’ and ‘girl’: The AIDS risk implications of heroin and cocaine symbolism among
injection drug users. Studien handlar inte explicit om AIDS utan om genusrelationer inom
narkotkavärlden. 

19 Genomgången av det kvalitativa drogforskningsläget gjordes i oktober 2000 och
huvudsakligen har den europeiska genomgången gjorts via qed:s hemsida. Den norska
forskningen var vid denna tidpunkt inte representerad på qed:s hemsida.   
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(social) medicinsk hemvist. Det amerikanska droginstitutet NIDA gav 1999 ut

antologin Integrating Cultural, Observational, and Epidemiological Approaches

in the Prevention of Drug Abuse and HIV/AIDS och området penetrerades utifrån

flera olika aspekter. Några år tidigare gav samma institut ut en antologi om det

fruktbara med kvalitativ och etnografisk forskning för att öka kunskapen inom

området. Det är först inom HIV-forskningen som genusaspekter tydligt framträder.

Den tillämpande ansatsen framträder i och med att forskarna kom att fungera som

uppsökare på gatunivå för att informera om behandlingsalternativ eller för att

inventera förekomsten av HIV- positiva narkotikabrukare. Liza Mahers (1997)

studie är ett exempel på detta. Hon började sitt fältarbete i Brooklyn via ett

sprutbytesprojekt som syftade till att förhindra HIV- spridningen (Maher 1997)18.

 

Den nordiska kvalitativa forskningen19 domineras främst av behandlingsinriktade

studier. Huvudsakligen är det olika intervjustudier med drogbrukare som befinner

sig på behandlingsinstitutioner och ofta är det evalueringsstudier inriktade på

speciella behandlingsprogram. Här finns exempelvis Odd Lindbergs (1998) studie

kring AA- NA-rörelserna samt en rad levnadshistorier med drogbrukare som har

varit eller är på behandlingsinstitution (Kristiansen 1999, Laanemets 2002 och

Trulsson 1998). Den nordiska forskningen om drogbrukande kvinnor har ofta

denna levnadshistorieansats med fokus på frågan om vad som gör att de slutar

droga. Det finns ingen anledning att här gå djupare in på innehållet i dessa studier

utan jag hänvisar till den integrering av tidigare forskning som görs löpande i

avhandlingen. I Danmark har det genomförts ett antal utvärderingar av behand-
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lingsprogram och institutioner vid Alkohol- och drogforskningscentret i Århus

(Spannow 2000). I de danska och finska evalueringsundersökningarna har

forskarna under längre tidsperioder följt klienter och personal på olika behand-

lingsinstitutioner (Kouvonen 2000 och Spannow 2000).

Drogmarknad och nya drogtrender

Vid sidan av den HIV-orienterade forskningen började en allt mer socioekonomisk

inriktning framträda under 1980-talet. Dessa studier ser narkotikavärlden som en

marknad där handeln med droger utgör en bas kring vilken det förekommer en

arbetsdelning (Maher & Daly 1996). Huvudsakligen utgår studierna från en

strukturalistisk tradition där intresset är att kartlägga droghandelns organisering

mot bakgrund av en föreställning om en värld uppbyggd kring ett mer eller mindre

organiserat marknadssystem med köpare och säljare, tillgång och efterfrågan (a.

a.). Flera av studierna har en marxistiskt ansats och analyserar mekanismerna inom

det  västerländska kapitalistiska samhället där effektivisering, teknologisk

utveckling och konkurrens resulterat i en hård selektion av arbetskraften, något

som resulterar i social och ekonomisk exkludering (a. a.). 

Intresset för nya drogtrender ingår också i forskningsfältet som ser drogvärlden

som en marknad. Dessa studier har en mer explorativ än analytisk ansats och det

är engelsmän och nederländare som dominerar traditionen (Fountain & Griffiths

1999 och Korf & Blanken 2000). Här har forskare utvecklat ett system av

relationer till informanter som kontinuerligt intervjuas om nya drogtrender, oftast

bland yngre musikklubbsbesökare och så kallade rejvare. Denna ansats har ett lite

annat fokus än den traditionella etnografiska drogforskningen som koncentrerat sin

forskning kring socialt stigmatiserade eller utslagna drogbrukare. På ett sätt kan

den knytas an till den epidemiologiska traditionen som också den huvudsakligen

intresserade sig för ungdomar och frågan om drogbrukets spridning bland olika

ungdomskulturer.

En tredje kategori är etnografierna om försörjning bland narkotikabrukare. Många

av studierna beskriver ett samband mellan brott och narkotikabruk, där kriminalite-

ten ses som den huvudsakliga försörjningen av det egna bruket. Det finns en lång

historisk dispyt om kriminalitet är en orsak till narkotikabruk eller om bruket av
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droger orsakar brott, men det vanliga förhållningssättet idag är att betrakta de båda

fenomenen som två sidor av samma mynt. Det bidrag etnografiska studier givit på

området är en mer nyanserad bild där narkotikabrukaren ses som en aktiv

överlevnadskonstnär vilken ‘arbetar’ hårt för sitt ‘levebröd’. Detta skall ses som

en kontrast till den tidigare föreställningen om en lat retreatist som misslyckats i

både den legala och illegala världen (Waldorf 1980, s. 24). Dessutom finns en rad

studier med fokus på ‘dealarna’ och ett antal nyare studier har lyft fram kvinnors

roll inom detta fält. Frågan om narkotikavärlden som en marknad och försäljning

av droger som ett sätt att finansiera det egna bruket är ett tema som återkommer

längre fram i avhandlingen. 

Drogetnografier och genus - en avslutande sammanfattning

Genomgången av den etnografiska (och kvalitativa) drogforskningen visar att den

tillämpade forskningen dominerat, senare kanske främst inom områdena risker,

ohälsa och behandling vilka också dominerat den etnografiska drogforskningen

sedan mitten av 1980-talet. Denna inriktning har dels sina rötter i den framväxande

filantropiska rörelsen och inom folkhälsodiskursen. Mycket av forskningen har

varit knuten till social- och kontrollpolitiken samt hälso- och sjukvården. Denna

bild förstärks i samband med att HIV-virusets upptäcktes. Det går också att skönja

en koppling till föreställningarna om ett växande ungdomsproblem, främst inom

den epidemiologiskt orienterade forskningen. Nedan har jag sammanställt en tablå

där den etnografiska och kvalitativa drogforskningen placeras in efter vetenskaplig

disciplin och teoretisk tradition de utgått ifrån. Något som haft en betydelse för

studiernas forskningsansats och val av problemområde. Det är mot denna bakgrund

man skall förstå rådande föreställningar som finns om narkotikamissbrukare,

föreställningar som har haft en stor betydelse för de enskilda brukarna genom att

de färgat de olika aktörerna inom socialtjänst och behandlingsprogrammen.
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Tablå 3:3. Teoretisk tradition, forskningsansats och problemområde i den etnografiska och

kvalitativa drogforskningen.

Vetenskaplig disciplin

Psykiatri/-

psykologi/

socialmedicin

Socialt arbete Kriminologi/

sociologi/

 socialantropologi

Teoretiska traditio-

ner och riktningar

Patologi, psykiatri,

psykologi

Socialpsykologi Strukturalism (och

marxism), fenome-

nologi, interaktio-

nism

Forskningsansats Epidemiologisk Filantropisk - tilläm-

pad

Drogbrukets etiologi

Avvikelse/normalitet

Sociala konstruk-

tions processer

Huvudsakliga pro-

blemområden

Fokus på drogbruka-

ren Risker, ohälsa

och behandling

Fokus på drogbruka-

ren

Socialt problem

Risker, ohälsa och

behandling

Drogbruket som

kultur/subkultur

Drogmarknad och

nya drogtrender

Socialt problem

I början av kapitlet beskrevs narkotikans framväxt som samhällsproblem och där

framträdde den medicinska diskursen som helt dominerande fram till början av

1950-talet (Olsson 1994). Därefter kom nya aktörer in, bland annat socialpolitiker

och socialarbetare. Detta innebar att det växte fram en kontroll- och socialpolitisk

diskurs och en behandlingsdiskurs på narkotikaområdet (Lindgren 1993). Detta

framträder även i den etnografiska och kvalitativa drogforskningstraditionen.

Kriminologer, sociologer och socialantropologers intresse för drogforskning verkar

till en början ha varit sekundär. Drogproblematiken kom som en följd av ett

forskningsintresse för fattigdom, slum, social segregation och kriminalitet. Denna

samhällsvetenskapligt inriktade forskning är delad i två traditioner. Den tradition

som förklarar avvikelse och avvikare med normlöshet och som en ‘värld’ eller

kultur med annan struktur än storsamhällets. Den andra traditionen förklarar

avvikelse som ett resultat av en social definitionsprocess och till skillnad från

desorganisationsteoretikerna betraktar den ‘drogvärlden’ som ett miniatyrsamhälle

av storsamhället. 
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Genomgående för den kvalitativa och etnografiska forskningen om avvikelse,

kriminalitet och drogbruk är avsaknaden av tydliga genusaspekter. Det är först på

1980-talet som genusfrågorna framträder och då huvudsakligen kopplat till HIV

och prostitution. Genus finns där eftersom mycket av studierna beskriver

maskuliniteter även om forskarna inte beskriver dem som sådana mer än i

undantagsfall. Många gånger när drogproblemet beskrivs som ‘pojkproblem’ har

det varit i termer av att dessa pojkar inte internaliserat ‘sin könsroll’. Denna ansats

återkommer i flera av studierna om drogproblematiken bland kvinnor. Drogforsk-

ningen har traditionellt utgått från kategorierna ‘man’ och ‘kvinna’ och föreställ-

ningen om en ‘naturlig könsroll’. Som en logisk följd har förklaringarna handlat

om en avsaknad av eller en överdrift av ‘könsroller’.

Det som fängslat mig under den resa jag gjort genom min egen forskning och i

betraktelsen av tidigare etnografier är samstämmigheten och stabiliteten när det

kommer till förhållanden som utslagning, segregation och social exkludering i det

västerländska kapitalistiska samhället. Mitt sätt att förstå narkotikaanvänding och

läsa den tidigare forskningen är med en teoretisk ram av social position, genus,

makt och dominansförhållanden. Min förståelse av ‘drogvärlden ‘ är som en

spegling av rådande samhällsstruktur. Jag skall nu övergå till att beskriva

föreställningar om ‘den missbrukande kvinnan’ som framträder inom drogforsk-

ningen.

Vetenskapliga bilder av ‘den missbrukande kvinnan’

Forskningen om kvinnors drogbruk växte fram i kölvattnet av kvinnorörelsens

inmarsch på det vetenskapliga fältet. Kvinnorörelsens betydelse för forskningen

var bland annat en växande skara av kvinnoforskare som fokuserade på kvinnors

liv och erfarenheter och framväxten av en ny teoretisk och metodologisk tradition

(Smith 1990). Det riktades kritik mot den samhällsvetenskapliga teoribildningen

för att vara genusblind och att forskningen om män generaliserades till att omfatta

också kvinnor och att detta förhållande inneburit ett osynliggörande av kvinnors

liv och erfarenheter (a. a.). Drogforskning var inget undantag och bland annat har

den kommit att kritiseras för att huvudsakligen betona drogproblemet till att

omfatta illegalt drogbruk bland unga män (Ettore 1992). En rad kvinnoforskare



20 Artikelgenomgången grundar sig på en sökning på women OR gender AND drugs och
artikeldatabaserna var; Social Service Abstracts, Social Science Citation Index,
Libris/Kvinnsam, Academic search Elite, Catch Word, Nordrug (vid CAN) och slutligen
Alcona vid CAN. Alcona omfattar referenser till böcker, rapporter, avhandlingar, broschyrer
mm och innehållet motsvarar beståndet i CANs bibliotek sedan 1980.

21 Databassökningen genomfördes under oktober månad 2000.
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inom olika discipliner började forska om kvinnors drogbruk och missbruk (a.a.).

Mycket av den kriminologiska forskningen på området utgick ifrån den symboliska

interaktionismen och fenomenologin med en kvalitativ eller etnografisk ansats (se

Järvinen 1991, Rosenbaum 1981 och Taylor 1993). En annan forskningstradition

är den inom socialarbetaryrket med en filantropisk och tillämpad forskning som

huvudsakligen fokuserar behandling. Ingen av dessa kvinnoforskningstraditoner

står fria från den dominerande drogforskningsdiskursen och det är därför viktigt

att också betrakta relationen mellan dem.

Genomgång av det aktuella forskningsläget  

I detta avsnitt redovisas en genomgång av en rad vetenskapliga artiklar om

kvinnors drogbruk. I  artikelgenomgången20 gjordes en avgränsning genom att jag

rensade bort de artiklar som berörde rent klinisk forskning, utvärdering och

effekter av behandlingsprogram, alkoholmissbruk bland kvinnor, omfattning och

utbredning av drogbruk och kvantifierade surveys om könsskillnader bland

drogbrukarna som grupp. Kvar finns 100 artiklar som fokuserar kvinnor som

‘missbrukare’. Dessutom begränsades artiklarna till tidsperioden från 1980 och till

200021 mot bakgrund av att de flesta databaser endast innehöll tidskrifter efter

1980. Som framgått i genomgången av den etnografiska drogforskningen är det

främst under denna period som kvinnors drogbruk uppmärksammats som ett eget

fält, vilket hänger samman med kvinnoforskningens framväxt samt även

upptäckten av HIV/AIDS (Ettore 1992 och Järvinen 1991). Syftet är att beskriva

det aktuella forskningsläget och föreställningar om ‘den missbrukande kvinnan’.

Artiklarna delades in i sex olika kategorier efter det huvudsakliga problemområde

de berör, (se tabell 3:1). Självklart finns en överlappning och flera artiklar berör två

eller fler problemkategorier, exempelvis kombinationen hälsa och behandling,

genus och socio-ekonomiska aspekter. Kategoriindelningen har gjorts enligt en

bedömning av vilket problemområde som tyngdpunkten låg i studierna. Jag



22 I tidskriftsförteckningen återfinns samtliga tidskrifter där artiklarna återfanns (inklusive år,
volym, nummer och sidhänvisning).
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återkommer till denna överlappning i redovisningen som följer. 

Tabell 3:1. Artiklar om ‘den missbrukande kivnnan’ indelade i huvudsakligt problemområ-

de.  Redovisade i absoluta tal av genomgångna artiklar, samt tidskriftstyp22 efter

interdisciplinärt område. (Sökord: ‘women OR gender AND drugs.) n=100. 

Problemkategori Antal artiklar Antal artiklar i respektive tidskriftstyp

Genus 23 7 artiklar i genustidskrifter och 7 i drogtidskrifter,

i övrigt spritt på olika tidskrifter

Hälsa 20 8 artiklar i drogtidskrifter och 7 i hälsotidskrifter,

i övrigt spritt på olika tidskrifter

Behandling 19 12 artiklar i drogtidskrifter, i övrigt spritt på olika

tidskrifter

Förståelse/

problematiserande av

drogbruket

13 5 artiklar i socialvetenskapliga tidskrifter,  i öv-

rigt spritt på olika tidskrifter

Övrigt 9 4 artiklar i genustidskrifter och 3 i drogtidskrifter,

i övrigt spritt på olika tidskrifter

Socio- ekonomiska

aspekter

9 4 artiklar i  socialvetenskapliga tidskrifter, i övrigt

spritt på olika tidskrifter

Förståelse/

problematiserande av

drogbrukaren

7 4 artiklar i drogtidskrifter och 3 i psykologiska/-

psykiatriska tidskrifter

TOTALT: 100

Vilka bilder är det då som framkommer i de olika studierna och vilka föreställning-

ar ligger bakom dem? För att få svar på detta har jag valt följande systematik vid

artikelgenomgången: Samtliga artiklars abstracts har lästs och närmare hälften av

artiklarna är lästa i sin helhet. För att välja ut vilka artiklar som skulle läsas i sin

helhet gjordes följande bedömning. För det första valdes alla de artiklar ut som

hade en etnografisk ansats eller en kvalitativ ansats med upprepade intervjuer och

som därmed låg nära min egen forskningsinriktning. För det andra lästes de artiklar



23 Med andra vågens feminism avses den kvinnorörelse och medföljande kvinnoforskning som
tog sin utgångspunkt i 1960-talets radikala studentrörelser. Feminismens historia beskrivs ofta
i termer av första, andra och tredje vågen. Nutida kvinnoforskare menar att man borde tala om 
fler vågor och kanske göra en distinktion mellan kvinnorörelsen och de senare mer akademiskt
orienterade feministiska teorierna (se vidare Eskilsson 1998).
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i sin helhet där abstracten var otydliga och det var svårt att få en uppfattning om

vad studien egentligen fokuserade. För det tredje såg jag till att det kom med minst

fyra artiklar som berörde samma huvudsakliga problemområde.

Föreställningar om genus

Sökordet ‘gender’ genererar i huvudsak artiklar om kvinnor eller kvinnors skillnad

mot män vilket kan ses som symtomatiskt där genus blir en fråga om kvinnor.

Detta kan i viss mån vara ett eko av den kvinnovetenskapliga traditionen inom den

andra vågens feminism23. Kritiken som fördes mot forskningen som genusblind var

en kritik riktad mot de generaliseringar som skedde utifrån data ‘om, av och för’

män (Smith 1990). Detta gäller inte minst drogforskningen och kriminologin

(Smart 1990). De artiklar som återfanns vid databassökningen och som utgår från

kön som variabel eller genus, fokuserar i första hand på graviditet och moderskap,

(över hälften av artiklarna). Därefter är det ‘könsroller’ och sexualitet som står i

fokus. 

Graviditet och moderskap

I de artiklar som diskuterar frågan om graviditet fokuseras effekter på barnet när

modern använder droger. En del artiklar diskuterar behandling av gravida

drogbrukare. Detta leder över till föreställningen om ‘den goda modern’, vilken

enligt min mening är en av de mer framträdande områdena inom kvinnor och

avvikelsediskursen (se kapitel 1 och 5). Sammanfattningsvis framträder följande

tre bilder om ‘den missbrukande kvinnan’ som mor, i de studerade artiklarna: 1)

De ‘missbrukande’ kvinnorna är dåliga mödrar som inte kan ta hand om sina barn

och därmed inte bör ha hand om barnen eller tillåtas föda dem. 2) ‘Missbrukande’

kvinnor behöver stöd för att kunna ta hand om sina barn på ett acceptabelt sätt. Det

vill säga det finns ett behov av behandling som inriktar sig på missbrukande

kvinnor med barn. 3) Att fokuseringen på moderskapet är en del i kvinnokontrollen

som grundar sig i rasism och sexism, där svarta kvinnor och underklasskvinnor ses
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som ‘fallna kvinnor’. 

En del av artiklarna berör alltså myten om ‘den missbrukande kvinnan’ som dålig

mor. I huvudsak förs diskussionerna med en feministisk ansats som vänder sig mot

den reglering och kontroll som utövas gentemot gravida kvinnor som använder

droger (Campbell 1999 och Paone & Alperen 1998). Denna forskning kan ses som

ett svar eller motreaktion på den moraliska panik som startade under mitten av

1980-talet i USA kring så kallade ‘crack-babies’ (se Logan 1999 och Paone &

Alperen 1998). Denise Paone och Julia Alperen (1998) för fram tesen att denna

moraliska panik kommer ur den konservativa politiska utvecklingen i USA under

1980-talet som bland annat förde med sig ‘war on drugs’, backlashen mot

kvinnofrigörelsen och ett växande abortmotstånd (a. a., s. 102). Denna politiska

utveckling hade också inflytande på forskningen menar författarna. Vid artikelsök-

ningen påträffades en mängd artiklar från mer kliniska studier på temat ‘drug-

babies/crack-babies’ (några av dessa artiklars abstract är lästa). Ytterligare ett stort

antal artiklar handlade om studier kring behandling av gravida missbrukare och

deras nyfödda barn. 

En annan inriktning är de artiklar som berör moderskapet som en möjlig väg ut ur

drogbruket och/eller som ett hinder för att söka hjälp (Hardesty & Black 1999 och

Powis m.fl. 2000). Uppfattningen av graviditeten som en möjlig väg ur drogbruket

hänger samman med ett antagande om modersinstinkten som naturlig och att

moderskapet i sig skulle vara starkare en drogsuget. Dessa studier ser drogbruk

som ett psykosocialt problem på individnivå. I Beverly Powis (2000) med fleras

artikel som fokuserar på hälsoproblem bland drogbrukare, framkommer att ett

flertal kvinnor undviker att söka hjälp för sina drogrelaterade hälsoproblem just på

grund av sitt moderskap. Författarna drar slutsatsen att dessa kvinnor är i behov av

vård, stöd och hjälp men att den förhärskande bilden av drogbrukande kvinnor som

dåliga mödrar hindrar dem från att söka och få adekvat hjälp. 

I de första två antagandena (‘missbrukarna’ som dåliga mödrar och moderskapet

som möjlig väg ur missbruket) utgår forskarna från föreställningen om en ‘naturlig

modersinstinkt’ och att den antingen saknas helt (1), eller att den inte får möjlighet

att blomma ut på grund av missbruksproblem (2). I och med det första antagandet



24 Med detta inte sagt att kvinnor inte skulle kunna framföra maskuliniteter. Frågan är om
kivnnors drogbruk per definition kan läsas som ett iscensättande av maskuliniteter eller om
det snarare kan kopplas till ett iscensätttande av femininitet utifrån den specifika sociala
positionen (se exempelvis Pettersson 2003). 
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betraktas drogbruket som ett patologiskt fenomen och i det andra ses drogbruk som

ett psykosocialt fenomen (Campbell 1999). Det tredje antagandet utgår från en

socialkonstruktivistisk ansats och ser såväl drogbruk som modersinstinkt som

socialt konstruerade fenomen (Kasinsky 1994). Skillnaden mellan antagandet 2 och

3 är att inom det socialspykologiska perspektivet finns en mer individorienterad

ansats, vilket framkommer i forskarnas slutsatser om nödvändigheten av

behandlingsinsatser för den enskilda kvinnan.  Det är behovet av verkningsfull och

speciall behandling för gravida drogbrukare som efterfrågas av många studier om

‘crack-babies fenomenet’ och här framträder en bakomliggande socialpsykologisk

ansats. Vad de inte gör är att analysera frågan på strukturell nivå, det vill säga

utifrån ett genus- och samhällsperspektiv. Det görs däremot i de artiklar som ingår

i det tredje antagandet och i studierna med socioekonomisk inriktning (jag

återkommer till detta längre fram). 

Könsroller och sexualitet

Drogbruk har traditionellt betraktats som maskulint och kvinnors drogbruk har i

och med det setts som icke-feminint (Malloch 1999)24. Detta har påverkat den typ

av frågor som forskare burit med sig i studiet av kvinnors drogbruk. Undersökning-

ar har traditionellt fokuserat frågan vad det är som gör att kvinnor inte missbrukar

alkohol och andra droger. Detta innebär ett implicit antagande att det ‘normala’ är

mäns alkohol- och drogkonsumtion/missbruk (Warner, Weber & Albanes 1999).

Med förändrade ‘könsroller’ har forskare förväntat ett ökat illegalt drogbruk bland

kvinnor. Denna könsrollsteoretiska inriktning utgår från mannen som norm och att

‘frigjord kvinna’ blir detsamma som ‘man’ (Järvinen 1991, s. 8). En rad feministis-

ka studier pekar i rakt motsatt riktning, det handlar snarare om en traditionell

femininitet där drogbruket i huvudsak blir en form av självmedicinering för att stå

ut med livet som kvinna (Malloch 1999, s. 353). Detta stöds av det faktum att

många kvinnor har ett drogberoende av legalförskrivna preparat (Ettore 1992,

Riska 1991 och Verbrugge 1982). I ljuset av kvinnors situation och självmedicine-

ring framstår konstruktionen av den avvikande kvinnan som bryter mot den



25 För en diskussion om den essentialistiskt orienterade feminismen se Diana Fuss text Den
essentiella risken i översättning av Larsson 1996 (Larsson 1996, s 128).
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traditionella ‘kvinnorollen’ som något missvisande. 

I de artiklar som berör frågor om könsskillnader och könsroller utgick många av

forskarna från att studera skillnader mellan kvinnor och mäns bruk/missbruk av

droger.  De ville uppmärksamma kvinnor och strävade mot genusblindheten inom

drogforskningen, vilket är ett kännetecken för den andra vågens feminister (Brett,

Graham & Smythe 1995). Samtidigt stannar i sökandet efter ‘särart’ eller

[essentiella] skillnader mellan män och kvinnor, något som kommit att kritiseras

av senare feministisk och genusteoretisk forskning25. Detsamma gäller intresset för

avvikelse, det vill säga att fokusera forskningen kring skillnader mellan kvinnor

som brukar och kvinnor som inte brukar droger (Cain 1990). Enligt Jeanne Marsh

(1982) styrs ofta forskningen om sociala problem, speciellt om drogbruk, av frågan

om att lösa missbruksproblemet isolerat från den sociala situationen i övrigt, vilket

många gånger resulterat i en individorienterad forskning och förklaringsansats (a.

a., s. 154). Detta hänger samman med att drogforskningsfältet har dominerats av

klinisk och behandlingsorienterad forskning som sökt patologiska förklaringar med

medicinska lösningar (a. a.). Många av de könsspecifika undersökningarna har

behandlat frågor om behandling och behovet av speciell behandling för kvinnor.

I dessa undersökningar framträder antaganden att de drogbrukande kvinnorna har

en tidig traumatisering genom att ha varit utsatta för övergrepp. En annan ansats

som återkommer i artiklarna är kopplingen mellan drogbruk och prostitution,

alternativt sex i utbyte mot droger, mat, husrum och andra förnödenheter (Maher

& Dunlap 1996 och Morningstar & Chitwood 1987).

Jennifer Friedman och Marisa Alicea (1995) för fram en mer kontroversiell

tolkning när de diskuterar sin tes att drogbruket är ett sätt att komma ifrån ett

konventionellt könsstereotypt liv. Studien grundar sig på kvinnor från medelklas-

sen som använder heroin och metadon. Lisa Maher och Eloise Dunlap (1996)

diskuterar i en annan riktning och menar att kvinnor inom crackvärlden finner

genusbaserade lösningar (gendered solutions) på sin försörjnings- och bostadssitu-

ation (a. a., s. 183). Dessa två studier visar på den diskrepans som finns i studiet



26 National Institute on Drug Abuse (NIDA) har givit ut två antologier på temat kvalitativa
studier kring drogbruk och HIV/AIDS (se Lambert, Ashery & Needle 1995 och Marshall,
Singer & Clatts 1999). 
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av drogbruk och missbruk bland kvinnor och rådande genusföreställningar. Det

återfinns en klass- och etnicitetsskillnad bland de studerade kvinnorna i dessa två

studier. Den första undersökningen omfattas av unga vita amerikanska över- och

medelklasskvinnor och den andra omfattar huvudsakligen svarta kvinnor i New

Yorks slumkvarter. 

Hälsoaspekter på drogbruk/missbruk

Den näst största kategorin vid artikelgenomgången var häsloaspekter på drogbruket

(som framgår av tabell 1 ovan). Ett resultat av dessa undersökningar är att

drogbrukande kvinnor har fler och allvarligare häsloproblem än drogbrukande män

(Rosenbaum & Murphy 1987). Inte helt oväntat berörde en övervägande majoritet

av dessa artiklar frågan om HIV/AIDS. Hälften av artiklarna är från 1996 eller

senare och tar i huvudsak upp frågor om riskbeteende bland injektionsmissbrukan-

de kvinnor. Det är en ansamling av artiklar under 1998-1999, vilket kan vara ett

resultat av att arbetet med att minska smittspridningen bland bi- och homosexuella

män etablerats som en sexualpolitisk fråga för gayrörelsen. Nästa stora problem

som uppmärksammades inom HIV-området var smittspridningen mellan

heterosexuella och i det här sammanhanget riktades ett speciellt intresse mot

prostitutionen. Ett antagande som förs fram är att kvinnor lättare blir smittade av

HIV än män (McKeganey & Barnard 1992). Samtidigt berör inte studierna i någon

nämnvärd utsträckning HIV-prevention och behandling för den drogbrukande

kvinnan utan kring minimeringen av henne som smittospridare. Detta är en

tolkning som vinner stöd i forskningen om prostitutionskontroll (Järvinen 1990 och

Svanström 2000).

Såväl artiklarnas fokus som det beskrivna riskbeteendet rör tre områden: 1) Att

dela injektionsverktyg; 2) oskyddat sex mellan drogbrukare och 3) finansiering av

drogbruket via prostitution. Framförallt fokuserar artiklarna på sexuella kontakter

och ofta i kombination med oskyddad sex och prostitution. Ett flertal av HIV-

studierna är amerikanska26 men de föreställningar som framträder gäller också för
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ett flertal av de europeiska och nordiska studierna. Avslutningsvis kan sägas att

undersökningarna i första hand handlar om andras hälsa än den drogbrukande

kvinnans, vilket kanske kan förklaras av den epidemiologiska ansats som

dominerat HIV/AIDS-forskningen. Men det återfinns också studier som beskriver

HIV-situationen bland drogbrukare och även mer aktionsinriktade studier som talar

om olika former av HIV-prevention (Siegal m.fl. 1993).

Vård och behandling för ‘missbrukande kvinnor’ 

Databassökningen gav en mängd träffar på artiklar om behandling vilka främst var

inriktade på speciella behandlingsprogram eller vårdenheter. En förklaring till detta

kan vara den tradition av tillämpad forskning som förekommer inom institutioner

för socialt arbete. De artiklar som diskuterade utvärdering av sådana speciella

behandlingsprogram exkluderades, däremot ingår de artiklar som mer generellt

fokuserade på genusaspekter inom narkomanvård. Det framkom två inriktningar

i behandlingsdiskursen om narkotikaanvändning bland kvinnor. Dels om graviditet

och moderskap och dels den om ett stort behov av adekvat vård på kvinnors

villkor. Den senare inriktingen utgår i huvudsak från ett socialpsykologiskt

perspektiv. Karaktäristiskt för fenomenet drogbruk är att det betraktas som ett

sjukdomstillstånd hos den enskilda ‘missbrukaren’ vilket kan vårdas och botas

(Marsh, Colten & Tucker 1982). Generellt kan också sägas att språket i artiklarna

är färgat av denna vård/sjukdomsdiskurs. 

Den bild som tidigare redovisats kring föreställningar av genus inom drogforsk-

ningen återkommer i dessa artiklar om kvinnors behov inom narkomanvården. Det

gäller inte minst resonemangen kring graviditet och moderskap. Enligt Wendy

Chavkin och Vicki Breitbart (1997) har missbrukande kvinnors möjlighet till

adekvat vård förhindrats av motsättningen mellan två läger inom behandlingsdis-

kursen. Det är en ideologisk debatt där skiljelinjen går mellan dem som talar om

kvinnans autonomi och självbestämmande och dem som talar för barnets rätt och

hälsa. Ytterligare perspektiv på barn och moderskap är det som ser graviditet och

moderskap som en möjlighet till att lämna drogbruket. Kraven om speciell vård

som riktar sig till kvinnor med barn och som vill bryta med sina gamla liv

framträder i dessa artiklar (Rosenbaum & Murphy 1987). Återigen uppträder

diskussionen om det finns en naturlig modersinstikt eller om detta är ett socialt
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konstruerat fenomen. Forskarnas intresse gäller inte kvinnan som drogbrukare utan

fokus ligger på hennes reproduktiva förmåga. Samtidigt efterlyser flera författare

studier som kan leda fram till bra vård för just kvinnor med alkohol- och

narkotikaberoende. Önskemålen inriktar sig på att vården skall vara riktad enbart

till kvinnor (och med enbart kvinnor i personalen) och den skall ta upp centrala

aspekter av kvinnors liv (det vill säga moderskap, sexualitet och relation till män).

Dessutom skall kvinnorna erbjudas terapeutisk behandling eftersom de antas

stanna kvar i droglivet på grund av en uppväxt och ett liv som varit traumatiskt. De

problemområden som tas upp i detta sammanhang är våld och sexuella övergrepp,

omhändertagande av barn och en allmän utsatthet som drogbrukande kvinna. 

Fokus på drogbruket eller drogbrukaren

Vid kategorisering av de artiklar som diskuterade drogbruket och/eller drogbruka-

ren valde jag att se till vad som problematiserades i deras analyser. På ett sätt kan

artiklarna i dessa bägge kategorier ses som dikotomier, på ett annat sätt inte. Ett

exempel på det senare är att några av artiklarna söker förstå drogbruket som

fenomen utifrån drogbrukarens perspektiv. De artiklar som fokuserar på

drogbruket är fler till antalet i denna genomgång, vilket hänger samman med att

majoriteten av de kliniska artiklarna sorterades bort. Det är de mer tvärvetenskapli-

ga artiklarna som ingår i genomgången och dessa utgår huvudsakligen från en

psykologisk/psykiatrisk tradition och har därmed en psykologisk eller psykiatrisk

orsaksförklaring, det vill säga att ‘sjukdomen’ eller ‘problemet’ finns hos den

enskilde drogbrukaren. Det är främst amerikanska studier som fokuserar på

drogbruket. Dessa forskare är framförallt intresserade av drogbrukets orsaker från

ett kulturellt eller socioekonomiskt perspektiv.

Majoriteten av artiklarna kring drogbruket analyserar drogvanor eller drogkarriärer

och specifikt då i relation till skillnader mellan kvinnor och män. Huvudsakligen

är det rent deskriptiva beskrivningar, om drogvanor, karriärmodeller eller

kulturella aspekter. Några studier intresserar sig för nya och genusbaserade

teoretiska förklaringsmodeller till kvinnors drogbruk, vilka kan sägas stå i direkt

motsats till de mer psykologiska/psykiatriska förklaringsteorier som framkommer

i artiklarna kring drogbrukaren. En illustrativ jämförelse kan göras mellan Sheigla

Murphys och Marsha Rosenbaums (1992) artikel om en svart underklasskvinna



27 Författarna använder det engelska begreppet‘street-level drug economy’, vilket kan ses som
en markör för den teoretiska hemvisten.
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som röker crack och en vit medelklasskvinna som snortar kokain. Denna artikel

fokuserar drogbruket utifrån skillnader i levnadsförhållanden där den vita

medelklasskvinnan varken stämplas som, eller betraktar sig själv som, en

missbrukare. Hennes socioekonomiska situation gör att hon utan större svårigheter

kan sluta använda droger. Murphy och Rosenbaum (1992) drar slutsatsen att det

är de samlade levnadsförhållandena som påverkar formerna för och utvecklingen

av drogbruket. Deras ansats kan då jämföras med Carol Roberts (1999) studie om

svarta drogbrukande underklasskvinnors sätt att hantera känslomässiga och/eller

mänskliga förluster i livet. Roberts (1999) förklarar drogbrukarens användning av

droger med traumatiska upplevelser genom livet. Båda studierna bygger på

liknande metoder med ostrukturerade intervjuer och fokus på levnadshistorier.

Denna jämförelse visar att den teoretiska hemvisten hos forskaren har en stor

betydelse för vilka resultat och orsaksförklaringar som genereras ur forskningen.

De bilder som förmedlas av den missbrukande kvinnan måste betraktas utifrån vem

som säger vad mot vilken bakgrund och varför (Eliasson 1987).

Socioekonomiska aspekter

Huvuddelen av artiklarna i kategorin socioekonomiska aspekter talar om kvinnan

inom en drogmarknad. Det är i slutet av 1990-talet som artiklar uppmärksammar

kvinnor som säljare av droger på gatunivå (Denton & O’Malley 1999 och Dunlap,

Johnson & Maher 1997). En annan inriktning i denna kategori är frågan om

försörjning, dels i form av kriminalitet och dels prostitution. En generell skillnad

från tidigare förklaringsansatser är övergången från att betrakta kvinnan som

passiv till synen på henne som en aktivt handlande överlevnadskonstnär (se

exempelvis Maher & Daly 1996 och Morgan & Joe 1997).

De studier som analyserar kvinnors roll inom drogmarknaden27 utgår från en

strukturalistisk-marxistisk ansats. Deras förhållande till tidigare forskning om ‘den

missbrukande kvinnan’ är kritisk så till vida att de ifrågasätter beskrivningen av

henne som passivt offer i en drogvärld styrd av män. Samtidigt poängterar de att

drogmarknaden har ett bestämt genussystem där kvinnor generellt är underordnade.
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Författarna anser att drogmarknadernas strukturer är hierarkiska och att merparten

av kvinnorna försörjer sitt bruk av narkotika genom lågstatushandel med droger.

De kontextualiserar droghandeln utifrån socioekonomiska termer och menar att

dessa kvinnor fyller en viktig funktion inom de illegala drogmarknaderna, bland

annat genom försäljning av droger till socialt integrerade medelklassmän (Maher

& Daly 1996).

Dessa artiklar problematiserar den könsstereotypa bilden av ‘den missbrukande

kvinnan’ och nyanserar bilden av den illegala droghandeln (Denton & O’Malley

1999). Flera av studierna belyser en mångfasetterad och föränderlig drogmarknad,

där det inte finns några direkt statiska roller. Med detta inte sagt att prostitution

inte är en vanlig försörjningskälla bland drogbrukande kvinnor, men också att

mycket av drogförsäljningen sker till prostitutionskunder. Det som framkommer

i studierna är att sex i utbyte mot droger, pengar eller annat är en del av försörj-

ningen. Dock långt ifrån den enda (Erickson & Watson 1990 och Maher & Daly

1996).

Sammanfattning av vetenskapernas bilder av ‘den missbrukande

kvinnan’

I inledningen till detta kapitel görs antagandet att drogforskningen är påverkad av

och ingår i den ledande drogdiskursen, vilket framkommer i frågeställningar och

val av forskningsområden. Inte minst gäller detta den amerikanska forskningen,

som under en period dominerades av studier kring effekterna av moderns drogbruk

på barnets utveckling. Denna forskning föregicks av en moralisk panik kring så

kallade ‘crack-babies’ (Marsh, Colton & Tucker 1982). Ett annat anmärkningsvärt

förhållande är att forskningen inte tycks ha förändrats något nämnvärt under de

senaste 20 åren när det gäller området drogbrukande kvinnor. Journal of Social

Issues kom 1982 med ett temanummer om nya perspektiv på kvinnors bruk av

alkohol och andra droger. Specialnumret börjar med en litteraturgenomgång och

författarna beskriver samma typ av förklaringar, frågeställningar och föreställning-

ar som framkommer i de studerade artiklarna. Skillnaden är att från 1980-talets

början och framåt har en ny kritisk feministisk drogdiskurs växt fram med fler

kvalitativa och etnografiska studier om kvinnors drogbruk (Järvinen 1991, s. 7).

Inom den nordiska forskningen om drogbrukande kvinnor återfinns ett antal av



28 Exempelvis: Laanemets 2002.

29 Exempelvis: Trulsson 1998.

30 Exempelvis: Bergström1998.

31 Exempelvis: Byqvist 1997
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dessa kritiskt inriktade feministiskt orienterade forskare och på ett sätt verkar den

nordiska forskningen ligga före den amerikanska i detta avseende (se NAD-

publikationerna nr. 8 1983, nr. 11 1984, nr. 16 1989 & nr. 20 1991). I Sverige är

forskningen huvudsakligen koncentrerad till institutioner för socialt arbete och

med ett fokus på behandlingsaspekter28, moderskap29, psykosociala bakgrundsa-

spekter till missbruket30 och kvantitativt orienterade surveys om skillnader mellan

män och kvinnors missbruk och bakgrundsförhållanden31.

Genomgången av forskningsläget ger följande bilder av ‘den missbrukande

kvinnan’. Den grundläggande synen på drogbruket är att missbruket ses som ett

symptom på psykisk ohälsa hos den enskilda individen. Här framträder gemensam-

ma nämnare för kvinnor som tidig traumatisering i form av splittrat hem, sexuell

utsatthet och/eller utsatthet för våld.  Dessa orsaksfaktorer skiljer sig från dem som

antas ligga till grund för mäns drogbruk. En liknande indiviorienterad tendens har

de studier som ger patologiska förklaringar till drogbruk.  I bägge dessa inriktning-

ar söker man förklara fenomenets etiologi, kanske i en önskan om att hitta

botemedlet, den rätta behandlingen för den enskilda missbrukaren. Mot dessa

föreställningar står de forskare som ser drogbruk som ett samhälls- och fattigdoms-

problem. I sistnämnda studier lyfts en femininisering av arbetslöshets-, fattigdoms-

och hemlöshetsproblemen fram i västvärlden under de senaste decennierna som en

orsak till ökad utslagning bland kvinnor (Maher 1997). 

Det går att sammanfatta forskningen om drogbrukande kvinnor med fyra

utmärkande ord eller begrepp:

Det första är särart: Det vill säga en föreställning om kvinnans särart i förhållande

till män, att det finns något specifikt kvinnligt eller feminint. Till följd av detta

kommer en föreställning om en genuin och naturgiven modersinstinkt. Dessa utgår

alltså från en essentialistisk ansats.



32 Donald Broady ger i sin bok om Bourdieus författarskap och epistemologi följande
definition av socialt fält: “ett system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade
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Det andra är moderskapet: Detta är ett stort forskningsområde inom drogforskning

om kvinnor. ‘Moderskapsforskningen’ kombineras ofta med ett fokus på

behandling av drogbrukande kvinnor och deras speciella hjälpbehov. Mycket av

denna forskning har sina rötter i ett essentiellt tänkande.

Det tredje begreppet är skillnad: Med detta avses olikheter mellan kvinnor som

brukar och inte brukar droger. Här går forskningen isär där en mer psykosocialt

orienterad forskartradition söker efter ‘det avvikande’ hos den drogbrukande

kvinnan, vilket allt som oftast fokuserar frågor om uppväxt och utsatthet. Den

andra mer konstruktivistiskt orienterade forskningen försöker förstå fenomenet

som överlevnadsstrategier i en socialt segregerad verklighet. Skillnaden i den

senare traditionen uttrycks i form av klass, ras och kultur. Det vill säga en

föreställning om att det inte finns en ‘normal’ och en ‘avvikande’ kvinna, utan att

skillnaden står att finna i sociala och ekonomiska förhållanden som är knutna till

social position.

Prostitution; är det fjärde och sista begrepp som jag vill lyfta fram. Föreställningar

om drogbrukande kvinnor är tätt sammanvävda med föreställningar om kvinnor

som prostituerar sig, eftersom kvinnors avvikelse traditionellt kommit att fokusera

sexuell promiskuitet. Vilket som är hönan eller ägget är en återkommande

diskussion där senare tids forskning har ett något mer nyanserat förhållningsätt till

sambandsdiskussionen. Denna diskussion knyter an till den om skillnaden mellan

kvinnor och föreställningar om den ‘den goda kvinnan’ och ‘den fallna kvinnan’.

Avslutningsvis

Ett flertal aktörer är aktiva i formandet av narkotikamissbruk som samhällspro-

blem, så även vetenskaperna. Dessa aktörer talar utifrån den specifika position de

befinner sig till fenomenet. Jag har valt att betrakta dessa konstruktionsprocesser

utifrån Pierre Bourdieus teoretiska resonemang om det sociala rummet och sociala

fältet. Fält beskrivs som positions- eller ämbetsstrukturerade rum där varje

positions egenskaper är beroende av dess plats inom fältet (Bourdieu 1991, s. 131

och Bourdieu & Wacquant 1992)32. Ett fält förutsätter erkända värdehierarkier,



agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt.” (Broady 1990, s. 270)
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institutioner och specialister. De olika aktörernas utsagor betraktas utifrån det

specifika fält som de är verksamma inom. Det är fyra fält som jag ser som centrala

inom narkotikadiskursen; ett behandlings fält, ett straff- och kontrollfält, ett

drogpolitiskt fält och ett vetenskapligt fält. Fälten är inte enhetliga, det finns en

rörelse mellan dem samtidigt som de strider mot varandra för att bli det domineran-

de fältet på en mer generell socialpolitisk arena. Detta innebär att föreställningarna

om ‘missbrukaren’ innehåller ett flertal skilda intressen och kunskapsbärare i

relation till drogbruk som samhälleligt fenomen. I det svenska fallet domineras det

offentliga samtalet kring frågan om ett narkotikafritt samhälle (Lenke & Olsson

1998 och van Solinge 1997).

Ovan skisserade betraktelsesätt ligger till grund för följande två antaganden: För

det första att vetenskapen är påverkad av och ingår i den pågående narkotikadis-

kursen. Detta framkommer bland annat i den typ av frågeställningar som är

dominerande inom det vetenskapliga fältet och den ‘expertiskunskap’ som

genereras och reproduceras inom drogforskningen (Eliasson 1987 och Young

1994). Mycket forskning består av information hämtad från personer som arbetar

med drogbrukare på ett eller annat sätt; socialarbetare, polis, kriminal- och

narkomanvårdare. Det är på grund av sin yrkesroll som de anses besitta kunskaper

om ‘den andra’, men vi frågar oss alltför sällan hur deras kunskapsproduktion sker.

För att använda mig av Rosmari Eliassons terminologi utgår de olika kunskapsbä-

rarna från något av följande myndighetsperspektiv; åtgärds-, kontroll- och/eller

behandlingsperspektiv (Eliasson 1987, s. 27). De är perspektiv som inte är

‘missbrukarens’ även om kunskapen många gånger skapats genom kontakt och

dagligt arbete med ‘missbrukaren’. Den bild som konstrueras av experten kring

‘den andre’  är beroende av den specifika position som hennes/hans profession har

till ‘denna andra’. Vilket oftast innebär att förhindra, förändra och fördöma bruket

av narkotika, något som är en stor del i narkotikabrukarens liv. 

Det andra antagandet är att den dominerande föreställningen av drogbruk har en

stor betydelse för den enskilde drogbrukaren på två sätt: För det första genom att

den dominerande uppfattningen återspeglas i ett lands social- och kriminalpolitik
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på området, vilket naturligtvis har effekter på den enskilde drogbrukarens liv. Ett

exempel på det är när sociala myndigheter kräver urinprov för att kontrollera

klientens drogfrihet för att hon/han skall få möjlighet till ett ordnat boende eller få

ekonomiskt stöd (Lander m.fl. 2002). För det andra kommer den rådande bilden till

uttryck i vardagslivet genom att myndigheter och drogbrukare handlar i linje med

dessa föreställningar. Bengt Svensson (1996) talar om så kallade socialarbetarhis-

torier vilka karaktäriseras av att klienten säger det som hon/han tror att myndig-

hetspersonen förväntar sig att hon/han skall säga i en viss situation (a. a. s. 401-

402). 

Forskning om drogbruk bör alltså ses i ljuset av sociala konstruktionsprocesser

kring avvikelse eftersom dessa kommit att ske inom ramen för att betrakta

narkotikabruk som ett socialt problem. För att summera; allt icke medicinskt bruk

av narkotikaklassade preparat betraktas i dagens Sverige som missbruk och detta

ses i sin tur som ett socialt problem (Johnsson, Laanemets & Svensson 2000).

Detta problem kan betraktas som ett individuellt problem eller som ett samhälleligt

problem eller både och.

Drogforskningsfältet innhåller flera konkurrerande forskningstraditioner, ibland

har de verkat parallellt och ibland har det ena paradigmet avlöst det andra. Utifrån

genomgången av den etnografiska (och kvalitativa) drogforskningen framträder

fyra inriktningar. För det första den epidemiologiska forskningen som huvudsakli-

gen bedrivs inom socialmedicinen och psykiatrin. Denna tradition har huvudsakli-

gen ägnat sig åt forskning om drogbrukets omfattning och spridning inom olika

ungdomsgrupper. På senare år har forskare inom denna tradition ägnat sig mycket

åt HIV/AIDS-forskning. Här fokuseras ofta kvinnors riskbeteende. För det andra

den filantropiska forskningen inom socialt arbete. Denna forskningstradition har

haft ett starkt inflytande på forskningen om kvinnors drogbruk och ofta fokuserat

behandling och moderskap utifrån en socialpsykologisk ansats. I Sverige

dominerar denna forskningen inom kvinnoforskningen om drogbruk. För det tredje

den kultur- och subkulturteoretiska traditionen som huvudsakligen bedrivits inom

kriminologin och sociologin. Här framträder ett intresse för normer och värderingar

ibland kopplade till könsrollsteoretiska resonemang. De studier som uppmärksam-

mar kvinnor inom denna tradition gör det ofta utifrån frågan hur det är att vara
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kvinna i en mansdominerad kultur. Hit kan de studier föras som talar om kvinnors

drogbruk som ett maskulint beteende. För det fjärde framträder en socialkonstrukti-

vistisk tradition som studerar fenomenet drogbruk utifrån föreställningar om

normalitet-avvikelse. Denna tradition är den yngsta och det är också den som

denna studie ansluter sig till. 

Enligt min uppfattning måste man betrakta den drogforskning som fokuserar

kvinnors narkotikaanvändning i relation till dessa paradigm eftersom denna

forskning ingår i paradigmen eller ställer sig kritiska till dem. Kvinnors drogbruk

har traditionellt sett betraktats som ett manligt [läs maskulint] fenomen, såväl

bruka som att missbruka alla former av droger, undantaget legalförskriven

psykofarmaka. Detta har genererat en forskningstradition som sökt förklara

kvinnors låga andel bland missbrukarna som ett brott mot så kallade konventionel-

la ‘könsrollsmönster’. Senare års feministiskt inriktade forskning på området har

resulterat i mer nyanserade resonemang kring drogbruket, det vill säga i termer av

självmedicinerings-, fattigdoms- och exkluderingsresonemang. Här återfinns också

studier med etnografisk ansats som studerar drogbruk/missbruk i andra samhälls-

skikt än det lägsta.

Föreställningen om "den missbrukande kvinnan" är tätt sammanflätad med genus-

och avvikelsekonstruktioner. Det är förväntningar på den goda kvinnan som formar

vad som anses vara den dåliga kvinnan och omvänt. Teoretiskt ansluter jag mig i

det här sammanhanget till de feminister som menar att kvinnors underordnade

ställning inte är möjlig om det inte vore för den reproduktion vi själva gör av de

mekanismer som håller oss nere ( Beauvoir 1986 och Moi 1994). Genom att ikläda

oss rollen som "goda kvinnor" återskapar vi också bilden av de förväntningar som

finns kring detta. En modern feministisk kvinnoforskning om narkotikaanvändning

måste därför, enligt min mening, förhålla sig kritisk till föreställningar om

normalitet och avvikelse.
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Kapitel 4

Studiens genomförande

/../ den nære tilknytningen til

kvinnebevegelsen, aksjonsforskningspreget

og synliggjøringen henger tett sammen og er

med på å danne en spesiell forskerrolle, eller

rettere en sammensmelting av tre roller. Vi

kan kalle dem hjelperollen, politikerrollen og

forskerrollen. En slik sammensmeltet rolle har

sin styrke og sine svakheter. 

(Cecilie Højgård & Annika Snare 1983. Noen

trekk ved nordisk kvinnekriminologi, s. 13)

I följande kapitel beskrivs mitt genomförande av fältarbetet, det vill säga de

metoder som använts och hur fältarbetet med respektive kvinna utformades. Till

viss del berörs också mitt analysförfarande men en närmare redogörelse för detta

återfinns i appendix. För att förtydliga vissa delar av genomförandet återfinns två

grafiska framställningar i avhandlingens bilaga. Jag hänvisar till dem i texten när

jag anser det befogat. Anledningen till att jag valt att genomföra studien i form av

ett fältarbete är kopplat till såväl studiens syfte som det vetenskapsteoretiska

ställningstagandet. Avsikten var att skildra ett antal narkotikabrukande kvinnors

liv, levnadsförhållanden och handlingsutrymmen så som det tog sig uttryck i deras

vardag och i relation till deras sociala position som ‘missbrukande kvinnor’.

Dorothy Smith (1990, s. 164) skriver följande om den feministiska ståndpunktsteo-

retiska ansats hon utvecklat: “/../ the social relations organizing our experience as

women investigated and examined from the standpoint of the everyday/everynight

sites of our experience and taking advantage of our ordinarily practical good

knowledge as practitioners of the word we are a part of.” Detta innebär att jag

använde mig själv som verktyg i mötet med kvinnorna och analysen omfattar

därför det jag sett och hört samt min egen roll i denna kunskapsproduktion. 



1 Jämför Hammersley och Atkinson  definition av etnografi: "We see the term as referring
primarily to a particular method or set of methods. In its most characteristic form it involves
the ethnographer participating, overtly or covertly, in people's daily lives for an extended
period of time, watching what happens, listening to what is said, asking questions - in fact,
collecting whatever data are available to throw light on the issues that are the focus of
research." ( Hammersley & Atkonson 1995, s 1)

2 Med amfetamin- respektive heroinbrukande åsyftas huvuddrog.
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Eftersom ansatsen är etnografisk1 har enbart studiens yttre struktur byggts upp. Det

konkreta upplägget på den period jag följde kvinnorna utformades individuellt och

efter hand. Avsikten från början var att varje kvinna skulle följas ett år med tät

ostrukturerad kontakt i början för att efterhand övergå till mer struktur och glesare

mellan träffarna. Med ett år avsåg jag tolv månader oavsett vad som hände under

resans gång. Den första tiden skulle ägnas åt att få en uppfattning av det vardagliga

livet och rutiner såväl geografiskt/rumsligt som socialt, genom att följa kvinnorna

i deras vardagshandlingar och lyssna till deras berättelser. Efter hand, när

erfarenheterna från fältarbetet och intrycken tog form i frågor, skulle ett mer

organiserat intervjuarbete starta. Intervjuerna skulle beröra olika teman som visat

sig intressanta under fältarbetet. Från början fanns tanken att studien skulle omfatta

tio kvinnor, fem amfetaminbrukande och fem heroinbrukande2 eftersom det finns

en skillnad i levnadsvillkor och ‘livsstil’ mellan dessa grupper ( Lander 1994,

Lindberg 1998 och Svensson 1996). 

Ganska snart efter att fältarbetet påbörjats insåg jag att vissa aspekter av upplägget

var för detaljerade och statiska varför jag under studiens gång ändrat på delar av

den inledande forskningsplanen. För det första visade det sig oklokt att binda tiden

till tolv månader, året blev ‘relativt’ och varierar från kvinna till kvinna, vilket jag

kommer att visa framöver (se grafisk framställning av fältarbetet i tabellbilagan).

För det andra stannade studien vid åtta kvinnor och begreppet huvuddrog blev inte

det primära i valet av vem som kom att ingå i studien. Dessutom visade det sig att

jag haft en något naiv bild av när och hur struktur förs in i studier som denna. Det

centrala har istället blivit mötet mellan människor och att utifrån det mötet fånga

kvinnornas bild av sig själva, sina liv och sin omgivning. 
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Forskarroll och etnografi

Man kan säga att det finns tre olika dimensioner att förhålla sig till som forskare

i närvaron på fältet: Forskarens roll på fältet, forskarrollen och den hon är som

person (Hammersley & Atkinson 1995). Min roll under fältarbetet har varit att

samla information utifrån den vardag jag mött och att ställa frågor om det jag ser

när jag ser det. I huvudsak har de tillfällen vi träffats bestått av samtal i informell

konversationsform, där jag som forskare låtit kvinnorna styra samtalsämne men

efterhand ställt frågor om saker jag inte förstått eller kring ämnen jag vill att de

skulle berätta mer om. Michael Quinn Patton (1987) har gjort en uppdelning på de

olika formerna av intervjuer och benämner denna informal conversational

interview. Det är i huvudsak denna form av intervju som karaktäriserar det

etnografiska fältarbetet, att delta, lyssna och ställa frågor vilka växer fram direkt

ur kontexten på fältet (a. a  s. 110-111). 

Under hela fältarbetet har jag varit tydlig med att jag är forskare i förhållande till

personer jag mött på fältet. Vid ett flertal tillfällen har andra personer än de

kvinnor som ingår i studien varit närvarande och nästan undantagslöst har jag

presenterats av kvinnorna som kriminolog för dem. Några gånger har jag benämts

som soc, huvudsakligen i syfte att bli av med personer som kommit för att köpa

eller sälja något. Det har rört sig om personer som inte stått kvinnorna nära utan

varit en del i de affärstransaktioner som deras liv bland annat består av. 

Med forskarroll avser jag mitt förhållningsätt gentemot de åtta kvinnorna. Vem är

jag i förhållande till min uppgift att samla information och analysera dessa

kvinnors liv och på vilket sätt genomförs det? Först och främst utgår jag från att

jag är delaktig i deras liv och det som sägs i den stund jag är närvarande (Holstein

& Gubrium 1995, Kvale 1996 och Oakley 1981). Min roll blir att vara en

medmänniska samtidigt som jag är och förblir professionell. Till min hjälp för att

klara balansgången mellan dessa två motpoler har jag gått i handledning hos en

legitimerad psykoterapeut med handledarkompetens. När det gäller den rent

humana sidan av relationen till kvinnorna och närheten till dem emotionellt,

illustreras balansgången av ett citat ur min dagbok. Det handlar om förhållandet till

Sofia som verbaliserar en önskan om att få fira jul tillsammans med en familj med

barn. 
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Talade både förra och denna gången  [under handledningen] om

Sofia och  min relation  till henne. Den är komplicerad för den är så

nära. Blev oerhört berörd av henne igår när vi träffades. Hon ber om

mig och visar att jag uppenbart är betydelsefull fö r henne. Fick hjälp

av Helena [handledaren] att lyfta fram min roll i förhållande till

Sofia, jag är någo t som ingen  annan är. En liminal person, inte

myndighet, inte familj, inte vän eller polare, inte missbrukare utan

människa som  träffar henne av en speciell an ledning . 

Människan som träffar någon av en speciell anledning blev det centrala förhåll-

ningsättet gentemot kvinnorna. I detta lägger jag humanism, empati och till viss del

agerande genom att till exempel ge råd när kvinnorna uttryckligen bad om det

(Harding 1987). Forskarrollen är tätt sammanknuten med den tredje dimensionen

som handlar om mig, den jag är och hur jag, just därför att jag är den jag är,

påverkar både mitt observationsfokus och kvinnornas förhållningsätt gentemot mig

(Agar 1980 och Hammersley & Atkinson 1995). Detta är kanske den mest subtila

delen och därför svårast att redogöra för. Integrerat i texten kommer jag framöver

att ta upp olika aspekter av forskarrollen under fältstudiens gång. Det finns några

omständigheter som bör nämnas om mig under dessa två och ett halvt års

fältarbete. Efter att studien pågått under knappt ett år födde jag en dotter. Det

innebär att jag var gravid i mötet med fem av de åtta kvinnorna. Självklart väckte

det känslor hos dem. 

Under ett knappt halvår, när min dotter ammades flera gånger om dagen, var hon

med mig på fältet. Även det har väckt en hel del känslor men också varit en av

anledningarna till den närhet som kommit att prägla så gott som alla relationer. Att

ha med ett litet spädbarn ut på fältet har varit ett tecken på mitt förtroende för dem.

Min bedömning är att såväl graviditeten som att jag tog med mig min dotter till

träffarna har i huvudsak varit positivt i relation till kvinnorna. Visst har sorgliga

minnen kommit fram, men det har snarare förstärkt närheten än skapat hinder och

oönskad distans. En annan aspekt är att samtalsämnen kring graviditet, barn,

omhändertagande m.m. har blivit många och långa, även med de tre kvinnor som

inte hade barn. Den negativa följden av att ha ett litet spädbarn var att jag blev

mindre flexibel. Vissa träffar ställdes in när nattsömnen inte varit så god och några



3 Rosenbaum (1981) beskriver hur hon mottogs som gravid under sin intervjustudie med
heroinbrukande kvinnor. Hennes erfarenheter är likt mina i huvudsak positiva (a.a s. 142).
Lisa Maher var gravid under den sista delen av sitt fältarbete bland gatunarkomaner i
Brooklyn. I boken gör hon en beaktansvärd reflektion kring skillnaden mellan hennes
erfarenhet av sin graviditet och den situation som många av de narkotikabrukande kvinnor
befann sig i när de var gravida (Maher 1997). 

4 Taylor beskriver sitt val att inte anteckna under själva deltagandet på fältet och förklarar det
så här: “In other words, I wanted to be accepted as an acuaintance, if not a friend - a
relationship not likely to be fostered by contniuous note-taking. My plan was, therefore, to
write up field notes at the end of each day (which was the method used throughout fieldwork)
and to supplement my participant observer data by in-depth interviews toward the end of
fieldwork.” (Taylor 1993, s 13)

94

få gånger kom fokus att riktas mot barnet när hon inte ville sova utan bli

ompysslad. Det senare var när hon blivit för stor för att ha med på fältet och efter

det fick hon inte längre följa med.3 I det följande kommer jag att i texten väva in

de metodologiska överväganden som gjorts under studiens gång och även belysa

min roll som forskare och hur studien och kvinnorna påverkats av mig som person.

Dokumentationen av fältarbete har i huvudsak skett med så kallade fältanteckning-

ar (se Agar 1980, Hammersley & Atkinson 1995 och Taylor 1993). Oftast har

dessa skrivits dagen efter en träff. Vanligen rekommenderas att man skriver samma

dag för att inget skall bli bortglömt, men för min del har det fungerat precis tvärt

om och jag märkte tidigt att anteckningarna blev mer omfattande och bättre om jag

sov en natt på intrycken. Först under de mer formaliserade intervjuerna, i slutet av

perioden med varje kvinna, fördes en del anteckningar på själva fältet. Min

bestämda uppfattning var att det skulle ha stört mötet om jag antecknade under den

första perioden4. Dessutom fanns en hel rad händelser och berättelser som inte fick

riskera att hamna i orätta händer. Sammanlagt består det insamlade materialet av

runt 700 maskinskrivna sidor fältanteckningar. Till dessa kommer 20 bandade

temaintervjuer och åtta bandade släktskapsintervjuer med en varierande längd på

mellan 45 minuter och fyra timmar. Dessutom tjugo stycken dagsdisponeringssche-

man, två av kvinnornas dagböcker samt två egna dagböcker. För en utförlig

beskrivning av hur analysen av materialet skett hänvisar jag till analysavsnittet i



5 Detta material har bearbetats med hjälp av det kvalitativa databearbetningsprogrammet
NUD*IST. Programmet fungerar som en sorterare där man kan placera in olika utsagor om
exempelvis ekonomi i en så kallad nod och sedan få en utskrift på alla dessa utsagor med
hänvisning till huvuddokumentet. Detta förfaringsätt underlättar analysen av stora mängder
text, genom att man samlar alla utsagor från alla fältanteckningar om ett och samma tema på
ett ställe samtidigt som man lätt kan gå tillbaka till just den fältateckningen med just den
kvinnan för att se utsagan i sitt hela sammanhang.

6 Denna form av observation kan definieras som ett mellanting mellan den antropologiska
deltagande observationen och den sociologiska observationsstudien, en närvaro i den
studerade gruppens vardag utan att forskaren lever tillsammans med och under samma
förutsättningar som gruppen. Närmast skulle jag vilja jämföra formen med det Hammersley
och Atkinson benämner observer as participant (Hammersley & Atkinson 1995, s 103-109).

7 Agar (1980) kritiserar vad han menar har blivit något av en mytisk tradition inom
socialantropologin: Att fältarbetet inte kan läras ut. Samtidigt som man inom disciplinen ägnar
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appendix5.

Fätarbetet indelat i tre faser

Tiden på fältet kan delas in i tre faser med delvis olika innebörd. Mitt mål var att

begränsa tiden på fältet, samtidigt som jag inte ville att studien skulle grunda sig

mer eller mindre uteslutande på intervjuerna utan vara nära själva fältarbetet.

Tanken var att få ett material som är såväl kvalitativt som kvantitativt likartat

mellan de åtta kvinnorna. Det är mot denna bakgrund jag valt följande studieup-

plägg. Under den första perioden låg tyngdpunkten vid mitt deltagande i

kvinnornas liv, att följa kvinnorna i deras vardagshandlingar och lyssna på deras

berättelser. Efter hand strukturerades våra möten genom en övergång till fas två då

jag gjorde vissa intervjuer, men fortfarande var det mötet ‘här och nu’ som var

centralt. Slutligen, efter omkring sju till åtta månader, innefattade träffarna också

intervjuer kring teman som under de tidigare faserna visat sig centrala för varje

kvinnas liv.

Ansatsen kan benämnas som en sorts närvarande observation6. Användandet av

denna metod och tolkningen av det observerade är inte helt okomplicerat. Det finns

inga givna verktyg som går att tillämpa utan jag ser metoden som erfarenhetsbase-

rad7. Ett exempel på detta var den inledande ganska strukturfasta plan jag hade



just mycket möda åt att diskutera metod (a.a. s. 2). Bland annat mot den bakgrunden ser jag
det som viktigt att noga beskriva mitt genomförande och de olika metodologiska
överväganden som gjorts under studiens gång. 
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över hur fältarbetet skulle bedrivas. Som jag redan sagt ändrades denna plan en hel

del under resans gång. Av den anledningen anser jag det viktigt att också i denna

redovisning av genomförandet beskriva dessa förändringar och varför de skedde.

James Holstein och Jaber Gubrium (1995) talar i boken The Active Interview om

kunskapen som en konstruktion, i det här sammanhanget en produkt av ett möte

mellan intervjuare och intervjuad. De menar att den aktiva intervjupersonen

konstruerar sin upplevda historia under intervjuns gång, och då i samarbete med

intervjuaren (a.a. s. 32).  Jag har valt att tala om möten, där varje tillfälle på fältet

betraktas som en konstruktion, ett möte mellan kvinnan ifråga och mig. Utgångs-

punkten är den att forskaren aldrig kan bli som “flugan på väggen”, som ser allt

utan att själv påverka omgivningen. Detta ligger i linje med en ickepositivistisk

och reflexiv hållning till verkligheten, samt vad som betraktas som giltig kunskap

och  hur kunskapsproduktionen sker (Hammersley & Atkinson 1995, s. 16-17).

Kirsten Hastrup (1992) har formulerat de erfarenheter man tillskansar sig på fältet

i form av en värld mellan oss själva, det vill säga forskaren, och de andra,

studiesubjekten (s. 117). Varje möte är unikt, jag påverkar och formar mötet

tillsammans med kvinnan. Hon är i fokus men jag finns med och det är något man

inte kan bortse ifrån. Vi har kommit överens om att träffas och jag är en person

med en viss position och en representant för samhället i någon mån. Denna

hållning innebär inte att jag förnekar en faktisk verklighet, en vardag, att de tankar

som kommer fram vid våra möten inte skulle formulerats om jag inte fanns med.

Naturligtvis finns det en verklighet och vardag för dessa kvinnor oberoende av mig

som tolkare, men den formuleras via mitt deltagande. Med min närvaro, mina

frågor och min okunskap formulerar kvinnorna en verbal bild av sig själva, sitt liv

och leverne. En bild som de kanske inte alltid haft så klart formulerad innan

(Holstein & Gubrium 1995). 

Förtroendet mellan den enskilda kvinnan och mig har varit avgörande för studien.

Detta har rent konkret inneburit att jag inte anmält dem när de avvikit från

behandlingshem eller verkställighet av fängelsestraff, utan de kunde kontakta mig.

Detsamma gäller kunskap om brott som narkotikabrott och vissa förmögenhets-
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brott. I etikavsnittet i appendix förs en mer djupgående diskussion kring de olika

etiska dilemman som uppstått under fältarbetets gång.  Det var av lojalitetsskäl

gentemot kvinnorna i relation till olika myndigheter som detta löfte gavs, att inte

överföra information till någon myndighet. I löftet ingick en gränssättning i

förhållande till dem om vad jag som forskare kan se och höra. Dels handlar det om

min forskarroll och var gränsen går för att inte ingripa och dels handlar det om mig

som människa, vad jag orkar se och höra. I förhållande till min forskarroll blev det

aldrig några större problem. Endast vid något enstaka tillfälle agerade en kvinna

på ett sådant sätt att jag fick tala om att jag inte kunde vara med om att dras in i den

typen av kriminaliserade handlingar. Det var svårare att som medmänniska hantera

de hemskheter jag fick berättade för mig om händelser i deras liv. Vid ett par

gånger mådde jag dåligt av berättelser som handlade om övergrepp kvinnorna varit

utsatta för. Mitt sätt att hantera dessa emotionella dykningar blev att skriva av mig

i min dagbok och sedan att ta upp delar under den regelbundna handledningen. Det

blev ett sätt att kanalisera illamåendet och att hantera problematiken med om och

när jag ansåg mig skyldig att agera. 

Hur vi lärde känna varandra

I det följande görs en beskrivning av hur jag lärde känna de åtta kvinnorna jag följt.

De kan benämnas informanter men jag har valt att i huvudsak tala om kvinnorna

när jag skriver om dem. Huvudorsaken är att det är dessa åtta kvinnors liv,

levnadförhållanden och handlingsutrymmen som studerats, även om orsaken till

att de studeras är att de tillhör en viss grupp i samhället. Begreppet informant

används i huvudsak om en person som ger upplysningar om en studerad miljö,

kultur eller liknande i en etnografisk studie (Agar 1980, s. 1). Därmed kan man gott

säga att de personer jag mött runt de åtta kvinnorna var informanter, och det med

lite olika betydelse för studien. Annick Prieur (1994) beskriver sina olika

informanter i form av cirklar, där de mest betydelsefulla utgör den inre cirkeln och

sedan följer ytterligare två cirklar av människor som funnits mer i periferin till

dessa (a. a. s. 26). På samma sätt kan jag dela in de personer jag mött under

fältarbetet. Det var tre män som levde tillsammans med tre av kvinnorna. Samtliga

tre har jag träffat och talat med ett flertal gånger under mina besök och de kan

sägas tillhöra en cirkel närmast de åtta kvinnorna. Här ingår också tre väninnor till
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två av kvinnorna, en nära vän till en, samt en kvinnas tonårsdotter. Samtliga har

varit med vid flera av träffarna. Utanför dem kommer en cirkel med ett antal

personer som jag träffade fler än en gång och samtalade med, men som jag inte

direkt fick någon relation till. Det rörde sig om sju personer, fyra kvinnor och tre

män. Ytterst finns en cirkel med femton till tjugo personer som jag träffat och

hälsat på men som jag inte lärde känna. Det är personer som av kvinnorna

betraktades som vänner eller personer man kunde lita på och som de talade mycket

om. Slutligen finns en grupp personer jag aldrig träffade men som ofta förekom i

kvinnornas berättelser. Det är pojkvänner till två kvinnor, samt tre kvinnors vuxna

barn. 

Vem får vara med?

Eftersom studien var beroende av tilltro och dessutom många gånger berörde

känsliga frågor och saker kvinnorna kanske helst av allt inte ville tala om eller ville

glömma, sattes tre huvudkrav upp. För det första ett ömsesidigt förtroende  och

öppenhet från båda parter. Det vill säga att tycke uppstod för varandra under de

första träffarna och att kvinnan ansåg att hon skulle orka ha mig omkring sig i ett

år. Att kontinuerligt och regelbundet träffa en forskare under ett helt år är ganska

omfattande och krävande och jag har ibland undrat om jag skulle orka delta i en

liknande studie. För det andra skulle kvinnan bruka narkotika i en sådan

omfattning att drogbruket var en central del i hennes liv när studien inleddes. Med

det menas att hennes liv och levnadsförhållanden skulle vara präglade av det

faktum att hon brukade/missbrukade narkotika. Slutligen var ett krav att få med

såväl amfetamin- som heroinbrukare. Från början hade jag en idé om att få med

lika många heroin- som amfetaminbrukande kvinnor men så blev inte fallet

eftersom det blev fler amfetaminbrukare (fem av åtta). Det finns ett antal orsaker

och möjliga förklaringar till detta, bland annat att jag tidigt fick kontakt med en

äldre kvinna som använt amfetamin i många år och som hade en stor vänkrets som

jag kom in i. Jag diskuterar detta mer längre fram i avhandlingen. I sammanhanget

kan tilläggas att en av de amfetaminbrukande kvinnorna tidigare brukade heroin

under många år innan hon av olika orsaker bytte huvuddrog, samt att en av de

yngre kvinnorna använde en hel del heroin. Det finns också en kvinna i cirkeln av

informanter närmast kvinnorna som brukade heroin. 



8 Den undersökning som avses är projektet “Fångars levnadsnivå” som genomförts vid
Kriminologiska insitutionen Stockholms universitet (Nilsson 2002).  I detta projekt svarade
jag tillsammans med ytterligare två forskare för samtliga intervjuer med de fångar som satt på
kriminalvårdsanstalten Färingsö och Hinseberg. 
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Hur vi träffades

Kontakten med de åtta kvinnorna knöts på tre olika sätt och kan illustreras med

följande bild. Av anonymitetsskäl har jag valt att benämna kvinnorna K1, 2, 3 etc

istället för med deras fingerade namn. Huvudorsaken till detta är att försöka

undvika spridning av information mellan de kvinnor som känner varandra (se

etikavsnitt i appendix). 

Med direkt kontakt via annan undersökning8 syftas på att jag själv inlett kontakt

med kvinnan (K1 och K2) och frågat henne om hon vill ingå i studien. Som

framgår är det två amfetaminbrukande kvinnor. Vi träffades i samband med

intervjuer jag genomförde inom ramen för två andra undersökningar. Senare visade

det sig att dessa två kvinnor kände varandra, vilket inte är konstigt eftersom de

tillhör samma generation och under årens lopp har rört sig i samma bekantskap-

skretsar. Redan i inledningen av studien hade jag för avsikt att söka kontakt med

andra kvinnor via dem jag redan inlemmat. Det är en vanlig kontaktväg och den
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beskrivs bland annat av Patrick Biernacki och Dan Waldorf (1981). Det finns både

fördelar och nackdelar med att knyta kontakt genom intervjupersoner. För den här

undersökningen var det en fördel eftersom jag inte hade några andra naturliga

vägar in i brukarvärlden. Det var också praktiskt eftersom jag kunde träffa flera

kvinnor samtidigt. I och med att vi träffades flera samtidigt blev mötena och

samtalen rikare och jag lärde snabbare känna kvinnorna och deras liv, jämfört med

dem jag träffat en och en. Det gjorde det också möjligt att ha flera kontakter igång

under samma period. Bland nackdelarna kan nämnas att det ibland blev en viss

jargong i samtalen. Dessutom fick jag vara noga med att inte sprida information

mellan kvinnorna. 

K2 kände många i svängen och var mycket öppen och pratglad. Vid ett av våra

första möten bad jag henne att fundera över om hon kände någon som skulle kunna

delta i studien. När jag kom gången därpå var hennes väninna K3 där. Vi satt och

pratade alla tre och K2 hade berättat om studien och väninnan tyckte det lät

spännande. Vi fattade tycke för varandra och hon ville delta. Vid ett annat tillfälle

när K2 satt häktad träffade hon en gammal bekant sedan många år tillbaka (K6).

Hon berättade om mig och min undersökning och eftersom K6 kände ett stort

behov av att “låta vanligt folk få veta hur vi lever” bad hon om att få träffa mig.

Vi sågs ett par veckor efter att hon frigivits. Det "stämde" mellan oss och hon

integrerades i studien. Tidigare hade jag bett K2 och K3 fundera över om de kände

någon annan som ville delta i studien. Efter ungefär ett halvår sa K3 att K5 “nog

skulle behöva prata med mig”. K3 ringde upp K5 som då bodde i samma

bostadsområde. Hon kom över och fikade med oss. K8 integrerades i studien efter

att jag frågat henne vid ett tillfälle när hon var med och fikade med mig och K5.

Vi satt och småpratade och hon började berätta om sig själv, jag tog tillfället i akt

och frågade om hon var intresserad av att delta. K8 var en kvinna som jag tidigare

hört mycket berättas om, främst av K5 men också av K3. 

På illustrationens högra sida är det två kvinnor som brukar heroin. Dem har jag lärt

känna via en vän som arbetade inom klientrörelsen med bland annat uppsökande

arbete på kriminalvårdsanstalter i Stockholmsregionen. Eftersom jag inte hade

någon kontakt bland heroinbrukare bad jag henne om hjälp.  De två kvinnorna blev

tillfrågade först av henne, därefter tog jag kontakt med dem och vi bokade en träff.
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Vid detta första tillfälle beskrevs studiens syfte och vad den innebar för dem.

Naturligtvis finns problem och en rad etiska aspekter i kontakten mellan kvinnorna,

mig och tredje person. I det här fallet är kontaktpersonens roll dessutom att påverka

drogbrukare att söka hjälp för att komma ifrån drogbruket. Det finns två huvud-

problem med en sådan kontaktväg. Den första är att man riskerar att inte få med

vissa personer genom att kontakten fungerar som en så kallad gatekeeper

(Hammarsley & Atkinson 1995, s. 63). Oavsett hur gott rykte en socialarbetare har

finns det alltid människor som inte vill ha kontakt med någon myndighetsliknande

person. När jag först frågade min kontakt om hjälp undrade hon vilken typ jag var

ute efter, varefter hon tänkte högt för sig själv: “NN hon är vältalig, henne skall

du prata med”. Är man inte uppmärksam på detta och frågar efter det motsatta,

eller ifrågasätter hennes urvalskriterium, blir det problem. Du vet vad du får men

inte vad du kunde fått. Det andra problemet med socialarbetaren som kontakt till

fältet är risken att utestängas från viktig information (Lee 1993, s. 73). Dels kan

forskaren i informantens ögon bli en del av socialtjänsten/narkomanvården. Dels

riskerar man att få så kallade socialarbetarhistorier eftersom mycket av frågorna är

sådant som också socialarbetaren frågar om (Svensson 1996, s. 401). 

Den kontaktväg jag valde var en person som inte är socialarbetare i vanlig

bemärkelse utan som arbetar inom klientrörelsen. Det finns en avgörande skillnad

mellan socialarbetarens roll och klientrörelsens. Organisationen är inte en

myndighet utan är en självhjälpsorganisation där kontakterna knyts frivilligt och

det finns inget krav om drogfrihet. Min bedömning är att hon i någon mån varit en

gatekeeper och då i förhållande till att det var hon som valde vem jag skulle

kontakta av de heroinbrukande kvinnor hon känner. Jag har varit medveten om

detta och ifrågasatt hennes val av potentiella informanter. Utan den hjälp jag fick

av henne fanns en risk att stå helt utan heroinbrukande kvinnor, åtminstone inom

vad som kan betraktas som en rimlig tid i det här sammanhanget. Som sagts är jag

medveten om de begränsningar som det fört med sig att använda denna källa.

En annan fråga är varför jag inte fick fler kontakter via de två heroinbrukande

kvinnorna. Som jag ser det finns ett par olika faktorer som haft en avgörande



9 En del av min analys fokuserar på skillnader mellan livet som amfetaminbrukare och livet
som heroinbrukare där frågan om tid blivit central. Heroinbrukaren jagar tiden, det handlar om
att få ihop pengar till nästa dos, få tag på nästa dos, njuta en kort sekund och sedan om igen.
Livet fokuseras på att hålla sig på en viss nivå att inte bli dålig. I amfetaminbrukarens liv är
tiden näst intill irrelevant, dag eller natt har ingen betydelse. Det handlar om vakenhet och
aktivitet, fixa och dona med sitt hem eller hänga med på det som händer. Livet är mer
fokuserat på att vara aktiv och och ta del av livet, inte döva livets plågor som för
heroinbrukaren ( Svensson 1996).

10 Man kan dela upp kvinnornas liv med droger i tre faser, vilket stöds av litteraturen ( Taylor
1993 och Svensson 1996). I den första fasen lever de mitt uppe i drogbrukarlivet, vänner och
relationen till män är av avgörande betydelse. Det är de yngre kvinnorna som återfinns här. I
den andra fasen kommer baksmällan av ett tungt liv och man börjar se sig om efter andra
möjligheter, ett liv utan droger. Slutligen i den tredje fasen har man antingen slutat droga helt,
eller som tre av mina kvinnorna uttrycker det, “slutat missbruka och brukar istället”.
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betydelse. Främst anser jag att det handlar om att  heroinbrukare saknar tid9. En

annan faktor är att de två heroinbrukarnas umgängeskrets var mer begränsad när

det kom till vänner och nära relationer. Sofia sa i sammanhanget “man känner

massor med folk, alla nere på plattan, men man litar inte på någon. De är inte

några vänner.” Bägge kvinnorna hade samma erfarenhet. Kina försökte  hjälpa

mig med en kontakt men hennes väninna sa nej efter att vi talat med varandra i

telefon. Hon frågade vad hon skulle få för att delta och mitt svar kändes i den

stunden pinsamt; “inget”. Efter samtalet med henne tog jag mig en lång funderare

över varför och vem som ställer upp.

Man kan gott säga att alla åtta kvinnorna var särskilda i någon mån, samtidigt som

jag ser dem som goda representanter för narkotikabrukande kvinnor i sin helhet.

Särskildheten tar sig uttryck i att de av olika anledningar har ett behov av att tala,

de har en berättelse och den vill de dela med sig eller få ur sig. Ika har vid flera

tillfällen sagt: “Jag ser det här lite som terapi, jag får möjlighet att tala om en

massa skit i livet.” Det var hon inte ensam om och grovt kan jag dela upp dem i två

grupper; få ur sig-gruppen med Ika, Kina, Sofia och Liv. Alla fyra befann sig i en

fas då de ifrågasatte sina liv och utryckte en oro inför framtiden. Mycket av det

hänger samman med deras ålder. Kina, Sofia och Liv var på väg i livet10, de ställde

stora frågor om kärlek, familj och barn, om drogfrihet eller inte. Ika befann sig mitt

i allt detta och frågade varför det blev som det blev. 



11 Reinharz (1992) skriver om relationer till informanter i fältarbetet:  “Another way of
thinking about the dilemma of closeness/distance is to acknowledge that each setting requires
the fieldworker to take a different approach. /../ From this perspective, any stance is
acceptable as long as research findings are analyzed in terms of the particular types of
relationship that occurred. The setting, rather then methodological ideology, defines the
appropriate role.” (a.a. s. 68)
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Den andra gruppen ; dela med sig bestod av Mona, Ylva, Vivian och i viss mån

Jonna. De tre första var drygt femtio år och hade ett långt liv att se tillbaka på. De

var ganska nöjda med sig själva och ville snarare berätta om hur livet ter sig i

rövarvärlden än att ifrågasätta sina liv. De var besvikna på samhället men såg klart,

nyktert och kritiskt på spelets regler innanför samhällets ramar. De hade kommit

på kant med samhället och myndigheterna och ville inte ha med dem att göra.

Kvinnorna i den första gruppen hyste ändå ett visst hopp om att få hjälp med att

sluta droga, även om det var mycket ambivalens i relationen till myndigheter och

samhället i stort. Jonna var både och, genom att hon var ung och ambivalent till sitt

pundarliv använde hon mig lite som ett bollplank att prova sina behandlingsidéer

på. Samtidigt var hon mycket av en berättare som stod för sitt liv och ville dela

med sig av sina erfarenheter. Eftersom hon var den person som det tog längst tid

att komma nära är hon också svårare att kategorisera än de övriga. 

Relationerna till de åtta kvinnorna var alla olika. Det var unika möten med varje

människa. Relationen oss emellan hängde ihop med forskarollen och vem jag var

som människa och vem den andre var. Hanna Olsson (1987) talar om att vägen till

objektivitet går genom prövning av de subjektiva erfarenheterna, både hennes egen

subjektivitet och de människor hon mötte (s. 9). Vidare menar hon att närheten till

det studerade hjälper henne i strävandet efter ett objektivt seende. Som jag nämnt

tidigare har det varit avgörande att komma de åtta kvinnorna nära och att skapa ett

möte och en relation till dem. Samtidigt har det varit viktigt att ständigt vara

medveten om vem jag är och vilka relationer jag ingick i med dem11. Närheten i

relationen till kvinnorna är knuten till åldersskillnaden mellan oss, och med det

vilka olika livserfarenheter kvinnan respektive jag hade. Det är också olika typer

av relationer, där min roll för de yngre kvinnorna ibland varit att stödja och ge råd,

vilket jag mer sällan kommit att göra för de äldre kvinnorna. I nästan alla relationer

har det handlat om ett givande och tagande, likt en vänskapsrelation men



12 Begreppet straight används ofta av homosexuella som en benämning på heterosexuella; att
vara straight -, vanlig,. Benämningen används på samma sätt bland drogbrukare men då i
bemärkelsen icke brukare, -narkoman, -rövare ( Rosenbaum 1981, s. 163). 
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utgångspunkten är naturligtvis att det är jag som lär av kvinnorna.

Första fasen - ett möte och en relation skapas

Den bästa beskrivningen av vad denna första tid på fältet innebar, var när Kina

formulerade mötena som en fikaträff med en väninna. Det var i samband med att

hon förklarat för sin man varför hon inte ville träffas hemma hos dem när han var

där: Jag försöker få honom att förstå att det är som att träffa och fika med en vän,

en tjejkompis som man sitter och snackar med. Sedan tillade hon: Du är den enda

straighta12 vän jag har och du anar inte hur mycket det betyder för mig att vi

träffas och fikar och talar om livet.

Strukturen för den första fasen

Ursprungligen hade jag en idé om att träffa varje kvinna ett flertal gånger i veckan

i ett par/tre månaders tid, att därefter göra en kortare paus och sedan övergå till

andra fasen. I realiteten blev det inte riktigt så, då verkligheten i det avseendet tog

överhanden över den vetenskapliga planen (se grafisk framställning i bilagan).

Orsaken var främst att det var viktigt att mötas som människor först, vilket tar sin

tid och måste växa fram. Varje fas mognade fram och jag fick acceptera att det inte

går att följa en tidsbunden plan till punkt och pricka. En kvinna kunde vara helt

uppfylld av en akut social situation vid ett möte och behövde tala om vad som hänt.

Att i en sådan situation kräva struktur och fokus på mitt behov av viss kunskap,

vore respektlöst. Det skulle inte heller ha gynnat mina intressen på sikt då sådant

agerande snarare skapar distans än närhet. 



1 För en mer detaljerad bild av antalet möten och intervjuer med varje enskild kvinna, se
materialöversikt i bilagan.

2 Begreppet reciprokt utbyte syftar här på det symboliska och sociala utbyte som bekräftar och
stärker sociala relationer. Reciprocitet betyder ömsesidighet och är ett begrepp som används
inom socialantropologin för att beskriva utbyte och fördelning av varor och tjänster i ett
samhälle (Björklund & Hannerz 1983).
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Första fasen pågick mellan tre och tretton månader, vanligast runt sex månader1.

Under den tiden träffades vi i genomsnitt elva gånger, omkring två gånger i veckan

den första tiden och ungefär varannan - var tredje vecka i slutet. Vi sågs mellan en

och fyra timmar, oftast drygt två. I den mån kvinnorna hade bostad träffades vi där,

annars sågs vi på kaféer som vi gjort till stamställe. Två av kvinnorna befann sig

under längre tider på kriminalvårdsanstalt och/eller behandlingshem under den

första fasen och jag besökte dem där. 

Att skapa ett möte

Inledningsvis citerade jag Kina och hennes beskrivning av våra träffar som att fika

med en väninna. Självklart var det ett annat dominansförhållande genom att jag var

forskaren. Det är ändå ett vettigt sätt att formulera innehållet som en fikaträff och

min strävan var att få dem så lika sådana som möjligt. Shulamit Reinharz (1992)

diskuterar skillnader mellan etnografier gjorda av kvinnor respektive män (a.a. s.

67). Hon pekar på ett antal studier där det blir tydligt att kvinnor och män

interagerar med varandra på olika sätt. Det är andra former av reciprokt2 utbyte

mellan kvinnor, där givandet och tagandet kan handla om såväl erfarenhetsutbyte

som att köpa med sig fikabröd (se bland annat Davies & Esseveld 1989, Oakley

1992 och Reinharz 1992). Ann Oakley (1992) talar om en icke-hierarkisk relation

mellan forskaren och intervjupersonen, i motsats till den distanserade forskaren

som ser intervjupersonen som ett objektivt redskap för faktaproduktion. Hon ser

bland annat själva forskningsprojektet som ett av de forum där människor möts och

där vänskap kan uppstå (a.a. s. 58). Kirsten Hastrup (1992) och även Malcolm

Crick (1992) problematiserar frågan om att betrakta informanter som vänner, och

med det måla upp ett slags jämlikt förhållande. Båda menar att det finns ett

maktförhållande som man inte skall bortse ifrån, utan snarare reflektera över i

förhållande till den information och relation som kommer ur fältarbetet. Mitt

förhållningsätt har varit att skapa ett nära möte med varje kvinna, en vänskapslik
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relation med en reflexiv hållning till den maktobalans som finns mellan oss: De

åtta kvinnorna är forskningsubjekt som jag inte lärt känna om studien aldrig

genomförts, och jag är forskaren med en ansenlig position i ett samhälle kvinnorna

ofta står i direkt konflikt med. 

Den allra första tiden på fältet omfattades av att skapa en relation till varje kvinna.

Det fanns en blyghet och ett trevande, man måste nosa på varandra för att finna

varandra och skapa ett möte med en ny människa. Denna period präglades i

huvudsak av att möta kvinnan ifråga där hon är och befinner sig i livet. Karen

Davies och Johanna Esseveld (1989) talar i det här sammanhanget om att skapa en

subjekt-subjekt relation (s. 25-27).

Alla åtta kvinnorna var olika och agerade på skilda sätt för att mötas. Många

gånger fick jag långa berättelser om vilka de var, vad de gjort tidigare och hur de

förhöll sig till drogbruk nu jämfört med förut (se exempelvis utdrag från andra

besöket hos Ylva i kapitel 2). Ett exempel är Ylva som var praktisk och gärna vill

ha något för händerna när vi sågs. Hon sydde, stickade och donade mycket i sitt

hem och visade många av de saker hon gjort. Vid ett tillfälle i början av vår

relation var det lite trevande och svårt att få kontakt, men när Ylva satte igång att

visa mig sitt TV-spel och vi spelade ihop skapades en gemenskap och kontakt.

Mötet mellan Sofia och mig började vid vår andra träff. Hon plockade fram sina

dikter och ville att jag skulle läsa dem, de var mycket starka och sensibla. Vi

pratade sedan länge om dem och om att skriva för att orka leva. Vissa kvinnor var

mer direkta i sitt sätt och vi fann varandra omedelbart, andra var mer försiktiga och

visade med små, små detaljer att jag var accepterad som forskare och människa.

Relationen med Mona var en av de två som tog mest tid i anspråk innan vi kom

varandra nära och hon släppte in mig i sitt liv och sina tankar. Efter vårt tredje

möte skriver jag i mina fältanteckningar:

Vi satte oss i vardagsrum met, Mona  hade gjort i  ordning kaffe och

citronvatten. Hon kom med en fin bricka med kaffe, sockerkaka och

ett glas med mjölk i. “Du v ill ha mjölk va.”  Hon mindes. /../ Mona

föreslog att vi skulle sätta oss på balkongen, hon hade sin cigarett

där. Tog med mig mitt  glas och min kopp och gick ut. Mona började
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måla sig och fixa håret. Hon berättade att hon gå tt upp klockan sju

och bakat en liten sockerkaka. Varken hon eller Sune skall äta  sånt,

han har diabe tes och hon bantar. /../ Mona är lite segpratad, hon

pratar inte av sig själv, jag måste fråga. Inleder sam talet med att

fråga om hon  skaffa t bil än. 

Acceptansen till min närvaro visades genom att hon faktiskt tagit sig upp tidigt på

morgonen för att baka, och dessutom mindes att jag använder mjölk i kaffet. Mona

visade att jag var accepterad och gjorde lite extra för att jag skulle känna mig

välkommen. En annan av kvinnorna var mycket nära och öppen med sina känslor

i sin relation tillmig, samtidigt var det enormt svårt att få till träffar. Vi ringdes vid

ett antal gånger innan vi slutligen fick till en andra träff, denna gång ensamma. Liv

kramade direkt om mig när vi sågs på den avtalade platsen och vi stegade iväg mot

ett fik. Hela vägen dit talade hon mycket öppet om sitt liv, drogandet och sin

ångest. Samtidigt fanns en rädsla för att säga för mycket, vilket framkom genom

berättelsen om hennes pojkväns skepsis mot att hon skulle träffa mig. I

fältanteckningarna skrev jag: 

Han (pojkvännen) är extremt svartsjuk och blev orolig för att Liv

skulle träffa mig. Vem var jag och skulle jag gola på honom? Jag

började berätta om mig själv och hur jag ser på studien och varför

jag gör den. Talade om att jag aldrig för något som sagts v id ett möte

vidare till någon. Liv berättade då att hon förut gick hos en psykolog

och pratade men fick veta att hon inte kunde berätta om saker som

innebar längre fängelsestraff än två år, då gällde inte psykologernas

sekretess längre. Jag berättade om det tveksamma skydd man har

som forskare men att det för mig  handlar om  förtroende och etik. L iv

säger att hon är säker på mig eftersom vår gemensamma bekant och

hennes kille litar helt på mig. “Säger dom att någon är juste så är

dom det”, säge r Liv. 

Detta med hur man presenterar sig och studien på ett begripligt sätt var något som

återkom om och om igen. Informanter säger ja till att delta i olika studier men vad

säger de ja till? För många i forskarvärlden är det ganska givet att man utformar en

studie som denna. För mig har det hela tiden varit självklart att skydda såväl



3 Ika, Mona och Vivian har läst delar av tidigare manusutkast och kommit med synpunkter och
korrigerat fel (främst i ordlistan). Samtliga kvinnor har läst slutseminarieversionen av
avhandlingen. Deras kommentarer har varit positiva. Ika uttryckte det så här: Jag tror inte vi
fattade hur mycket vi lämnade ut oss, men du har förvaltat det väl och jag känner mig inte
utlämnad.
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kvinnornas som övriga informanters identitet under fältarbetet. Men beskrivningen

av projektet lät sig inte göras vid ett enstaka tillfälle utan har skett kontinuerligt.

Några gånger fick jag tillfälle att lyssna på när en kvinna formulerade studien för

en annan, vilket var nyttigt och gav tillfälle till att fylla luckor. Samtidigt vet jag

att kvinnorna inte blev helt klara över vad de ingått i förän de hade läst vad jag

skrivit3. 

Det visade sig mycket fördelaktigt att ha flera personer närvarande i det inledande

stadiet. Samtalet rullade på mer naturligt när vi var fler, kvinnorna fick också en

styrka i att ha en vän vid sin sida. Nackdelen var att samtalen ibland fick

karaktären av att den ena talade om hur den andra var, anekdoter om den andras

tokiga bravader. Jag var noga med att inte låta mig dras med i skratt och situationer

där en part tog kommandot över den andra, och såg alltid till att jag fick några

minuter enskilt samtal med alla innan jag åkte hem. Det skapades också

diskussioner där kvinnorna inte höll med varandra om olika saker, det kunde röra

sig om vad som egentligen hänt vid ett tillfälle. En gång när jag kom hem till Ylva

diskuterade hon och Ika huruvida det var bra att socialtjänsten omhändertagit en

gemensam bekants barn. Detta samtal var oerhört givande, med mängder av

problematiseringar i förhållandet mellan socialtjänst/samhället och

narkotikabrukare/rövarvärld. Via den här formen av diskussioner konstruerades

olika bilder av verkligheten, värderingar av händelser stöttes och blöttes och

komplexiteten i människors tolkningar och värderingar kom till uttryck. Det blev

en gemensam bild av olika erfarenheter vilket kan vara minst lika fruktbart som en

kvinnas ensamma kunskapsproduktion (Hammersley & Atkinson 1995).

Generellt tog det runt tre möten innan en så god kontakt etablerats att jag kände

mig säker på relationen och på att vi kunde arbeta ihop. Med god relation åsyftas

den ömsesidiga sympati, det intresse och den nyfikenhet som man känner för vissa

människor. Det är en subjektiv bedömning samtidigt som den görs utifrån
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kontakten mellan en kvinna och mig själv. Det rörde sig om förtroendefulla samtal,

om en avslappnad stämning när vi träffades och att det fanns en självklarhet i

formuleringar som : "nästa gång vi ses så ..."

Platser vi sågs på

Fyra av de åtta kvinnorna hade egen bostad och i huvudsak träffades vi hemma hos

dem. För Kina, som var hårt kontrollerad av sin man, blev våra möten en möjlighet

att komma ut. Därför träffades vi många gånger på olika fik. Under den första

perioden när vi lärde känna varandra, satt mannen fängslad och vi sågs då i deras

gemensamma bostad. Både Ylva och Vivian satt fängslade flera gånger under den

tid jag följde dem, varför en del träffar skedde på anstalt och häkte. Vad beträffar

Jonna och Sofia så träffades vi i huvudsak när de antingen satt fängslade eller

befann sig på behandlingshem. Båda två var intagna stora delar av det dryga år jag

följde dem, men jag har också träffat dem en hel del utanför anstalt och

behandlingshem. Varken Sofia eller Jonna hade någon fast bostad så vi valde olika

kaféer för våra träffar. 

Liv och Mona var bägge inneboende hos män och kompisar i olika perioder. Flera

gånger valde de att träffas på fik, så vi fick prata ifred, som de sa, men vi sågs

också där de för tillfället bodde. Mona hade som sagt ingen egen bostad utan var

inneboende hos en man: "Min post kommer dit och jag har mina saker där", sa

hon. I perioder var hon ‘hemma’ men hade för vana att fara runt och bo där hon

ville, att inte rota sig någonstans. Hon hade sin bas hos mannen, var skriven där

och betalar med markservice som hon uttryckte det. Ibland kunde det gå flera

veckor innan hon åkte till mannens lägenhet och då sågs vi på kaféer. Liv hade

bostad när vi träffades men sade upp den för att hon ville komma bort från det

område hon bodde i. Efter det sov hon lite här och var hos vänner och bekanta samt

hos olika män hon hade relationer med. Hennes val av mötesplats var beroende av

var hon för tillfället befann sig, ibland sågs vi hos en gemensam bekant, ibland

hemma hos en väninna till henne och ibland på kafé. 

Det var i stort sett alltid kvinnorna som valde mötesplats. Hemma hos dem själva,

tillsammans med en annan kvinna som också var integrerad i studien, eller

ensamma på kafé.  De fik som valdes blev oftast våra stamställen. Efter ett tag, när



4 En heroininjektion benämns fix eller firre. 
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vi tröttnade på ett kafés kakutbud eller en kvinna av olika anledning förflyttade sig

geografiskt, bytte vi stamställe. Någon enstaka gång styrde jag om en kvinnas val

av fik, eftersom det var stamhak med en annan. 

Drogpåverkan

Eftersom mitt syfte var att möta de åtta kvinnorna i deras vardag, så som de levde,

var det naturligt att de var drogpåverkade när vi sågs men jag har också träffat alla

opåverkade. Det kan låta lite konstigt, för som läsare kanske man först och främst

undrar om jag träffat alla drogade. Att kvinnorna visade sig drogade skulle i sådana

fall vara ett tecken på förtroende. I det här sammanhanget fanns det skillnader

mellan kvinnorna, där det för några var självklart att vara drogad redan från början,

vilket det inte var för andra. Ett mönster återkommer i det här avseendet, där de

yngre var mer avvaktande och ambivalenta till att träffas drogade än de äldre

kvinnorna. En annan sak var att tala öppet om hur drogade de var, vilket för de

flesta växte fram när vi lärt känna varandra. De kvinnor som brukade heroin talade

redan från början mycket öppet om vad de tagit och hur mycket. Det är två kvinnor

som öppet injicerat när jag varit närvarande, tre andra har gått undan men var helt

tydliga med vad de skulle göra. Att ta droger oralt, i huvudsak olika

bensodiazepiner var så självklart att de inte verkade reflektera över att de gjorde

det. Under samtalets gång kunde de ta fram en liten dosa eller påse ur fickan eller

väskan, stoppa in ett eller flera piller i munnen och svälja ner det med kaffet.

Märkvärdigare än så verkade det inte vara. Det var först när jag frågade vad det var

för piller, varför de tog dem och hur de kände sig efteråt, som de reflekterade över

handlingen. 

För Kina var det omöjligt att tänka sig att träffa mig odrogad de första gångerna.

Hon orkade inte möta nya människor utan att vara flummig. Oftast hade hon

nyligen tagit en fix4 när vi träffades. Dels för att må bra och att inte behöva tänka

på att ta eller jaga heroin just då. Dels för att vara lite påverkad och därmed

avslappnad när vi samtalade. Det var inte alltid jag kunde avgöra om kvinnorna var

påverkade, främst gällde det amfetaminbrukarna. Därför tog jag för vana att fråga

när, vad och hur mycket de tagit när vi sågs. Två av de yngre kvinnorna väntade



5 Begreppen säger inte bara vilken nivå man är på i drogpåverkan utan pekar också ut vilken
drog man tagit. 
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länge med att visa sig påverkade när vi träffades, därmed inte sagt att de var

odrogade. Oftast hade de rökt cannabis eller tagit någon Rohypnol men de var inte

påverkade så att det märktes. Det finns en skillnad i påverkan beroende på hur

många olika sorters preparat man tagit, vilken mängd man tagit och vilken/vilka

sorters droger det rör sig om. Kvinnorna använde olika begrepp för att definiera

hur påverkad man är och vilken innebörd det har för ens beteende och medvetande.

Man mår bra, är frisk, normal eller soft, vilket betyder att personen i fråga är helt

kontaktbar och kan föra ett samtal. Den andra sidan är när man är så påverkad att

man inte är helt kontaktbar och har svårare att föra ett samtal. Man är då pundig,

snöig, flummig eller fluddrig5. Här finns en skala från lite okoncentrerad till relativt

onåbar. 

Hur har det faktum att de var påverkade inverkat på vår kontakt? I det stora hela

anser jag att det inte påverkade kontakten negativt utom vid några enstaka

tillfällen. Kina och Sofia, som brukade heroin, var några gånger mycket påverkade

när vi träffades. De satt och nickade till och jag fick väcka dem när de somnade

eller försvann in i drogdvalan. De var medvetna om sitt tillstånd och bad om ursäkt

såväl när det skedde som när vi sågs gången efteråt. Så här beskrev Kina

drogpåverkan: Förlåt Ingrid, jag skall skärpa mig, men du vet jag är helt klar i

huvudet och vet vad jag säger. Hon gaskade upp sig ett tag men efter en stund

började hon nicka till igen. Det hon sa om att vara klar i huvudet visade sig genom

att hon mindes var i meningen hon stannat, och att hon fortsatte därifrån när hon

blev väckt. För att få en uppfattning om hur drogpåverkade Kina och Sofia varit

gången innan, tog jag för vana att kontrollera vad de mindes när vi sågs nästa gång.

Det gjorde jag också med de övriga kvinnorna i den mån jag uppfattat dem som

mycket påverkade när vi setts. 

En negativ effekt var att två av de yngre kvinnorna inte velat träffa mig när de varit

inne i mer intensiva drogperioder, de uteblev från möten. Liv sa vid ett tillfälle i

telefon att jag är så pundig att det inte är något kul att träffa mig. Efter att vi känt

varandra runt ett år träffade jag bägge kvinnorna när de var inne i mer intensiva
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missbruksperioder, men då bara enstaka gånger. Däremot har vi hela tiden haft tät

telefonkontakt. Vivian sa vid ett tillfälle att; det är lite för snöigt för att träffas, vi

kan väl skjuta på det. Hon syftade dels på sig själv, men också på sin sambo och

personer som tillfälligt bodde hemma hos dem. Hon ansåg sig för drogad och

tyckte också att det var för mycket folk och spring hemma just då. Ika, som

vanligtvis brukade amfetamin, hade vid några enstaka tillfällen tagit heroin och i

samband med det ringde hon återbud, hon ville inte visa sig sådan för någon. Vid

dessa tillfällen mådde hon psykiskt mycket dåligt och tog heroin för att döva sig

och sova bort sin ångest. 

Den mest negativa inverkan som drogpåverkan hade på mötena, var när en av de

heroinbrukande kvinnorna var uppe i höga doser av heroin och bensodiazepiner

och tappade omdömet. Hon var så påverkad att hon gjorde saker i min närvaro som

hon senare ångrade och bad om förlåtelse för. Detta pågick under en period av ett

par månader och hon mixtrade även med amfetamin för att överhuvudtaget hålla

sig vaken. Drogbruket innebar då att jag inte visste hur hon skulle vara när vi sågs.

Ena gången hade hon tagit ganska mycket amfetamin så att hon pratade och

pratade och glömde såväl tid som rum. En annan gång kom hon näst intill sovande

på heroin och på nästa möte var hon mycket påverkad av Rohypnol, vilket innebar

sluddrigt tal, omdömeslöshet och att hon var fumlig. Under denna period träffades

vi ute på olika kaféer och hon drog uppmärksamheten till sig, vilket blev störande

för oss båda. 

Avslutning av den första fasen

Syftet med den första fasen var att komma kvinnorna nära. Den mesta tiden

ägnades åt att lyssna på deras berättelser om sig själva och sitt liv. Mycket av

arbetet fokuserade på att förstå och kartlägga kvinnornas liv här och nu; hur de

levde, vad de gjorde, hur mycket och vilka droger de använde. Hur de försörjde sig

och hur de skapade mening och beskrev sig själva och sina liv. Det var denna bild

som sedan låg till grund för de intervjuer som genomfördes i fas tre. Där emellan,

under fas två gavs vissa möten mer struktur genom formaliserade intervjuer, bland

annat för att se om den bild jag fått stämde överens med deras egen. 



6 Fas ett pågår i sex månader med Mona och Kina, sju månader med Sofia, åtta med Jonna, tio
och en halv med Vivian och tretton månader med Liv. 
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Min känsla för fältet och för varje enskild kvinna resulterade i att faserna blev

olika långa för de åtta kvinnorna. Den inledande planen följdes med två kvinnor,

det vill säga att fas ett varade i drygt tre månader. Under denna period träffades vi

två gånger i veckan, ungefär två timmar per gång. De båda kvinnorna kände

varandra och oftast träffades vi alla tre hemma hos Ylva. Efter två månader tog jag

en paus under fem veckor när jag hade sommarsemester. Generellt kan sägas att

kontakten med dem var mycket nära, enkel och öppen från första början. De var

också bland de första kvinnor jag följde, vilket gjorde att jag höll mig till

initalplanen med dem. En annan orsak var att båda var ganska fast rotade i livet.

De hade egen bostad och var oftast hemma och var inte uppbundna till några män

eller vänner. Deras liv utspelade sig i det bostadsområde där de bodde och många

av vännerna fanns i deras absoluta geografiska närhet. 

När det gäller de övriga varierade tiden för fas ett mellan sex och tretton månader6.

Förklaringen till denna variation är mångfaldig, närmast individuell. Huvudskälet

är att jag först ville komma kvinnan nära innan jag övergick till nästa fas. Detta har

tagit varierad tid och sett lite olika ut. Att ‘året’ blev långt med Vivian och Kina

handlade mest om att livet var så fullt av annat att tala om att det helt enkelt inte

kändes bra och rätt att ta fram papper och penna och strukturera upp mötet. Det

rörde sig om misshandel, rättegångar, sociala ingripanden och vid några få

tillfällen att kvinnan var så drogad att det inte var någon mening med struktur. En

annan aspekt har varit problem med att få till möten med vissa kvinnor. Oftast var

det i början innan vi lärde känna varandra. Kontakten drog ut på tiden och

modellen fick stå tillbaka. Tålamod blev efter hand min största vän. Så här skrev

jag i min dagbok en råkall oktoberdag . Studien hade pågått i ett halvår och fem

kvinnor var aktuella: 

Har gått  in i en formsvacka. Väntade en timme på Liv idag vid vår

mötesplats. Hon ringde på mobilen strax före två, tiden som vi

avtalat, men samtalet bröts. Antagligen ringde hon från en

mynttelefon. Var på väg ner till plattan, för att kolla efter Sofia när

telefonen ringde. Hörde inte vem det var och vände upp för trappan
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igen, det bröts precis när hon sa: Det är Liv. Förstod att hon var sen

men vände på klacken och gick till vår mötesplats. Vid kvart över

var jag så frusen att jag gick in och tog en kopp kaffe. Satt där vid

fönstret och glodde till klockan var kvart över tre./../ Gick efter

femtio minuter och tog vägen över plattan ville leta efter Sofia. /../

Misslyckandet kändes totalt, gick och kikade efter Sofia på

perrongen vid Mariatorget. Fortsa tte till bankomaten på

Rosenlundsgatan och tänkte på hur jag stod där och väntade och frös

i söndags./../ Nu när jag sitter här blir jag så klar över att jag haft för

höga förväntningar.

Det hände att vi bestämde träff men att kvinnan inte kom, i huvudsak gällde det

Sofia och Liv. En annan faktor som påverkade tiden var att det fanns så mycket

annat i livet som skulle göras att det inte gick ihop. Så var det emellanåt med

Vivian och till viss del Mona. Att jag hade flera kontakter igång samtidigt, och inte

levde ensam utan med barn och sambo, gjorde mig mindre flexibel i förhållande

till tider vi kunde ses. Vivian och Mona var inga planeringsmänniskor, de levde för

dagen och våra möten bestämdes samma dag. Det kan verka behändigt men är lika

mycket till problem, eftersom det inte alltid passade dem när jag ringde. Med dem

blev träffarna snarare täta i perioder, när jag satte dem först och inte bokade in

något annat före dem. I andra perioder kom andra kvinnor först. Strukturen

varierade med andra ord i den första fasen. Det som karaktäriserade den var att

mötas, fika, tala om livet här och nu.

När jag bedömde en kontakt som god och etablerad skedde en successiv övergång

till den andra fasen. Denna övergång såg lite olika ut och kommer att beskrivas i

nästa avsnitt. I samband med övergången till den andra fasen tog jag paus från

fältet eller den aktuella kvinnan. Pauserna omfattades av min sommar- eller

vintersemester för sex av de åtta kvinnorna. För de andra två orsakades pausen av

att deras liv var snurrigt med mycket droger. Det är förklaringen till en längre

första fas med dem. 



7 Andra fasen pågick under tre månader med Ylva och Jonna, cirka fyra månader med Ika och
Liv, fem månader med Mona, sju med Kina och åtta med Vivian. Med Sofia blev den andra
fasen mycket komprimerad och två intervjuer genomfördes inom loppet av en månad. Efter
det bröts kontakten under åtta månader då vi endast hördes av per telefon ett antal gånger. 
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Andra fasen 

- en fördjupad relation och möten med mer struktur

Som rubriken antyder skiljer sig inte den andra fasen i fältarbetet markant från den

första. Fortfarande handlade det om möten, nära sådana, och att fördjupa den

relation som skapats under den första fasen. Vissa av träffarna strukturerades i mer

intervjuliknande form där kvinnorna blev varse min kunskap om dem, och mitt

behov av mer kunskap på vissa områden. De intervjuer som genomfördes var kring

dagsdisponering, vänner och vänskap samt om familj och släkt, de senare i form

av diagram eller närtverksintervjuer. Utöver intervjuerna ombads kvinnorna att

skriva dagbok under minst sju dagar. Under denna fas träffades vi inte lika ofta

som tidigare, till en början varannan vecka och sedan ungefär var tredje. Beroende

på person och relation hölls tätare telefonkontakt med vissa, mellan våra träffar.

Den andra fasen har haft varierad längd från tre månader som kortast, till åtta

månader som längst (se grafisk framställning av fältarbetet i bilagan)7. Orsaker till

att fasen blev längre med vissa kvinnor hänger i huvudsak samman med

omständigheter i deras liv. Sammanfattningsvis kan sägas att den information som

kom ur de mer formaliserade intervjuerna var betydelsefull. Kvantitetsmässigt

finns en diskrepans mellan kvinnorna med avseende på antal intervjuer men

kvalitetsmässigt har det vägts upp via närheten till varje kvinna. Konkret innebär

det att den kunskap som söktes via de formaliserade intervjuerna har jag med vissa

kvinnor inhämtat via det vanliga mötet och då dokumenterat i fältanteckningar

istället. Min bedömning var att närheten hade störts av en formaliserad intervju.

Övergång och dagbok

I samband med en paus från fältet ombads kvinnorna att skriva dagbok till mig. Det

skulle ske under minst en vecka eller längre om de ville. Instruktionerna för att



8 Ytterligare en instruktion gavs vilken rörde frågan om känslig information. Det finns en risk
i att be dem skriva om sina handlingar eftersom en stor del av livet för dessa kvinnor handlar
om kriminalitet. Därför skulle de tänka på vad som skrevs så att det inte kunde användas mot
dem.
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skriva var att ta med både tankar och vad de gör.8 Syftet var komplext. För det

första ville jag se vad som upptog deras tankar och hur det korresponderade med

hur dagen såg ut. För det andra ville jag nå djupare funderingar och resonemang

som inte kom fram vid samtalen. För det tredje var det intressant att se vad som

hände i deras liv under de veckor jag var borta och inte hade någon kontakt med

dem. 

Dokument av olika slag används ofta som komplement i etnografiska studier, det

kan röra sig om fotografier, brev eller dagböcker (Agar 1980, s. 105 och

Hammerslay & Atkinson 1995, s. 163). Bland annat har forskare låtit informanter

skriva dagbok för att få en uppfattning om händelser och platser där forskaren inte

kunde närvara. Ett exempel som tas upp är händelser och erfarenheter kopplade till

sexualiteten, här kan en studie nämnas där dagbok används (Coxon 1988).

Dagböckerna kombineras med intervjuer där forskaren söker fördjupad kunskap

kring det som skrivits. Det är viktigt att poängtera att det är en konstruerad form

av dagbok, den är skriven i ett speciellt sammanhang med ett specifikt syfte och för

att bli läst av någon annan än författaren själv (Hammerslay & Atkinson 1995, s.

165). 

När jag bad kvinnorna skriva sa en nej till det. Hon hade ingen lust och dessutom

skrev hon aldrig sa hon. Hon ville inte binda upp sig kring löften som hon sedan

inte höll. Två kvinnor sa ja till att skriva. När jag bad om deras dagböcker sa de att

det inte blivit så mycket skrivet, men att de tyckte det var roligt och att de ville

fortsätta. Bägge kvinnorna hade tidigare berättat att de skrev en hel del, och att de

använde skrivandet som en strategi för att ordna upp sig själva och sina liv. De

uttryckte ett behov av att skriva av sig. När jag senare bad om deras böcker hade

de glömt dem, slarvat bort dem etc. Min tolkning är att de inte orkade lämna ifrån

sig dagböckerna, antingen för att det inte blivit så mycket skrivet eller så kändes

det för intimt. En dagbok är för de allra flesta förknippad med lås, den är en mycket

personlig sak och i det här sammanhanget blir det tydligt att dagboken är en
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konstruktion som skall tjäna forskarens syfte (Hammerslay & Atkinson 1995, s.

165).Troligen blev det svårt att skriva på ett sätt som de kunde låta mig läsa. En

annan faktor kan vara att dessa kvinnor är yngre än vad jag är och att de hade en

viss respekt för mig och mitt arbete med att “skriva en bok”. 

Två kvinnor kom aldrig igång med skrivandet. Den ena visade sig ha för dåligt

självförtroende i fråga om att formulera sig i skrift. Hon hade avbruten folkskola

bakom sig och hade inte skrivit på många år. Ambitionen fanns där från början men

när hon skrivit en halv dag kände hon att det inte gick. I den andra kvinnans liv var

det så mycket turbulens att hon inte fick ro till att skriva, även om hon gärna velat,

som hon sa. En tredje kvinna började skriva men hennes sambo fick tag på den och

strök mer än hälften. Han menade att det är livsfarligt att överhuvudtaget skriva

ned något från deras värld på ett papper. Han var också mycket kritisk till de

vänskapsdiagram och dagsdisponeringar (vilka jag återkommer till längre fram i

detta kapitel) som genomfördes under denna andra fas. Hon uppfattade hans kritik

som svartsjuka på vår relation, att hon inte ägnade honom all tid. För honom blev

jag för central i hennes liv, vilket kändes tydligt vid några tillfällen. 

Det blev slutligen två kvinnor som skrev dagbok till mig; Sofia och Vivian. Sofia

skrev mycket naket och öppet om sina inre känslor. Det står lite om dagen i sig,

vad hon faktiskt gjorde, men å andra sidan var Sofia en person som levde mycket

i sina tankar och känslor. Till saken hör att hon satt fängslad under den perioden,

möjligen tyckte hon inte det fanns så mycket att skriva om när det gällede dagliga

aktiviteter. Sofias dagbok är omfattande och efteråt diskuterade vi  flera av de

teman hon tog upp i boken. Hon beskrev, resonerade och förklarade många av sina

lappkast hit och dit vad gällde kärlek, behandlingsplaner och drogande. Hon

riktade dagboken direkt till mig, nästan som en bok av brev, och hon skrev vad hon

kände och tänkte för stunden. Vivian skrev också dagbok, inte lika lång som Sofias

men lika innehållsrik. Vivian varierade tankar och handlingar och även hon riktade

den direkt till mig. Hon var också van vid att skriva och skicklig på att använda

språket i såväl skrift  som tal. Den period då hon skrev dagbok var livet ganska

tungt och hon hade en hel del krossade illusioner. Efteråt berättade hon hur det

blev en form av terapi att ta sig tid med skrivandet. Det avslutades dock tidigare

än vad hon först tänkt, hon hann inte med att skriva och sa: Jag måste sno ihop



9 Kajsa Ellegård har beskrivit och utformat denna metod inom ramen för kulturgeografisk
forskning. Hon sammanfattar syftet med metoden : “Using individual diary data to set forth
the complex pattern of people's activities in their every-day life”. (Ellegård 1993, s. 29)
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pengar och få ihop min tillvaro. 

Dagsdisponering

Intervjun som medel för att fånga dagliga aktiviteter och hur människor disponerar

sin tid är en gammal beprövad metod inom etnografiska studier (Agar 1980, s.

105). Den form av time use methodology9, som min modell är hämtad från, har

fokus på enskilda människors handlingar i förhållande till den kontext där de

uppträder (Ellegård 1993, s 30). Den konventionella etnografin och tidsgeografin

är mer koncentrerad på individens handlingar, vad en person gör, i vilken ordning

och var, under en dag, vecka eller mer. Kajsa Ellegårds perspektiv är att ställa

frågor som: "Why do these activities take place at this time, at this place, for these

individuals?" och "What do these activities mean to the person or persons

performing them?" (a.a. s. 29) 

Under mitt fältarbete växte intresset fram för att använda metoden ur det faktum

att jag inte kunde delta i alla aktiviteter i de åtta kvinnornas liv. Som tidigare sagts

var våra träffar en konstruktion där mötet mellan människor var det centrala, men

livet rullade naturligtvis på runt omkring. Det är en omöjlighet att finnas med vid

alla aktiviteter, jag kunde inte följa med Kina upp på stritan när hon tog torskar,

lika lite som jag kunde vara med när Vivian gjorde affärer, för att ta två exempel.

Även om jag fick se och höra mycket fanns det luckor. Hur disponerades en dag?

Vad avgör hur dagen ser ut? Det var först när jag fått inblick i detta som nästa, och

kanske den viktigaste frågan kunde ställas: Vad betydde deras handlingar för dem?

Frågor som jag kunde återkomma till under det fortsatta fältarbetet och i de

tematiserade intervjuerna.

Med intervjuformen kan man belysa de dagliga aktiviteterna, få ett samtal kring

dem och vad som legat bakom aktiviteter  och händelser. En intressant fråga i

sammanhanget var att få ett grepp om när drogen intogs, vad och hur mycket, och

vilken roll själva drogintaget hade för kvinnornas dag. Intresset kom delvis ur min

inledande frågeställning om drogernas roll i kvinnornas liv, livssituationens
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betydelse för drogbruket och valet av drog samt komplexiteten kring detta. 

En annan tungt vägande orsak till användandet av dagsdisponeringsintervjuer låg

i mitt intresse att söka likheter och inte skillnader. Likheter mellan dessa kvinnor

och kvinnor i gemen, det vill säga socialt integrerade kvinnor utan

drogproblematik. I Kajsa Ellegårds (1993) refererade studie analyseras kön i

förhållande till dagliga aktiviteter och hon pekar på skillnader mellan kvinnor och

mäns hushållsarbete. Här lyftes också fram vissa karaktäristika i kvinnors

vardagsaktivitet i jämförelse med mäns. Redan i inledningsskedet insåg jag att

mångt och mycket i mitt liv var likt exempelvis Ikas liv; att gå upp på morgonen,

ordna frukost, väcka barnen, gå med dem till skolan osv. Inom feministisk

kriminologi talas om behovet av att uppmärksamma likheter i livet för dem som

betraktas som avvikare. Både Maureen Cain  (1990) och Sandra Walklate (1995)

lyfter fram vikten av en ‘transgressive’ kriminologi. Det vill säga att inte

oreflekterat och enbart fokusera brottslingen, narkomanen, offret etc , utan också

fånga de erfarenheter och den kunskap kvinnor har gemensamt både som

lagbrytare och laglydiga. Detta bland annat mot bakgrund av att kriminologin som

disciplin kommit att bli en av aktörerna i konstruktionen av avvikaren genom sitt

traditionellt sett oreflekterade förhållningssätt gentemot sin roll som vetenskap

(Cain 1990, Smart 1990 och Walklate 1995).

I sin ursprungliga form, som beskrivs av Kajsa Ellegård (1993), bygger

tidsdisponeringsmetoden på att varje person får i uppdrag att skriva dagbok för

exempelvis en vecka. Där skall antecknas tid på dygnet, vad personen gör, var

hon/han befinner sig (rumsligt), vem personen utför handlingarna med och

slutligen skall finnas ett utrymme för kommentarer. I övrigt är det fritt för

informanterna ifråga att skriva med egna ord. Kajsa Ellegårds (1993) erfarenhet är

att det finns en betydande skillnad i omfång på skrivandet mellan olika

informanter. En del dagböcker i hennes studie var mycket omfångsrika med många

kommentarer, andra var korta och beskrev bara själva handlingen - aktiviteten. 

Vis av erfarenheten av de vanliga dagböckerna bestämde jag att inte låta kvinnorna

själva skriva dessa dagsdisponeringsanteckningar, utan de genomfördes i



10 Inom socialantropologin används också en form av dagboksintervjuer i syfte att fånga den
dagliga rutinen hos informanterna. Den är mer löst hållen än den som beskrivs av Ellegård och
jag skulle säga att min form ligger mitt emellan (se bland annat Agar 1980).
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intervjuform10. Min intention i början av fältarbetet var att genomföra fem

dagsdisponeringsintervjuer med samtliga kvinnor, av olika skäl blev det inte så.

Med två kvinnor genomfördes fem intervjuer vardera. För en kvinna saknas

dagsdisponeringsintervju helt och med de övriga fem gjordes två intervjuer per

kvinna. En bärande orsak till skillnaden i antal intervjuer var problemet med att

formalisera en relation som tidigare byggt på en strävan efter möten så lika den

vanliga dagen som möjligt. Det är naturligtvis en brist i analysen av

dagsdisponering men den bedömning som gjorts vid varje tillfälle har byggt på att

få god kvalitet på själva fältarbetet.

Dessa intervjuer var den första formaliseringen som genomfördes i den andra

fasen. Intervjun rörde sig om föregående dag och började med när kvinnan i fråga

gick upp på morgonen, vad hon gjort och med vem, fram till dess hon gick och lade

sig och sov. Mona och Kina hade svårt att minnas exakt vad de gjort. Därför vände

jag på intervjun och började bakifrån; när hade man gått och lagt sig, vad de gjorde

innan dess osv. Avslutningsvis ombads kvinnorna lägga till vad de tagit för droger

under dagen, vid vilken tid och vilken mängd de tog. Intervjuerna avslutades

många gånger genom en övergång till samtal kring drogbruket. Det bör tilläggas

att denna förenklade form av time-use diary inte var avsedd att fånga upp varje

toalettbesök eller tandborstning, det var en större helhet av dagsaktiviteten som

avsågs. Angående vad kvinnorna minns av dagen skrev jag följande kommentarer

i fältanteckningarna efter några genomförda intervjuer: 

Liv: Det visar sig vid time usen att hon i förrgår var hemma hos ett gäng

killar och tog LSD. Hon hade varit “helt väck” hela natten och

trippen släppte först klockan elva [11] igår, (hon tog klockan två

[14] i förrgår). Hon har inget minne direkt från vad som hände mer

än en stark hallucination att  hon var en sjunkande båt och sedan bara

skrattade i två timmar. När det släppt gick Liv hem till T och rökte

fem sex holkar och tog en roppe. JonnaJag gör en TUD. Jonna har

svårt att minnas vad hon gjort. Alla dagar är lika så hon vet inte.



121

Minns inte heller riktigt vad hon ätit under dagen.

Kina Kina är sömnig när vi sätter igång en time use. H on blir mer sömnig

av den och ib land nickar hon till i flera minuter, men minns sedan

var vi var. Hon har svårt att komma ihåg gårdagen och vi går in på

dagen men även den är suddig. Kina säger att hon är så väck på

roppar och varor nu att hon har svårt att hålla ordning på vad hon

faktiskt gör och vad hon säger att hon gör till Hasse.

Mona Mona tystnar och tänker, hon minns inte vad hon gjorde igår. Jag

börjar fråga om när hon gick upp. Sent säger hon, vid ett-tiden.

Mona funderar och säger sedan att hennes närminne är helt ur

funktion, att hon kan minnas händelser för tio år sedan som det vo re

igår, men inte  sånt här. /../Vi går baklänges och hon minns nu en hel

del. Det kommer lite  i oordning, efter halva dagen vänder vi och går

framlänges för då börjar minnet vakna till liv. När vi är klara skrattar

jag och säger att det här är en bra träning för minnet. Mona är

förvånad över att hon minns  så bra. 

Som framgår hade kvinnorna ibland problem med att minnas vad de gjort. I

huvudsak hängde det samman med mängden droger som tagits under den

efterfrågade dagen. En annan komponent är att mycket av de vardagliga

handlingarna görs av vana utan att man reflekterar över dem. För Jonnas del ovan

handlade det om att hon vid tillfället var inskriven på ett LVM-hem och alla

handlingar skedde mer eller mindre av rutin, de flesta dagar var lika. 

Avslutningsvis ett exempel på sådan information som framkom vid en

dagsdisponeringsintervju med Ylva. Det kom fram ett antal faktorer som jag

tidigare inte visste. Dels var det frågan om drogintaget, hon tar amfetamin klockan

tolv och redan vid två gör hon i ordning för att ta en till amfetamininjektion. Vårt

samtal efter intervjun kom just att fokusera på den ilska hon kände när det inte gick

att få i sig den (eftersom hennes blodkärl blivit tunna och svåråtkomliga efter

många års injektionsbruk). För Ylva var det viktigt att ständigt ha amfetamin i

kroppen för att orka pyssla, dona och att överhuvudtaget göra någonting. Det

visade sig också att hon hela tiden måste fylla på amfetaminet för att upprätthålla

stimuleringen; man tar lite då och då liksom, sa Ylva. Dels kom det fram att

vännerna som hjälpt henne att handla och sätta en injektion fick betalt i en rökare



11 I sammanhanget bör nämnas att man inom drogforskning, och då kanske främst
behandlingsforskning, ofta ställt frågan om vänners och sociala relationers betydelse för
drogfrihet respektive om att stanna kvar i det gamla livet (se bland annat Bergmark och
Oskarsson 1988  och Svensson 1996).
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eller macka. Detta leder över till det tredje som kom fram, nämligen ordvalet för

att beskriva handlingarna. Göra i ordning en macka. Det vill säga lösa och dra upp

amfetamin i sprutan. Med att sätta och att ta menas själva injektionen. Denna

intervju genomfördes i början av det två och ett halvt år långa fältarbetet då min

kunskap på området var knapphändig.

Vad beträffar deras sviktande minne så var det uppenbart en fördel att ha en nära

kontakt med dem och deras vardag, och genom dagsdisponeringsintervjuerna

visade det sig också att minnet kunde svikta. 

Formaliserade intervjuer om sociala relationer

Under andra fasen genomfördes två mer formaliserade intervjuer där

nätverksdiagram  över vänner och familj ritades. Genom att rita, och på så sätt få

en grafisk framställning av relationer till andra, framkommer nya insikter och

reflektioner. Intervjun blir också mer sammanhållen och komprimerad, och det blir

tydligare om personer glöms bort. Med begreppet nätverk åsyftas ett antal sociala

relationer som är länkade till varandra och analysen av dessa nätverk innefattar en

närmare utforskning av dessa länkar  (Björklund och Hannerz 1983). Avgränsning

och utformning av nätverken är knuten till forskarens syfte med analysen (a.a.).

Mitt syfte med att använda nätverksdiagram var huvudsakligen metodologiskt, att

på ett systematiskt sätt intervjua kvinnorna om deras sociala relationer till vänner

och familj. 

Syftet med vänskapsintervjuer var: 

1) Att skapa ett samtal kring vänskap. Vad är vänskap och vad skiljer vänner från

kamrater och folk man känner.11 

2) Att få en bild av hur vänskapen ser ut; dess täthet och räckvidd. Det vill säga

om, och i sådana fall hur, vännerna är länkade till varandra. Med räckvidd åsyftas

olika sociala positioner hos vännerna. Består de av andra drogbrukare eller finns

det också med andra personer och vilka är de i sådana fall? 



12 Drogbrukande kvinnor beskrivs ofta som mycket ensamma och beroende av män (se bland
annat Heijbel & Nilsson 1985 och Lindberg 1998).
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3) Att få en uppfattning om kön och ålder på vännerna12. 

Vänskap

Ganska snart efter den första dagsdisponeringsintervjun gjordes ett

vänskapsdiagram. Intervjun inleddes med att jag ritade kvinnan i mitten och sedan

ombads hon att berätta om en vän (för exempel på hur nätverken såg ut, se kapitel

6, Vännerna, kärleken och utanförskapets gemenskap). Under tiden hon berättade

fyllde jag i med frågor om hur länge de känt varandra, hur de lärde känna varandra,

när personen är född, om och i sådana fall vad hon/han använde för droger, samt

hur kvinnan värderade vänskapen till personen i fråga. Intervjun blev dels en

diskussion om vad vänskap är och vem som betraktas som vän, samtidigt som det

blev en genomgång av vilka personer som betraktades som vänner. Eftersom jag

i detta skede kände kvinnorna hade jag redan en del kunskap om personer i deras

omgivning. Om en person jag kände till inte nämndes av kvinnan under intervjuns

gång ställde jag frågor om denna. All information antecknades och  ingen

bandspelare användes. Eftersom delar av det berättade var känsligt gjordes

anteckningarna med försiktighet, med förkortningar och utan namn. Efter intervjun

renskrevs anteckningarna. 

Med fyra kvinnor genomfördes vänskapsdiagrammen som upprepade intervjuer,

med tre kvinnor räckte det med en intervju. Med en kvinna gjordes inget

vänskapdsdiagram eftersom hon kände sig skeptisk till det. Vi diskuterade istället

vänner och vänskap i en mer konventionell intervjuform (bandupptagen).  Det

uppkom ibland problem med att föra in struktur och att genomföra mer

formaliserade intervjuer. I huvudsak var orsaken att kvinnan vid det aktuella

tillfället hade uttalat behov av att tala om andra saker. Vid några tillfällen var det

turbulens runt själva mötet som gjorde att det inte var ett bra tillfälle för en

formaliserad intervju. 

Kvinnornas uppfattning om vänskap är ganska likartad. Det handlar om ett

förtroende och en närhet, man skall kunna tala om allt. I Kinas beskrivning förs ett



13 I avhandlingen finns inget exempel på en släktskapsintervju eftersom syftet med den var att
få en bakgrundsbild av deras uppväxtförhållanden och klasstillhörighet samt deras nuvarande
relation till släkt och föräldrar/syskon (se kapitel 1). 

14 I begreppet släkt och släktskap innefattas släkt genom blodsband och de ingifta, släkt via
äktenskap (affinala) (Björklund & Hanners 1983, s 46-48)).  Även här görs
diagrammet/nätverket utifrån kvinnans minne och kunskap och det är med andra ord ett s.k.
ego-centrerat diagram.

124

resonemang om skillnaden mellan vän och folk man känner. Den pekar också på

skillnader mellan heroinbrukares och amfetaminbrukares vardag och på deras olika

möjligheter att skapa och att upprätthålla sociala relationer. Kina inledde intervjun

med att bekräfta vår vänskap och dess betydelse för henne: 

Kina säger att hon inte kan göra det (vänskapsdiagram) för hon har

inga vänner. "Jag har ju bara dig" säger hon, men sedan så börjar

hon ändå. Vi kommer fram till några  stycken och får en diskussion

om varför det finns så få. Kina  säger att man inte har tid att

upprätthålla  kontakter, gå och fika och så./../Spontant säger hon att

utöver de sju personer som finns med i hennes vänskapsdiagram

känner hon naturligtvis en massa människor på plattan, men man blir

aldrig nära. "Kanske beror det på att alla vet att en vacker dag står

man där och är dålig och desperat och då blåser man. Därför är det

lättare att inte bli för nära för då sviker man någon man känner. Det

är som en tyst överenskommelse, att man kan bli blåst det får man

räkna med, men man blåser inte en vän. Dessutom har man inte tid

(med vänner), hela dagen går åt att drifta ihop pengar och jaga

varor."  

Familj och släkt

Den tredje intervjuformen som genomfördes i fas två var släktskapsdiagram13.

Släktskapet är en central analysfaktor inom den socialantropologiska forskningen.

Barndom och familjeförhållanden är områden som studerats och diskuterats

ihärdigt inom drogforskning utifrån olika aspekter och discipliner (se bland annat,

Andersson 1993, Hilte 1990, Jonsson 1980 och Lindberg 1998). Mitt intresse har

inte legat i att söka olika förklaringar i barndomen   till kvinnornas drogbruk, ej

heller har det varit att få en heltäckande bild av kvinnans släkt14. Metoden med



15 I detta sammanhang är det kanske på sin plats att poängtera att jag här utgår från ett
perspektiv om människan som social varelse utifrån ett interaktionistiskt perspektiv. Goode
(1994) utgår från tre grundantaganden om mänskligt beteende; 1) människan handlar utifrån
den innebörd saker har för dem, 2) denna innebörd växer fram genom interaktion med andra
och 3) innebörden förändras ständigt via olika tolkningar (a. a s. 97). Här bör också nämnas
begreppet primärgrupp vilken karaktäriseras av ansikte mot ansikte-kontakt och samarbete.
“Dessa grupper är primära inte bara genom att vara känslomässiga kontakter för individen
utan också i andra avseenden på så sätt att dessa grupper är grundläggande i att skapa den
sociala omgivningen i vilken individens grundläggande uppfattningar och känslor skapas och
vidmakthålls.” (Trost & Levin (1996), s. 67). Oftast syftar man på familjen som den mest
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intervju och diagram har använts för att fånga kvinnornas bild av familj/släkt.

Avsikten var att få fram vilka relationer kvinnorna hade till sina familjer och släkt.

Det vill säga hur relationerna såg ut, storlek på släkten, dess sammanhållning och

kontakt. Frågor kring  socioekonomisk bakgrund och alkohol- och/eller annan

drogproblematik berördes. En annan aspekt som togs upp under intervjun var om

det fanns någon person som var mer betydelsefull än andra, samt släktens betydelse

nu. 

Frågor som ställdes för varje person var; födelseår, nuvarande och tidigare

sysselsättning, eventuellt drogbruk och vilken betydelse personen har/har haft för

kvinnan. Målet var att styra så lite som möjligt och att få kvinnorna att berätta fritt.

Under dessa intervjuer introducerades bandspelare för första gången, vilket hade

sina för- och nackdelar. Det var en fördel att börja med bandspelare vid en ganska

strukturerad form av intervju, där vi gick igenom familj och släkt. Intervjun

koncentrerades på att vi ritade ett diagram generation för generation - person för

person - och med den strukturen blir bandspelaren sekundär. Samtidigt blev det

väldigt tydligt i samband med att jag tog upp bandspelaren att det var en intervju

det var fråga om. När vi tidigare samtalat fritt fanns det utrymme för att delta i

rörelser i rummet, vilket naturligtvis var meningen med tanke på ansatsen, nu

avskärmade vi oss från omgivningen.

Den information som kom fram i intervjuerna var ofta mycket tät och sammansatt.

De flesta intervjuer pågick ganska länge, mellan två och fem timmar. Med sex

kvinnor blev vi färdiga först efter upprepad intervju. Den bild som växte fram kan

sägas vara varje enskild kvinnans roll och identitet i förhållande till familjen. Det

hon sa om sin familj säger väldigt mycket om henne själv, vem hon är15.



fundamentala primärgruppen.  
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Släktskapsdiagrammet och intervjun kring detta satte igång en rad starka känslor

hos flera kvinnor. Det var första gången som jag direkt var orsak till emotionella

reaktioner genom att föra kvinnorna tillbaka och ställa frågor som rörde om i deras

minnen. Av den anledningen såg jag det som oerhört viktigt att vi dels var trygga

med varandra och trygga i miljön där vi befann oss när intervjun genomfördes.

Generellt kan sägas att samtliga intervjuer gick mycket bra. Mot bakgrund av de

känslor som intervjun gav upphov till var jag noga med att ta kontakt med kvinnan

dagen efter för att höra hur hon mådde. 

Flera intervjuer gav ny information både om kvinnorna själva och om deras

föräldrar och barndom. De förde oss också närmare varandra och i relationen med

Mona och Jonna var det något som lossnade i samband med denna mer

strukturerade intervju. Kanske var det för att den gjorde det mer tydligt för dem

vad jag ville och vem jag var, innan var relationen mer trevande (se avsnittet om

relationen till kvinnorna ovan). 

Avslutningsvis om den andra fasen

Det finns som nämnts tidigare både för- och nackdelar med intervjuer och fastare

struktur i denna form av studie. Å ena sidan finns ett behov från forskaren att

underbygga analyser och tolkningar via bandade intervjuer och strukturerade

scheman av olika slag. Å andra sidan är målet att skapa en så nära relation som

möjligt mellan informant och forskare. I början av fältarbetet och med två av de

första kvinnorna var min kunskap begränsad på området, vilket gjorde att behovet

av mer formaliserad datainsamling var större. Det är en av anledningarna till att

min inledande plan följts mer noggrant med de första kvinnorna. De

nästkommande tre kvinnorna levde ett betydligt mer kringflackande liv. Ingen av

dem hade någon fast bostad,  två var unga och drogade mycket intensivt i perioder.

I relation till dem blev det viktigare att eftersträva närhet och att få insikt i deras

liv, vilket tog längre tid än med de två tidigare nämnda, då det i perioder gick både

tre och fyra veckor mellan gångerna vi sågs. Med de andra två kvinnorna som

integrerades blev närheten ibland ett hinder för struktur genom att det kändes

konstlat att störa den nära relationen med en mer formaliserad intervju. Troligen



127

hänger det också samman med att jag som forskare förändrats under det år

fältarbetet pågått när de sista kvinnorna integrerades. Min person kom fram mer

och forskaren tonades ner, vilket gör att forskarrollen blev otydligare. Denna

process var jag medveten om och den är också en fas i det etnografiska fältarbetet

(se bland annat Hammersley & Atkinson 1995, Hastrup 1992 och Lieberg 1994).

Under den andra fasen  fördjupades vår relation samtidigt som vi träffades allt mer

sällan. En del möten var mer formaliserade och det genomfördes tre olika former

av intervjuer, de rörde dagsdisponering, vänskaps- och släktskapsdiagram.

Grunden var fortfarande mötet mellan kvinnan och mig, där här och nu stod i

fokus. Ett problem var att det ibland uppstod en tidspress i slutet av perioden, där

jag kände att jag måste hinna med intervjuerna. Eftersom ansatsen i sig inte tillåter

någon metodöverdrift tummade jag på kravet om antal dagsdisponeringsintervjuer.

Min känsla för relationerna, den kunskap jag tillskansat mig och det material som

samlats in, fick komma före kravet på att följa den inledande forskningsplanen. 

Tredje fasen - intervjuer och avslut

Den tredje fasen var en uppsummering i någon mening, där jag sökte fördjupad

kunskap kring olika aspekter av kvinnornas liv. Fasen bestod i att genomföra ett

antal tematiskt strukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer som koncentrerades

kring ett specifikt tema (se bland annat Davies & Esseveld 1989 och Oakley 1981).

De teman som berördes växte fram dels ur min teoretiska ansats och dels utifrån

de samtal som förts under året vi känt varandra. Intervjuerna skall ses som ett

komplement till fältanteckningarna men är också en fördjupning. Samtliga

intervjuer bandades och totalt genomfördes tjugo stycken med en varierad längd

på mellan fyrtiofem minuter och fyra timmar. Det gjordes en intervju vardera med

två kvinnor, två intervjuer med en kvinna, tre stycken med fyra kvinnor och fyra

med en kvinna.

 

Den aktiva intervjun

Mitt val var att försöka aktivera kvinnorna till reflektion över sina liv utifrån flera

aspekter och infallsvinklar. “/../ all interviews are interpretively active, implicating

meaning-making practices on the part of both interviewers and respondents”
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(Holstein & Gubrium 1995, s 4).

James Holstein och Jaber Gubrium (1995) ser intervjun som en

kunskapsproduktion, en produkt av ett samtal mellan dem som deltar i intervjun.

Den aktiva intervjun handlar om att ge mening och innebörd åt erfarenheter,

handlingar, tankar och värderingar (a.a s. 4). Det är en socialkonstruktivistisk

ansats där fokus inte bara riktas mot det sagda utan mot hela kontexten i vilken

kunskapsproduktionen tar plats. “Focused on interpretive practice, the active

interview study has two key aims: to gather information about what the research

project is about and to explicate how knowledge concerning that topic is

narratively constructed. Findings, then, come in two intertwined forms: data about

the subject matter of the research and data about how that subject matter is

organized in respondents’ narrative experiences.” (Holstein & Gubrium 1995, s.

56).

En aktiv intervjuperson konstruerar sin egen historia och erfarenheter av den under

intervjuns gång. Det innebär ett krav på intervjuaren att aktivera olika aspekter av

intervjupersonens kunskap (a.a s.32-33). Det handlar om att tala utifrån olika

positioner eller roller. När jag exempelvis intervjuade Liv om hennes erfarenheter

av sociala myndigheter, fördes ett samtal  om en händelse när hon blev

tvångsomhändertagen enligt LVU och i samtalet intog hon flera olika positioner.

Först beskrev hon den känsla av maktlöshet och ilska hon hade då, drygt fem år

tidigare. Senare i intervjun, när jag frågade vad hon trodde skulle ha skett om hon

inte blivit tvångsomhändertagen, intog hon positionen utifrån den hon var idag.

Senare iklädde hon sig också rollen av förälder och beskrev hur hon trodde

föräldrarna hade resonerat. Bland annat sa hon att det var det enda rätta och jag

hade varit död annars. Med andra ord finns det inte ett givet svar på en fråga. Flera

olika aspekter på samma sak kan framkomma beroende på vilket perspektiv man

intar när man formulerar sig. 

Val av teman

Som nämnts gjordes valet av teman för intervjuerna dels efter mina teoretiska

frågeställningar och dels ur den vardag jag lärt känna hos varje enskild kvinna. Den

första intervjun som gjordes tog upp deras kontakt med, och relation till, olika
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myndigheter och samhällsorgan. Samtliga kvinnor hade stor erfarenhet av

myndighetskontakter och mycket av deras liv kretsade kring dessa kontakter. Det

var erfarenheter som i högsta grad påverkat och påverkade deras dagliga liv och

levnadsförhållanden. 

De övriga teman som varit föremål för intervju berörde främst olika betraktelser

av livet (se sammanställning av intervjuer med kvinnorna i bilagan). Det handlade

om våld, droger, prostitution, män, kärlek och sexualitet. Med några kvinnor

riktades fokus mer mot faktiska levnadsförhållanden som bostad och ekonomi

utifrån den situation de befann sig i vid intervjutillfället. Dessutom genomfördes

två intervjuer om drömmar kring framtiden. Dessa två intervjuer var med kvinnor

som sökt olika former av behandling, de ville bort från rövarlivet samtidigt som de

ville fortsätta knarka. De verbaliserade sina drömmar i relation till det liv de levde.

Valet om intervjun skulle handla om dåtid, nutid eller framtid hängde samman med

vad som upptog kvinnans tankar, och på vilket sätt våra samtal tidigare varit

utformade. 

Problem

I denna tredje fas blev det ännu tydligare att det ibland inte går att genomföra det

studieupplägg man från början tänkt sig. Därmed inte sagt att resultatet blev sämre,

kanske tvärtom tack vare ett flexibelt förhållningssätt. Det vill säga att den bild jag

i inledningsskedet hade av vad jag ville göra inte helt överensstämmer med hur det

faktiskt föll ut. Ibland kom jag ändå att tvinga in struktur i mötena, även om det

inte var helt lyckat. I det följande tänkte jag diskutera några av de problem jag har

erfarit.

Temaintervjuerna var det sista som genomfördes innan jag avslutade året. Det

inledande studieupplägget var att följa varje kvinna ett år, varför jag såg det

lämpligt att börja dessa intervjuer efter sju-åtta månader. Tid är något relativt och

eftersom den kontakt jag eftersträvade inte fanns med vissa kvinnor efter dessa

månader valde jag att skjuta upp temaintervjuerna ett tag. Med andra kvinnor fanns

kontakten men livet runt omkring var turbulent, det kunde handla om vräkning,

häktning eller ett intensivt drogande. Som jag tidigare sagt var alla kvinnor

särskilda. Våra relationer var unika och året utformades efter vad som passade bäst
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i förhållande till varje kvinna. Därmed har det som skulle vara ett år varierat och

fem av kvinnorna följdes längre än tolv månader. För en samlad bild av fältarbetets

struktur hänvisar jag till den grafiska framställningen i bilagan.

Tidsfaktorn skapade en del stress hos mig och en del intervjuer som genomfördes

borde jag väntat med. Förklaringen till detta ligger i att det gällde två kvinnor som

jag totalt följde i ett år och åtta månader. Under den sista perioden satt de

fängslade, intervjuerna genomfördes på anstalt och de var odrogade vid tillfället.

Tidigare hade jag nästan uteslutande träffat dem påverkade så intervjusituationen

blev konstlad i det avseendet. I förhållande till den ena kvinnan hade det inte så

stor betydelse men vad gäller den andra inverkade det på utformning och resultat.

Hon hade svårt för att möta människor i odrogat tillstånd, även sådana hon kände

väl. Mitt intryck var att hon var betydligt blygare när hon inte tagit några droger.

I samband med en intervju var hon drogsugen vilket gjorde att jag fick ändra tema.

Tanken var att intervjua kring droger men istället kom vi att samtala mer generellt

om hennes liv. Två andra kvinnor, som mestadels varit odrogade när vi träffats,

intervjuades under drogpåverkan. Samtalen var till viss del annorlunda men inte

så att jag ansåg det oetiskt att genomföra intervjun, vilket bekräftades efteråt av

kvinnornas egna utsagor om intervjutillfället.  

Som framgår rör problemen i huvudsak två aspekter, själva kontexten vid

intervjutillfället och tidspress. En tredje faktor som bör nämnas är att jag använde

bandspelare och att jag styrde samtalet genom en regelrätt intervju. Tidigare var

min roll snarare lyssnarens och iakttagarens, ibland spegelns som reflekterade det

sagda. Vid intervjun bröt jag mönstret och blev i inledningskedet den ledande

parten. I stora drag fungerade det bra och med Jonna och Mona var det till och med

en fördel i kontakten, att jag aktivt tog en roll och markerade vad jag ville tala om.

Efteråt, när bandupptagningarna gicks igenom, märkte jag att det för vissa kvinnor

tog upp emot en halvtimme innan de talade fritt, såsom de brukade tala.

Avslutning av den tredje fasen

Den tredje fasen var som sagt kort och komprimerad. Det som karaktäriserade den

var att vi sågs mer sällan och att jag dessutom genomförde bandade intervjuer

kring olika centrala teman. En annan aspekt på den tredje fasen är att den var slutet



131

på något som byggts upp. Men ett slut behöver inte vara ett definitivt slut utan kan

också vara början på något nytt. Under det dryga år jag var en del av dessa

kvinnors liv skapades en relation som har en djupare mänsklig betydelse än en

doktorsavhandling i kriminologi. Vi var människor och kvinnor som lärde känna

varandra. Jag fäste mig vid dem och de vid mig, därför har jag fortsatt att hålla

kontakt med dem. Så här skriver jag i min dagbok den 3 februari 1999:

Träffade Kina idag första gången efter semestern./../ Vi satt där vid

fönstret och småpratade och tittade ner på  plattan. Kina  återkom till

det här med mig och vänskap. Kände att jag hade svårt att ta den

bekräftelse hon gav. Började tala om betydelsen hon haft för mig,

om hur de allihop blivit speciella i mitt liv. Förstod hon? Antagligen

inte eftersom jag var mer professionell än ärlig. Jag uppskattar våra

möten lika mycket som tröttheten och huvudvärken är påtaglig

många gånger efter dem.

Avslutning med den enskilda kvinnan

Flera gånger var det kvinnorna som påminde mig att året snart hade gått. De talade

om vad som skulle hända sedan, att de gärna såg att jag kom och hälsade på dem

även fortsättningsvis. Vivian ville gärna att vi skulle behålla kontakten, men i

samma andetag sa hon: du har säkert så många som vill träffa dig, så bara om du

vill. 

Avslutningen med fyra kvinnor var väl planerad och tydligt. Vi gick på restaurang

och åt gott, pratade om gemensamma minnen och skrattade åt olika händelser. Vid

restaurangbesöken pratade vi om den tid som varit och vi kom att konstruera en

gemensam historia. Våra roller som forskare respektive informant suddades ut och

vi började bli vänner. Ylva uppmanade mig att komma och hälsa på henne ibland.

Ika sa med en gnutta sorg i rösten att det kommer bli tomt, man har liksom vant sig

vid att du kommer. Vid avslutningen bekräftade Ika och jag en vänskap till

varandra som var djupare än forskar-informantrelationen. Det var en vänskap som

grundade sig i liknande erfarenheter som kvinnor, mödrar och döttrar. Med det inte

sagt att våra erfarenheter var samstämmiga. I relation till det liv hon levde var jag

en lyckad medelklasskvinna som varje dag återvände till ett välintegrerat socialt

accepterat liv. Men det fanns, menar jag, en del beröringspunkter där våra liv
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möttes.

Vid avsluten var jag noga med att ta upp frågan om återrapportering. Vi bestämde

att de skulle få läsa delar av avhandlingen innan den trycktes. Så här skrev jag i

mina fältanteckningar efter avslutet med Mona:

Tjugo minuter för sent kom hon svajande på sina höga klackar, med

svart sammet runt halsen, djup urringning och lång kjol. Hon såg

underbar ut. Vi gick in på krogen och beställde varsin grekisk sallad.

/../Tiden rinner iväg och det börjar bli dags för avslutningsbiten. Jag

säger att jag är glad för att hon ställt upp och att det betyder mycket

för mig och min forskning. Mona säger att hon är väl fel och har

förstört forskningen eftersom hon inte är som andra. Jag svarar att

det snarare är tvärtom. Hon säger att hon också är glad över att ha

lärt känna  mig. Det är det vettigaste jag gjort på år och dar, att delta

i studien, säger hon. Sen tillägger hon att det vore kul om jag

skickade boken. S jälvklart säger jag och be rättar nu hur jag tänkt låta

dem läsa vissa delar innan det går i  tryck./../ Vi knatar iväg, står och

babblar lite och det känns mycket bra. Sen säger vi hejdå och att vi

hörs och syns. Känner mig glad när jag går. Hon är enorm på sitt

sätt. Är sedan uppfylld av henne hela kvällen. 

Med de fyra resterande kvinnorna var avslutet mer flytande. Med Sofia fick jag

aldrig möjlighet att avsluta på ett ordentligt sätt. Vi hade inte träffats på länge och

min bedömning var att det kunde ta flera månader, kanske upp mot ett år, innan vi

kunde få tillfälle till ett riktigt avslut. Relationen hade runnit ut i sanden efter att

hon varit ute med sin pojkvän under en längre tid. När hon efter en tid fängslades

och med det kom att befinna sig på en kriminalvårdsanstalt passade jag på att

skriva ett brev till henne. Jag tackade för den tid som varit, lämnade mina

telefonnummer och skrev att hon kunde höra av sig när hon frigavs. Sofia

meddelade sig via en gemensam bekant. Hon hade blivit glad för mitt brev

eftersom hon trott att jag ledsnat totalt på henne. Efter det har vi av och till stött på

varandra några gånger, pratat lite och någon gång fikat tillsammans. Dessutom har

hon ringt mig vid några tillfällen för att prata av sig ilska och besvikelser på sin

omgivning och sitt liv. Ofta har hon vid dessa tillfällen också frågat mig om råd i



16 Att ta uppdrag av detta slag som innebär ett rollbyte är, enligt min mening, generellt inte
eftersträvansvärt.  Problemet är i vilken mån man som forskare på ett område skall ingå i en
ny form av profession och relation. Under de förhållanden som hon levde när frågan kom upp,
vore det rakt oetiskt och icke förenligt med min grundläggande människosyn, att svara nej.
När hon började tala om att hon ville ha kvar en relation efter avslut var det i form av en fråga
om jag kunde bli hennes lekmannaövervakare. Det sa jag bestämt nej till eftersom vi i sådana
fall fått  förändra vår relation helt. Jag föreslog den betydligt mindre myndighetsbetonade
rollen som social kontaktperson.
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olika avseenden. 

Min erfarenhet från avsluten med Sofia tog jag med mig och skrev brev även till

de tre resterande kvinnorna. Det blev ett sätt att förtydliga den tacksamhet jag

kände för att de ställt upp. Det var ett bra och tydligt sätt att visa mina avsikter att

låta dem läsa delar av avhandlingen innan tryck och att tala om hur mycket jag

värdesatte just deras medverkan och dem som människor. Det finns en risk för att

formuleringar av detta slag blir lite stolpiga vid ett samtal. Breven blev ett

komplement till det avslutande mötet och det bör tilläggas att samtliga tre sista

avslut genomfördes när kvinnorna befann sig på anstalt. För en av dem blev brevet

gränsen mellan gammal och ny relation oss emellan, från forskare-informant till en

relation där jag blivit hennes sociala kontaktperson16. 

Samtliga kvinnor har uttryckt att de uppskattat när jag besökt dem när de suttit

häktade och fängslade. Det är något som bryter vardagen eller som Jonna sa; du är

den enda som bryr sig och kommer och hälsar på. De andra tjejerna önskar att de

också hade en “krim-något” som kom med cigg och godis och sånt. Det har blivit

som en tyst överenskommelse att höra av sig när de sitter så att jag kan komma och

hälsa på dem. Jag har regelbunden kontakt med fyra kvinnor sedan avslut och

telefonkontakt med de övriga från och till sedan vi avslutat forskar-

informantrelationen.
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Kapitel 5

Att framföra sig som kvinna

Du måtte vara stark händer det att mänskor

säjer till mej

Och jag tänker på allt som har hänt - kanske

jag är stark

Ja, det är väl så

Jag är väl stark

Starka mänskor böjs inte

De bryts och brister

(Ur: “Du måtte vara stark” av Märta Tikkanen)

I detta kapitel presenteras hur de åtta kvinnorna framförde sig som kvinnor och hur

de förhöll sig till den normativa femininiteten. Deras berättelser och mina

iakttagelser har tolkats i ljuset av den genusteoretiska ansatsen som beskrevs i

kapitel 1. Det är alltså inte ett direkt återgivande av Mona, Liv, Jonna eller någon

av de andra kvinnorna. Min avsikt har varit att relatera deras berättelser till

varandra och sätta in dem i den teoretiska tolkningsram som presenterats tidigare.

Det är en beskrivning av hur kvinnorna kan placeras i det sociala rummet, det

handlar om iscensättelse av femininiter utifrån deras sociala position som

‘missbrukande kvinnor’ och i relation till deras skilda åldrar. Det är också i det här

sammanhanget jag vill föra in kvinnornas förhållande till sitt eget och andras

drogbruk, som en del av den vardag och de liv de levde som socialt exkluderade

kvinnor. 

Begreppet iscensättelse är hämtat från Judith Butler (1990) som använder de

engelska begreppen preformative och preformativety. Butler utgår från kroppen

och hur den framförs som genus. Detta framförande kan vara medvetet men är

huvudsakligen en rutinhandling. Vi tänker ju inte hela tiden på att vi skall framföra

oss som kvinna eller man, det är något vi per automatik gör i enlighet med de

föreställningar som finns kring hur en kvinna och en man skall vara, se ut, röra sig,

tala osv.  Min användning av iscensättelse handlar just om den omedvetna formen.

I de sammanhang där jag åsyftar en medveten handling, när kvinnorna vill framstå



1 Med begreppet passera avses att en person vill bli uppfattad i enlighet med avsikerna med
framförandet (Garfinkel 1967). Skeggs 1999 menar att det finns klassgrundade gränser för vad
en person kan passera som. I detta konkreta sammanhang ser jag inte klassbakgrunden som
hinder för att passera som respektabel. Däremot gör det faktum att de brukar droger och den
sociala exkluderingen det svårt att i vissa sammanhang passera som respektabla kvinnor,
vilket jag visar längre fram i detta kapitel. 

2 I Nationalencyklopedins ordbok (1996) görs följande beskrivning av ordet respektabel:
[personer] som beter sig enligt rådande normer och därför väcker respekt. Exempel som ges
är: ett välavlönat respektabelt jobb, ett respektabelt namn, respektabelt klädd, ett respektabelt
gift par. I Beverley Skeggs (1999) bok med titeln: Att bli respektabel, används begreppet i en
klassanalys av arbetarkvinnor i England.  Frågan om kvinnors respektabilitet handlar i detta
sammanhang om att uppfylla kriterierna för den normativa femininiteten. Det vill säga att
själv anse och uppfattas av andra som en ‘god kvinna’. Här ingår alltså strävanden och olika
kontrollmekanismer för att inte betraktas som en ‘fallen kvinna’ (se vidare kapitel 1 kring
avikelse normalitet). 
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som en speciell sorts kvinna använder jag begreppet framföra.

Utgångspunkten är att dessa kvinnor inte har en färdig identitet som kan fångas in

och beskrivas. Dom är inte utan utvecklas och förändras ständigt, precis som vi

alla gör. Norman Denzin (1989) benämner de berättelser människor gör om sig

själva som ‘jagberättelser’ och ser dem som inbegripna i en process där jaget

ständigt blir till genom berättelserna. För att återknyta till de vetenskapliga

bilderna av ‘den missbrukande kvinnan’ så framstår mycket av den tidigare

forskningen som ett sökande efter att beskriva den missbrukande kvinnan, som en

speciell sorts kvinna och en fix sådan. Återigen betonas i denna studie likhet

snarare än olikhet eftersom de drogbrukande kvinnornas liv präglas av samma

strävanden efter att passera1 som respektabla2 kvinnor som andra kvinnor i

arbetarklassen i ett samhälle präglat av medelklassnormer (Laanemets 2002 och

Skeggs 1999). I detta kapitel berörs således femininitet som är det första av de tre

huvudteman som avhandlingen är upplagd efter (se kapitel 1). Utgångspunkten är

att deras blivande till kvinnor sker ger genom så kallade femininiseringsprocesser

och att dessa sker i relation till andra.

Det är i mötet med andra vi skapar vår identitet och ger mening åt våra liv

(Goffman 1959 och Holstein & Gubrium 1995). I detta sammanhang skedde den

meningsskapande processen i samtalet mellan forskaren och ‘den andra’. Eftersom
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våra möten har varat över en längre tid har möjligheten funnits att vända och vrida

på kvinnornas berättelser och de intryck som jag har fått. Exempelvis så innehöll

de första mötena långa berättelser om “vem jag är”, en retrospektiv beskrivning

som gav grunden till de samtal som senare följde om ‘vilka de var’. Varje utsaga

kvinnorna gjorde gick att analysera mot andra utsagor och mot de handlingar som

jag som forskare bevittnat. I redovisningen som följer återfinns tre analysnivåer

(vilket gäller för samtliga tre empiriska kapitel): Den första är mitt återgivande av

kvinnornas berättelser, det vill säga hur de själva beskriver och tolkar sina liv. Den

andra analysnivån är min tolkning av det jag sett och hört under fältarbetet, det vill

säga min tolkning av vad det är de säger och gör. Samt den tredje nivån som är den

teoretiska förståelse jag gör av deras berättelser och iakttagelser. Det vill säga att

jag använder den teoretiska tolkningsramen som ett redskap för att sätta in deras

berättelser och mina iakttagelser i en social kontext.  

Iscensättelse av femininiteter

- kropp, omsorg och moderskap

I detta avsnitt tas frågan om iscensättelse av femininiteter upp utifrån tre aspekter.

Det första är den kroppsliga aspekten av hur kvinnor görs och framför sig som

kvinnor. Denna aspekt är en stor del i ett feminint genus habitus, det är de yttre

tecknen på att ‘vara kvinna’. Därefter följer det som skulle kunna benämnas de inre

tecknen på detta feminina genus habitus, tillägnandet av en omsorg för andra, ‘det

vårdande jaget’ (Skeggs 1999). Nära knutet till omsorg och vårdande är moderska-

pet, vilken är den sista aspekten som berörs.

Utseende som kroppsligt uttryck för femininitet och respektabilitet

Utseendet utgör en stor del av femininitets konstruktioner och är en av de

avgörande faktorerna i andras bedömningar av kvinnors respektabilitet (Skeggs

1999). Under fältarbetes gång uppmärksammade jag en medvetenhet, möda och

omsorg som kvinnorna la ner på sina utseenden. Det handlade om allt från att ta på

sig tröjor med långa ärmar för att dölja sönderstuckna armar och händer till att

lägga ned tid och energi på att få ordning på dåliga tänder. Medvetenheten tog sig

många uttryck i det dagliga livet, men det kanske viktigaste i detta sammanhang



3 När jag lärde känna dem var de mellan 21 och 26 år.
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var den omsorg som de hade för att vara ‘rätt’ i olika sammanhang. Femininiteters

iscensättelse är beroende av vad det är för roll som skall presenteras, det vill säga

det aktiva framförandet som en ‘speciell sorts kvinna’. När Kina skulle ‘upp på

stritan’ satte hon på sig sina ‘hordojjer’, det vill säga skor med höga klackar, men

hon skulle aldrig drömma om att gå till socialtjänsten med dessa skor på sig. Inför

besöket hos socialsekreteraren var det viktigt att inte verka sliten, utan se så fräsch

och odrogad ut som möjligt. Rena kläder, kammad och lätt sminkad, inte för

utmanande och i ögonfallande, det vill säga se så ‘vanlig’ eller respektabel ut som

möjligt. 

Kroppen är central i det här sammanhanget, blemmor och blånader skall döljas.

Kroppen pyntas, målas, snörs och manipuleras. Dessa utformningar av kroppen är

mer eller mindre permanenta. Kläder, smycken och make-up kan lätt varieras och

förändras beroende på sammanhang. Frisyr, vikt och muskelbyggnad har

karaktären av mer varaktiga omdaningar av kroppen, vilket också är en investering

i ett kroppsligt budskap. Tatueringar, olika former av piercing och kirurgiska

ingrepp för att korrigera kroppen tillhör den form av kroppsliga utformanden som

är mer permanenta. Genom olika mer eller mindre permanenta investeringar i

kroppsliga uttryck förmedlas en bild av vilken sorts kvinna som personen ifråga

vill passera som. Dessa är med andra ord markörer för klasstillhörighet och tecken

på respektabilitet (Skeggs 1999). Ett exempel i det här sammanhanget är från ett

samtal med två kvinnor om deras tatueringar. Den yngre av dem ville förbättra sin

så att den inte längre skulle se ut som en kåktatuering. Den andra kvinnan säger att

hennes tatueringar är en del av hennes tillhörighet som gammal rövare. De tycker

båda att det är lustigt hur en gammal företeelse bland luffare, sjömän och kåkfarare

nu blivit modern.  Men det är som sagt skillnad på hur de ser ut och på vem de

sitter. Såväl valet av symbol som tatueringens kvalitet signalerar både klasstillhö-

righet och genus. Numera är det inte tatueringen i sig, utan var den sitter på

kroppen, vad den föreställer och hur välgjord den är som avgör hur den bedöms.

Jonna, Kina, Liv och Sofia som var unga3 talade mycket om sitt utseende i form av

att vara ‘rätt’ och om sina misslyckanden med detta. De jämförde sig ständigt med
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andra och inte sällan med mig. Jag fick vara smakråd och de frågade hur jag tyckte

att de skulle klippa sig, om de såg för utmanade ut eller om de såg ‘slitna’ eller

påverkade ut. Kina berättade med ilska hur hennes advokat påpekat att hon såg

nedgången ut när hon besökt honom på kontoret inför en kommande domstolsför-

handling. Hon hade försovit sig och kommit upp till honom osminkad och med

träningsoverallsbyxor på sig. Kinas reaktion mot advokaten riktade sig mot att han

verkat tro att hon kunde komma på samma sätt till rätten. Hans bedömning av

henne kan tolkas som ett ifrågasättande av hennes mognad och förmåga att

framföra sig som en respektabel kvinna. Hans ord blev som en påminnelse om

hennes sociala position: En prostituerad missbrukande ung kvinna vars ‘kvinnlig-

het’ och respektabilitet ifrågasattes. Inte bara för Kina utan för i det närmaste alla

kvinnorna var deras egna prostitutionserfarenheter och drogbruk inte ett tecken på

‘förfall’ och ‘omoral’ eller avsaknad av respektabilitet utan snarare olyckliga

omständigheter som de kunde förklara. I deras berättelser framkom att de inte såg

sig själva som ‘horan’, det fanns alltid någon annan som var ‘värre’, som verkligen

saknade moral. Den här aspekten är central då deras strävanden alltid var att se ‘bra

ut’ för att försöka leva upp till den normativa femininiteten. De var noga med sitt

utseende eftersom ett välordnat yttre är ett tecken på respektabilitet och det var

genom dessa kroppsliga uttryck de ville visa sin förmåga att framföra sig som

‘goda kvinnor’.

Det är genom de kroppsliga uttrycken vi bedöms. Vi ses, värderas och klassificeras

av andra och blicken har en social maktfunktion. Frågan om estetiken är en fråga

om klass och makt, mellan dominerande och dominerade. Den värdering andra gör

av dig blir en del av den värdering du gör av dig själv (Prieur 1994, s. 159). En

aspekt som ofta glöms bort i dessa sammanhang är den om att försöka passera som

något man inte ‘är’ (Skeggs 1999). Liv och Jonna kom från olika klassbakgrund,

även om de växt upp i liknande förortsområden. Det blev tydligt när jag träffade

dem båda samtidigt. Liv som var den äldre av dem blev fnittrig och framstod som

yngre, den ‘okunniga’ och ‘osäkra’ i Jonnas sällskap. Jonna uppfattade jag som

mognare bland annat eftersom det var hennes blick som blev ‘dömande’, den som

avgjorde om skorna Liv tyckte var snygga verkligen ‘var snygga’. Men Jonnas och

Livs skilda klassbakgrund framträdde också på fler sätt genom deras språk,

kroppshållning, sätt att inta rummet osv. Jonna hade ett betydligt mer självklart och
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rakt sätt att röra sig, hon gick med rak rygg, samlat och bestämt. Hennes gester var

kontrollerade och måttliga och hon flackade inte med blicken. Stod till exempel

Jonna och Liv tillsammans i en affär och väntade på att bli expedierade var det till

Jonna expediten först vände sig. I de sammanhang Jonna och jag träffades

ensamma var det min blick som var den ‘dömande’, det var mitt avgörande om

tröjan var okej eller inte. Liv tillhörde inte medelklassen även om hon ville passera

som det. Jonna bar med sig delar av de medelklasshabitus hon tillägnat sig från

sina föräldrar men detta hade naggats i kanten av ett liv utanför medelklassens

konventioner. Hon var ett ‘problembarn’ och i relation till mig framkom hennes

osäkerhet kring ‘vem hon var’. Bedömningen sker från flera håll. Det är blicken

från dem till vilka du i ett sammanhang vill sälla dig, exempelvis andra drogbruka-

re, men den bedömande blicken kommer också från dem som i grunden har samma

klasstillhörighet som du. För Jonnas vidkommande hade klassresan skett i fel

riktning, något som framkom tydligt i vår relation.

Liv var en av de mest modemedvetna av kvinnorna, hon ägnade mycket tid åt

kläder och utseende. I sina berättelser var hon ofta kritisk mot andra kvinnors

framställningar av femininiteter samtidigt som hon var mycket kluven till sitt eget

framförande. Hon frågade ofta om det syntes att hon rökt i flera dagar eller om

tröjan var för tajt och om glipan mellan den och byxlinningen var för stor. I nästa

mening kunde hon uttrycka sitt förakt för dem som hon uppfattade betraktade

henne nedvärderande genom att säga att de själva såg ut som lantisar eller

riksrajsare. Hon var trött på allas bedömningar och åsikter, trött på ankdammen

som hon växt upp i. Liv strävade bort från det liv hon levde och den miljö hon

befann sig i. De kroppsliga uttryck hon använde för detta var att försöka följa

modets trender, samtidigt som hon var osäker på sin tolkning av dessa trender. Till

skillnad från Jonna saknade Liv den estetik och självsäkerhet som finns hos

medelklassen. De ‘vet’ hur man för sig för att passera som respektabel (Skeggs

1999).



4 De äldre kvinnorna var 35, 48, 50 respektive 58 år när jag lärde känna dem. Att den kvinna
som var 35 år räknas till de äldre beror dels på hennes 20 år långa erfarenhet av drogbruk och
dels på att hon hade barn vilket inte de fyra yngre kvinnorna hade. Hon betraktade också sig
själv som gammal och erfaren i relation till de yngre och hennes umgänge var bland de gamla
rövarkärringarna.

5 Då denna berättelse var en reflektion tillbaka i tiden beskriver den mer av Vivians
uppfattning av hur kvinnor görs när den berättas än vid den tid då berättelsen utspelade sig. 
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Vivian som var en av de äldre4, reflekterade över olika framställningar av sig som

kvinna. Återigen framkommer aspekten av den värderande blicken från andra. En

illustrativ berättelse i sammanhanget var när hon som ensamstående småbarnsmor

verbalt attackerades av en grannfru som ifrågasatte hennes respektabilitet. Kvinnan

ansåg att det syntes vilken sorts kvinna Vivian var, som skyltade med svarta

underkläder på tvättlinan, att hon på det sättet försökte locka till sig andras män.

Vivian gav tillbaka och sa åt grannfrun att det syntes vilken sorts karlar de hade

som flåsade efter svarta underkläder. Till skillnad från de yngre kvinnorna vänder

Vivian frågan om respektabilitet ifrån sig själv genom att angripa grannens

tolkningar av kläder, utseende och levnadsförhållanden som tecken på omoral.

Enligt min bedömning lägger hon dels över frågan om avsikter och omoral på

männen, dels vänder hon angreppet till att handla om hur andra kvinnor skapar och

upprätthåller den normativa femininiteten. Hennes retrospektiva berättelse5 kan ses

som en kritik av rådande genussystem där kvinnan står som samhällets moralbärare

och genom den funktionen också reproducerar detta system eller ordning (Skeggs

1999). 

Samtidigt som Vivian i denna reflektion gör motstånd mot den rådande normativa

ordningen vad beträffar hur en kvinna bör framföra sig, så var hon mycket mån om

sitt yttre och att det inte fick synas utanpå vilket liv hon levde. Det finns en

konflikt mellan ‘att få vara som man vill’ och ‘att föra sig som man bör’. Min

tolkning av denna konflikt grundar sig i klass- och maktaspekter. I samband med

en rättegångsförhandling gick vi tillsammans med Stina, en av Vivians väninnor,

på konditori. Samtalet kretsade kring deras respektive mäns dåliga smak att komma

till huvudförhandlingar iförda skinnpaj, jeans och allmänt tilltufsade. Vivian bar

alltid dräkt i dessa sammanhang och Stina såg till att se prydlig ut; för man vill ju

inte skämma ut Vivian när man sitter där på åhörarbänken. Vivian berättade om
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sin mor och hur hon trots svåra ekonomiska bekymmer som ensamstående med

fyra barn alltid såg till att hon och hennes syskon såg snygga och propra ut. Hon

sydde klänningar till Vivian efter de modeller som hängde i skyltfönstren för att

hon skulle se ut som de andra flickorna i skolan. I denna berättelse framträder en

stolthet i form av att fattigdom inte skall synas utanpå. Att det inte finns ett

likhetstecken mellan fattig och illa klädd, vilket tolkas som avsaknad av moral

(Skeggs 1999). Enligt min tolkning framkommer en form av klasstolthet, som

också återfinns i skönlitterära beskrivningar av arbetarklassens kvinnor. Till

exempel i Moa Martinssons självbiografiska romaner om moderns slit för att hålla

hunger, smuts och förfall borta från tröskeln. Trots strävanden efter att klasstillhö-

righet, drogbruk och fattigdom inte skall synas och med det kampen för att via

kroppsliga uttryck framstå som en ‘ordentlig kvinna’, grundar sig kvinnornas

subjektpositoner i det faktum att de är drogbrukare. Jag tänker nu gå vidare på

detta tema och beskriva den kluvenhet som återfinns i deras berättelser om sig

själva som ‘missbrukare’.

Utseendets betydelse för icke-respektabilitet

Framför allt för de unga kvinnorna var det viktigt att narkotikaanvändingen och

livet runt det inte skulle synas utanpå, även om denna typ av berättelser också

återkommer hos de fyra äldre. Det framkom tre huvudorsaker till att utseendet var

viktigare för de yngre kvinnorna. För det första var de unga mer beroende av att

föräldrar och syskon inte skulle känna till och ta skada av deras liv. För det andra

var det viktigt att inte väcka misstankar hos myndigheter, eftersom de på grund av

sin ungdom riskerade fler och kraftfullare ingripanden från myndigheternas sida.

För det tredje eftersom mycket av deras liv fokuserade kring män, att bli älskade

av män. Detta för att förverkliga drömmen om att  finna ‘den rätte’ och bilda egen

familj och skaffa barn. Enligt min bedömning hänger samtliga tre orsaker samman

med deras ålder, att de var på väg i livet och hade drömmar om ett annat liv utan

droger. Vid ett av de första mötena med Sofia (som var en av de yngre kvinnorna),

berättade hon om episoden då hon och Jens träffades: Hon var femton år och hade

tidigt börjat hänga på plattan med äldre män runt sig. De hade stött ihop i

närheten av Sergels torg, han hade tittat upp på henne och sagt: Å va fin du är. Sen

dess var dom ett par. Sofia återkom ofta till dessa berättelser, om hur andra

bedömde henne efter utseende och det var genom deras ögon hon också såg sig
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själv.

Vid ett tillfälle var det en kvinna som stod och knackade [på

toalettdörren inne på Sergelstoaletten]. Sofia blev förbannad och

klappade till henne. Det visade sig att denna kvinna också höll på

med varorna och ville komma in så fort som möjligt. Kvinnan blev

förvånad över att Sofia höll på, det kunde man inte tro sa hon. De

träffades vid ett senare tillfälle nere på plattan och kvinnan sa till sin

pojkvän att kan du begripa att hon håller på med varorna. Kvinnan

syftade på att So fia inte ‘ser ut som  en missbrukare’, man kan inte

läsa det utanpå. (fältanteckningar 1997)

Vi går in på Söderhallarna och Sofia ser sig i spegeln. Hon vänder

sig åt mitt håll och frågar om hon är ful. Nej absolut inte säger jag,

det är du inte. Jag tycker inte om det jag ser, säger hon om sin egen

spegelbild. (fältanteckningar 1997)

Vid en närmare betraktelse av dessa två berättelser eller utsagor från Sofia

framträder en daglig balansgång mellan strävandet efter att vara en ‘ordentlig

kvinna’ och en livsföring som beskrivs och uppfattas om maskulin. Drogbruk och

drogvärlden beskrivs ofta inom drogforskningsfältet som extremt maskulin och

kvinnors drogbruk betraktas som ett ‘icke feminint förehavande’ (Lalander 2001

och Malloch 1999). Ingen är mer medveten om denna föreställning än de kvinnor

som brukar droger. Det är inte passande och anständigt för en kvinna att sitta och

injicera heroin på en offentlig toalett, inte heller i andra drogbrukares ögon. Därför

är det viktigt för Sofia att andra inte tycker hon ser ut som en ‘missbrukare’.

Samtidigt ‘vet’ hon själv att hon ‘är missbrukare’ och den spegelbilden tycker hon

inte om. Vid detta möte i oktober hade Sofia nyss frigivits från anstalt och var

väldigt drogsugen och sa att hon vet att hon kommer att ta, frågan är bara när.

Samtalet kretsade också mycket kring hennes relativt färska prostitutionserfarenhe-

ter. Det var därmed också en kamp för att inte vara ‘den dåliga kvinnan’. Det finns

i det här sammanhanget två aspekter av de kroppsliga uttrycken för den normativa

femininiteten. Den första aspekten ligger i linje med rådande skönhetsideal att vara

söt, fin och snygg. Den andra aspekten berör frågan om avvikelse/normalitet; att

vara en anständig kvinna och att alla tecken på ‘förfall’ och ‘omoral’ måste
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bekämpas och döljas. 

I Sofias berättelser framträder det Goffman (1972) definierar som moraliska

karriärer. Det vill säga den bakgrund en person tillskriver sig när hon definierats

av andra och sig själv som ‘avvikare’. Det är en fråga om när drogsuget tar över,

när ‘missbrukaren’ förlorar kontrollen. Ett sätt för Sofia blir att med näbbar och

klor kämpa mot ‘missbrukaren’ bland annat genom att upprätthålla ett ‘normalt’

yttre. Samtidigt har hon genom sina många behandlingshems- och kriminalvårds-

vistelser antagit delar av de beskrivningar som hon som heroinist tillskrivits. I

föreställningen finns det yttre kroppsliga kännetecken på ‘missbrukaren’;

exempelvis att se sliten ut, vara smutsig och trasig. Det vill säga ett allmänt ovårdat

yttre som ett resultat av ett ovårdat inre, en kontrollförlust i ett samhälle där

självkontroll är högt aktat (Järvinen 1998a). En annan av de yngre kvinnorna

beskrev sin oro för framtiden och de yttre tecknen på förfall genom att hänvisa till

två äldre kvinnor som en bekräftelse på att det kommer att synas utanpå. Man vill

ju inte sluta som världens rikspundare utan egna tänder. Bilden av dem var att de

förlorat kontrollen och med det självaktning, det går inte att komma längre ner. Ika

som någonstans hade en dröm om ett vanligt liv men sa att det var för sent, gjorde

följande reflektion i en intervju:

Ingrid: Hur ser man som äldre kvinna på de yngre som håller på?

Ika: Det var som när jag var uppe på plattan, då stod det två tjejer

i 15 årsåldern och hängde där. Jag gick fram och sa åt dem; åk

härifrån! Ni vill väl för fan inte bli som mig alltså! Dom tittade på

mig. (Intervju med Ika)

Det Ika syftade på var det liv hon levt med över 20 års drogbruk, arbetslöshet och

periodvis som hemlös. Hon syftade på sina erfarenheter av detta liv, som om det

syntes utanpå. Den bild hon hade av sig själv var att detta liv satt sina tydliga spår

i och på hennes kropp. Händer, armar och ben med ärr, ett fåtal egna tänder och ett

och annat märke efter misshandel.  Kroppsliga tecken som i hennes egna ögon var

påfallande men för mina bara syntes om jag verkligen tittade riktigt noga. Återigen

blir det vetskapen och kunskapen som blir avgörandet i ‘att’ det syns utanpå,

snarare än de faktiska kroppsliga tecknens tydlighet.  För Ika syntes det alltid att
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hon var pundare men om hon skulle sitta i en tunnelbanevagn tillsammans med

andra är jag övertygad om att ingen skulle se henne som ‘missbrukare’. Däremot

om Ika kom upp till mig på universitet och frågade någon av mina kollegor var mitt

rum var skulle de anta att hon var en av de studerade kvinnorna. Detta innebär att

hon kan passera som ‘vilken kvinna som helst’ i ett sammanhang men inte i ett

annat, något som hon själv inte var så klar över. 

Ett annat exempel på detta var Ylvas osäkerhet och rädsla för att visa sig utomhus

efter frigivning från fängelsestraff. Hon tyckte själv att det stod stämplat i pannan

på henne att hon var narkoman och fånge och hon tyckte att andra tittade konstigt

på henne. Trots att Ylva ‘valt’ att fortsätta med amfetmin för att det var i

rövarvärlden hon hade sin tillhörighet, ville hon inte bli bedömd enligt denna

tillhörighet. Här framkommer aspekten av tillskrivna stigmatiserande egenskaper

som tilldelas ‘avvikaren’ och som internaliseras hos henne genom stigmatiserings-

processen (Goffman 1972). Detta stigma förstärks av fängelsevistelserna i sig men

också genom den struktur som finns inne på anstalterna. Två tydliga kroppsliga

aspekter av uppdelningen mellan fångar och fångvaktare är deras skilda kläder och

den kroppsliga begränsningen av fångarnas rörelsefrihet innanför murarna. De

skilda kläderna är en klass- och maktmarkör genom att fångkläderna är enkla; blå

träningsoverallsliknande byxor, vita kortärmade tröjor, blå skjorta och badtofflor.

Fångvaktarnas kläder signalerar makt och dominans genom att de utseendemässigt

påminner om polisuniformer, mörkblå kraftig byxa med sidfickor, ljusblå skjorta

med mörk slips och mörkblå långärmad tröja med axelklaffar. Det syns utanpå vem

du är, fånge eller fångvaktare, en känsla som sitter kvar en tid efter frigivning.

Att förhålla sig till kroppsliga idealbilder

Skönhetsidealet för kvinnor innebär att leva upp till vissa kroppsliga ideal. Susan

Bordo (1993) beskriver hur dessa ideal generellt under de senaste hundrafemtio

åren gått från rund till slank. Det kroppsliga kvinnoidealet har förändrats sedan

artonhundratalets ‘timglasfigurer’ till dagens slimmade vältränade ‘bystdrottning-

ar’ i pojkliknande kroppar. Idealbilderna varierar och hänger samman med

strukturella förändringar som kvinnors relation till arbetsmarknaden och politiken.

I samma tid som den första vågens feminister ställde krav om rösträtt och

myndighet sågs en förändring växa fram i mode och kroppsideal bland borgarklas-



6 Jag är fullt medveten om att denna historiska tillbakablick på kvinnoidealets svängningar är
kort, det är ett avhandlingsämne i sig. Syftet med den är att illustrera att förändringar i
kroppsliga ideal inte är fria från andra sammhällsförändringar (se bland annat Söderberg
2001).
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sens kvinnor. Från ‘kvinnliga former’ till slanka ‘androgyna’ kroppar, från långa

kjolar till byxor, från drömmen om familj och barn till strävanden efter utbildning

och självbestämmande (Bordo 1993). En trend som sedan bröts efter andra

världskriget när samhället åter skulle byggas upp och ordning, moral och

framåtanda stod högt på dagordningen. Kvinnoidealet blev återigen förknippat med

runda former, moderlighet och reproduktion. Hon fick träda tillbaka för att ge plats

åt mannen som familjeförsörjaren där hennes plats blev hemmafruns. Återigen

breda höfter, stora bröst, kjolar och långa frisyrer. Ett kvinnoideal som förändrades

i och med den allmänna radikaliseringen i samhället under mitten av 1960-talet6.

Dagens slanka kvinnoideal kan ses som en sorts moralisk styrka och en markör för

framgång, självbehärskning och socialt uppåtsträvande (a.a.). Det är viktigt att

komma ihåg att det finns en klassdimension här. Det är medelklassens estetik som

utgör normen i vår västerländska kultur. Modevärlden och damtidningarna

förmedlar budskapet om denna sociala rörlighet uppåt. Enligt Pierre Bourdieu

(1984) är kroppen den främsta materialiseringen av klassers smak och kroppen

kodas och tolkas ständigt utifrån klasstillhörighet. Kvinnor investerar i sina

kroppar som ett sorts symboliskt kapital, genom att uppfylla kraven på den

normativa femininiteten och kan därigenom passera som respektabla.

För de yngre kvinnorna var såväl personlig framgång som ökad social status viktigt

och fetma var ett tecken på förfall. Vikt var ett ofta återkommande tema i samtalen,

dels i berättelser om andra kvinnor och dels i förhållande till modevärldens och sin

egen idealbild. Framförallt blev vikten central för dem under de perioder de befann

sig på kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem eftersom matlagning och

näringslära var centrala delar i de program som bedrevs där. Jonna tränade väldigt

mycket och beklagade sig över att det enda roliga som fanns att göra på anstalt och

behandling var att äta. Eftersom kvinnornas ekonomiska situation var kärv under

fängelse- och behandlingshemsvistelser köpte jag oftast med mig godis, frukt,

cigaretter, telefonkort eller annat de önskade. Jonna ville ha choklad och coca cola,

hon berättade hur de andra kvinnorna kallade mig ‘Jonnas godistant’ och de
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önskade att de också hade en ‘godistant’ som kom och hälsade på. Efter ett besök

hos Jonna skriver jag följande fältanteckningar.

Jonna ger sig på godiset och colan  [som jag har med]. Hon berättar

att hon nu tränar som en dåre. Cyklar i 40 minuter och kör sen mage

och överkropp. Får svettas ordentligt och det är skönt säger hon.

Hon tränar fyra dagar i streck sen vilar hon en dag och sen tränar

hon igen. Hon säger att hon gått upp 10 k ilo för de äter  så mycket.

Jag säger att det inte märks för hon är så smal. “Jo det märks”, säger

Jonna, “för jag kommer inte i mina byxor, bara ett par och tränings-

brallorna”. /../ Jonna berä ttar att hon vägde 50  kilo när hon  kom in

och nu väger hon närmare 60. I förhållande till sin längd är 60 kilo

‘normalt’. Frågar henne om hon har lite ‘nojja’ för mat och att äta.

Jonna berättar att hon nog var lite ‘anorektisk’ på behandlingshem-

met och åt ibland bara två smörgåsar på en hel dag vilket fick

personalen att börja tjata.  (Fältanteckningar 1999)

När Jonna blev gripen var hon mycket tunn och utmärglad vilket fick till följd att

hon blev liggande på sjukavdelning med dropp. Hon förklarade det då med att hon

glömmer att äta och dricka när hon pundar. Två månader och 10 kilo senare tränar

hon för att komma i samma kläder hon hade vid tiden för gripandet. Hon hade

glömt hur hon såg ut, klädernas storlek blev det avgörande för om hon var okej

eller inte. Många av de program som fanns på anstalter och behandlingshem för

kvinnor fokuserade på utseende, mat, hälsa och ‘kvinnlighet’. I kriminalvårdens

tidning Runt i krim (1999:5 och  2000:3) beskrivs detta innehåll i behandling-

en/rehabiliteringen på två kvinnoanstalter, där inriktningen benämns som

‘kvinnlig’ med självhushåll, näringslära, matlagning, sy och vävverksamhet med

mera. Den normativa femininiteten var något att ständigt kämpa efter och jämföra

sig med. Flera av kvinnorna berättade om hur de hjälpte varandra med att färga och

klippa håret, de diskuterade utseende och förhöll sig till modetidningarnas

skönhetstips. När jag till exempel besökte Vivian och Ylva på häktet var de i full

färd med att färga håret på Ylva och permanenta Vivian. Detta engagemang och

sysslande med utseendet var något jag iakttog på såväl häkte, kriminalvårdsanstal-

ter som behandlingshem. Det var alltid någon som gick omkring i korridoren med

färg i håret eller som fick sina ögonbryn plockade av en medfånge eller så satt de
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och diskuterade vad som skulle passa dem när de gemensamt bläddrade i någon

dam/modetidning. 

Kost- och hälsoprogrammen kan i vissa avseende ha motsatt effekt. Det blir en

fixering vid den goda hälsan och äta rätt, räkna kalorier och tänka på figuren. På

ett sätt blir budskapet motsägelsefullt eftersom idealet är platta kroppar utan

utbuktningar, vältränade utan fett men med långa fasta muskler (Bordo 1993). När

kvinnorna kommer till anstalterna som mycket smala och tunna blir de per

definition större av att äta, dessutom är tillvaron på anstalt och behandlingshem

stillasittande. De möter två motsägelsefulla kvinnoideal: Anstaltsprogrammens

omvårdande och femininiserande budskap där de får lära sig laga mat, baka, sy och

sticka. Det andra budskapet är det allmänrådande som beskrevs ovan med ideal

som frihet, framgång och ‘satsa på dig själv’. Budskapet förvrids ännu mer av en

‘unnadig-diskurs’ som allt oftare dyker upp i damtidningar. Den riktar sig direkt

till den hårt arbetande, ekonomiskt oberoende, smala vältränade medelklasskvin-

nan i storstäderna (a.a.). Det är många budskap, bilder och ideal som blir svåra om

inte omöjliga för dessa kvinnor att förverkliga även om de ständigt förhåller sig till

dem. Sofia för en återkommande dialog i sin dagbok om hur hon skall förhålla sig

till sitt liv i relation till den hon vill eller bör vara.

I morgon får jag hygienartiklar, det skall bli så skönt att kunna

känna sig ren och  fräsch! Och på måndag skall jag börja äta bra.

Mycket sallad till maten. Gå 10-20 varv runt fotbollsplanen. Sitt-ups

varannan dag. Bara köpa frukt från kiosken och HÖGST en

godispåse! Unna mig en påse chips var 14 dag! Ej mer! Börja sola

och träna när jag känner för det, annars slutar jag bara! Visst jag

sitter inne, men  varför kan  jag inte låtsats a tt jag är på hälsobant-

ningskur i två månader. Jag har inget att förlora på det! För jag

måste sysselsätta m ig! Gäller bara att få arslet ur vagnen.Och det

skall jag göra nu! Tänker inte mucka som en FET ko! Nej, aldrig,

inte den här gången! (Citat ur Sofias dagbok 1997)

Återigen handlar det om att leva upp till en idealbild och att dölja tecken på förfall.

Det är inte en fråga om att ges eller sträva efter sociala förutsättningar för ett gott

liv, utan yttre kroppsliga tecken på en sund människa i en sund kropp. Fängelsevis-
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telsen skall tänkas om till en hälsohemsvistelse där kroppen ‘vårdas’ och själen

disciplineras. Det är bara deras eget fel att de är där de är, det är ett resultat av

deras omoral och förfall. De har själva ‘valt’ de liv de lever och de bär själva

ansvaret för att de är där de är. De gamla tukthusens diciplineringstankegång lever

kvar i strukturen och i kvinnornas egen föreställningsvärld. Själen blir till kroppens

fängelse (Foucault 1993). 

Sammanfattning av de kroppsliga aspekterna

Social position, genus, normalitet och avvikelse återkommer som underliggande

teman i kvinnornas berättelser. Det gällde att framföra sig som kvinna inför sina

egna och inför andras ögon. Det var också tydligt att det inte fanns en färdig roll

eller mall att anta eftersom det finns så många olika sammanhang där framställan-

det var beroende av de olika normativa förväntningar på den ‘rätta’ iscensättelsen

av femininitet (Skeggs 1999). De olika sammanhang som framkom i studien var

inom missbrukarvärlden, i prostitutionssammanhang, i relation till sina föräldrar,

sina barn, sin partner eller potentiella partner och i relation till socialtjänst,

kriminalvård, polis och narkomanvård (Laanemets 2002). Iscensättelse av

femininiteter var också beroende av om det framfördes i förhållande till en man

eller en annan kvinna. 

De äldre kvinnorna hade lättare än de yngre för att röra sig mellan de olika

sammanhangen genom att de var tryggare i sina subjektpositioner. Flera av dem

hade ‘antagit’ en identitet som de kände sig relativt tillfreds med. Detta är inte

särskilt förvånande eftersom livserfarenheter gör människan mer förtrogen med

livet och sig själv. Vivian var klar över hur hon skulle presentera sig i olika

sammanhang och hon verkade vandra mellan rollerna obehindrat: bullmamma,

maka, mormor, barmhärtig samarit och slipad affärskvinna. Hon visade ingen

osäkerhet utan snarare en trött cynism och kanske en önskan om att bara få vara

Vivian.

Idag har Lennart varit hemma i en vecka. Inte vet jag vad jag hade

väntat mig, men jag har in te tyckt om a tt han varit full var dag. Nu

är han ju en snäll fylltratt, men jag hade velat ha någon att tala

med! Ännu värre när han försöker bryta spriten med att knapra
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[amfetamin]...  ingen måtta, men det är inte så lätt. Ekonomin i

botten. Ingen har pengar. Tur man har gott resumé att falla tillbaka

på. Det blir bättre när L har landat. Det är en svår omställning från

fångenskap till ‘vanligt’ liv. Helt som andras liv kan det aldrig bli.

Man måste vara oerhört flexibel...Jag växlar från liten husmor i

dockhus till gangsterbrud åttio gånger om dagen. Pistolen i

förklädsfickan. Hade m an inte varit känd redan, så hade man aldrig

blivit, för numera är ju alla uddarna i beteendet avslipade. I går var

jag förbi häktet, -på väg till ‘jobbet’. Lämnade en femhundring  till

X, som sitter m isstänkt. På kvällen besökte jag hans fru, förut ren

numera lätt känd i narkotikasammanhang...Uppåt och nedåt. Nu

skall jag städa. (Ur Vivians dagbok 1998)

Utifrån min analys kan kroppen ses som ett kapital som kvinnorna investerar i.

Detta sker genom en feminiseringsprocess där de formar sig till kvinnor,“att se ut

var att vara” (Skeggs 1999, s. 161). Genom att vara mån om sitt yttre strävade

kvinnorna efter att framstå som respektabla. Inte minst var de kroppsliga

investeringarna ett tecken på självaktning och ett tecken på att de egentligen ville

något annat med sina liv. Att det var olyckliga omständigheter som gjort att de

befann sig i den sociala position de gjorde. Men det räcker inte med utseende och

investeringar i kroppsliga uttryck för att uppfylla kraven för den normativa

femininiteten. Minst lika viktigt är beteendet, att uppföra sig som en kvinna och att

tillägna sig de ‘inre’ tecknen på femininitet ‘det omvårdande jaget’, som en del i

kvinnors genushabitus.

Det omvårdande jaget

En omskriven aspekt av att ‘bli kvinna’ är frågan om omsorgen om andra (Skeggs

1999). Denna aspekt av femininitet framträder i citatet ur Vivians dagbok ovan.

Det är omsorg om män och barn, om hem och hushåll, omsorg om vänner och

andra närstående. I det följande diskuteras denna aspekt som en del i ett feminint

genushabitus, det vill säga som ett förkroppsligande av de förväntningar som finns

på en kvinna i och med den könsdifferentierade samhällsstrukturen. Denna

omvårdnad eller intresse för och engagemang i kärleksrelationen till män kan med

detta synsätt läsas som en iscensättelse av femininiteter. Detta område hänger även

samman med vården av det egna yttre som beskrevs ovan. Omsorg handlar om ett



7 Som ett led i att skydda kvinnornas identitet har jag valt att skriva NN istället för deras
fingerade namn när jag känt att informationen är så känslig eller specifik att deras identitet kan
avslöjas.  
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uppoffrande och ibland utplånande av sina egna behov och önskningar. Här

framträder också distinktionen mellan den ‘goda kvinnan’ och den ‘fallna kvinnan’

genom föreställningen om sexuell moral hos den heterosexuella monogama

kvinnan. Genom ett engagemang och vård av relationen till en man eller kärleken

i sig signalerar kvinnan moral och omvänt ett ointresse för varaktiga relationer eller

män signalerar sexuell omoral och avvikelse. 

Vi talade om kvinnan och hennes ställning, om vårdandet. Ika säger

att ofta är det så att unga flickor ger all sin kärlek till hästar, sedan

byts de ut mot killar. Jag säger att både hästar och män kan bitas och

sparkas. Ika säger att hon blivit biten och sparkad många gånger av

både hästar och män. /../ Hon berättar hur allt bubblar upp i henne

idag, allt skit hon varit med om. Hur mycket hon  knullat för tjack

och hur utnyttjad och misshandlad hon blivit av både män och

torskar. Hon börjar se på sitt liv och undra hur hon kunnat. (fältan-

teckningar 1997)

Kärleken är en sak och sex en annan, män är en sak och torskar en annan. I

berättelserna framträder rådande genussystem med all sin tydlighet, det handlar om

att underordna sig andras önskningar och tillfredställa andras behov. Att mannen

är den dominerande och kvinnan den dominerade framkommer inte minst mot

bakgrund av att kvinnor är betydligt färre till antal inom ‘missbrukarvärlden’ men

trots det är det inte kvinnorna som väljer och vrakar och ställer krav. Ika berättade

ofta om hur utnyttjade kvinnor blir inom missbrukarvärlden, hur hon och alla

andra ställde upp på sex och att ingen någonsin frågade efter deras behov. En

förklaring som hon gav på frågan varför ‘alla’ ställer upp är att det handlar om

drömmen om prinsen och tomtebolyckan. Ansvaret är kvinnans som ställer upp,

men sorgen är riktad mot utnyttjande och utsatthet för våld. Rädslan för ensamhe-

ten och för att inte vara kvinna nog gör att kvinnorna gång efter annan går in i nya

relationer. De tror och hoppas att detta är den rätte, att de nu skall finna lyckan. När

vi lärde känna varandra hade NN7 just träffat Y och hon beskrev honom och deras
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relation som annorlunda:

/../ [Hon] berättar om hur hon tjutit i skogen när hon och Y var ute

och gick. Hon  säger att han verkar vara  bra, men samtidigt är hon på

sin vakt hela tiden mot karlar.  Jag frågar om det är hårt att vara

kvinna. Ja fy fan, säger hon. Man blir så illa behandlad. Y är

annorlunda, säger hon. Han brukar säga till henne att hon alltid kan

komma och prata när hon vill. (fältanteckningar 1997)

NN lade ner mycket energi, tid och kärlek i sin relation till Y under det första

halvåret jag följde henne. Bilden av Y som annorlunda och bra flagnade efter hand

allt mer, liksom självaktningen hos NN. Efter att de varit tillsammans cirka fem

månader börjde förändringen i deras relation visa sig i hennes berättelser och i

mina intryck av dem. I september tar NN sina sista pengar och köper 800 Mogadon

till ett bra pris, i syfte att sälja dem vidare för att tjäna ihop pengar. Y tog en stor

del av tabletterna och blev dessutom elak när han tagit dem, så NN gömde

tabletterna. Hon berättade också hur de tidigare kunde vara drogfria tillsammans

i en vecka, tio dagar i streck men att den tiden var förbi. Y, sa hon, var världens

största missbrukare. Ganska precis en månad senare grälade de inför mig och Y

markerade slag mot NN. Han ville synas och kommenterade och korrigerade

hennes berättelser till mig. Vid ett tillfälle när Y och jag var ensamma sa han åt mig

att jag måste vara medveten om att hon snackar mycket, dra av hälften när du

skriver. Ett par veckor senare framkom följande vid ett av våra möten.

NN var inte på så bra humör, jag frågade vad som hänt. NN hade

svårt att prata eftersom Y var hemma. /../ NN sa att Y slagit henne

och visade upp sin hand  och arm och att han slagit henne över hela

kroppen. Hon halvviskar. Jag följer henne till diskbänken där hon

berättar att hon tog sig till psykakuten i söndags för att bli inlagd

men en “svartskalledoktor”  hade sagt att det inte gick och givit

henne två Sobril. /../ Hon är helt nere i nerverna sa hon. /../ NN

berättar  om misshandeln och att Y är arg på henne för att hon tog

sig till psykakuten. Han har kastat henne i dörrposten, slagit henne

över käken så  hon har svårt att äta, slagit henne med damsugarröret

över armen. NN säger att hon tycker det går för långt, att hon vill dra
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sig ur. Y kommer tillbaka och v i pratar ganska tyst. /../ När vi åker

iväg talar vi mer om misshandeln. Det hela brakade lös i lördags. Y

hade tagit en massa fludder och då  blir han  våldsam och tokig, sa

hon. NN hade legat och sovit och han kom hem och drog upp henne

ur sängen och spöade henne. H on försök te försvara sig med en kniv

men han gick då på med dam sugarröret. N N är less på  allt. Jag frågar

vad hon vill och hon säger själv att det är svårt, hon tycker ju om

honom. Det otäcka är att han inte är ångerfull, säger NN. Hon vet

inte vad som skall hända. (fältanteckningar 1997)

Våldet fortsatte och NN blev mer och mer övertygad om att det enda rätta vore att

lämna honom, frågan var bara hur. Hon sa att han aldrig kommer att släppa henne

och hon var dessutom rädd för att vara ensam. Efter en dryg månad vände

situationen, han slutade för en tid att misshandla henne och var mycket ångerfull

och liten. Han sa själv att han inte kunde klara sig utan henne och hon ställde upp

för honom och förklarade hans tidigare agerande med att han inte tålde den ena och

den andra drogen, samt att han mått dåligt över andra saker. 

Relationen blir ett projekt där kvinnan tar ansvar för förekomsten av konflikter, sitt

eget och partnerns illamående och välbefinnande (Hydén 1995). Hennes

engagemang och förmåga till att reda upp och vårda relationen och partnern är en

markör för hennes ‘kvinnlighet’ och ett sätt att leva upp till den normativa

femininiteten. NN tyckte synd om Y och sa att hon tyckte om honom. NN började

arbete för att reparera relationen och framför allt tog hon hand om Y som var

deprimerad och mådde psykiskt dåligt. Hon ville lämna honom under den period

när deras liv kretsade kring hans missbruk och misshandel av henne. Förklaringen

från hans sida till misshandeln och konflikterna var hennes tillkortakommande i

olika avseenden. NN stannade kvar i relationen eftersom hon ansåg honom vara

bättre än de tidigare män hon känt och hon ville inte vara ensam. Den tolkning jag

gör är att hennes identitet som kvinna var beskuren utan en man. NNs identitet som

kvinna förstärktes av att ta hand om honom eftersom hon lärt sig att så gör kvinnor.

Ansvar och skuld överskuggas av rädslan för ensamhet och behovet av en relation

för att leva upp till den normativa femininiteten.
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En annan kvinna som var gift beskrev sin relation som för djävlig och i sina

berättelser återkom hon till det hon uppfattade som sina brister, dessa såg hon som

orsak till äktenskapsproblemen. I samma andetag kunde hon säga att han också

måste bjuda till, det hänger inte bara på den ena parten i en relation att

äktenskapet fungerar. Under det dryga år vi träffades utgjorde livet hemma en stor

del av samtalen.

Vi satte oss längst in i hörnet på fiket. NN sa att det just nu var

ganska okej hemma. H on har varit till lags  i ett par dagar. Hon har

gått med på hans ‘sexgre j’ som hon sa. NN exemplifierade det med

att hon legat med honom fem gånger sedan igår kväll. Han är då glad

och nöjd och hon kan få det lite lugnt. Hon vet att han inte kommer

att orka mer ikväll. (fältateckningar augusti 1998) 

Sin sexualitet beskrev hon som icke existerande, hon hade sex för husfridens skull

eller för att få pengar till droger. Hon sa själv att hon alltid tänker vad hon kan

vinna på att vara med den här människan. I relation till sin man kunde hon vinna

lugn och ro, en stund för sig själv, men också hans bedömning av henne som en

god fru. När hon ställde upp på hans önskningar och vilja framförde hon den bild

hon hade av vad kvinnans roll är i en relation. Hon tyckte också synd om sin man

som i tidigare äktenskap haft mer ‘ordentliga fruar’. Han var van vid att komma

hem till ett städat hem med maten på bordet. Något som hon själv hade svårt att

uppfylla eftersom hennes tid fylldes av att skaffa pengar och droger. Hennes sätt

att kompensera mannen var på det sexuella planet, att se till att han var nöjd och

tillfredsställd. 

Uppfattningen om brist på omsorg och engagemang i relationen var ett tecken på

omoral och förfall och då huvudsakligen sexuell omoral. Kärleksrelationen var det

kvinnorna strävade efter för att bekräftas som just goda kvinnor. Arbetarklasskvin-

nans identitet som respektabel kvinna skapas genom äktenskapet eller den

heterosexuella, monogama relationen (Skeggs 1999). Hon ‘blir’ respektabel genom

att vara någons kvinna. Livet kretsar kring att finna ‘den rätte’, han som kan ge

henne status och identitet som en ‘ordentlig kvinna’. Det var inte utbildning och

arbete eller någon annan form av personlig utveckling som var det livet kretsade

kring, utan män. Det är i detta avseende som klassaspekten blir tydlig i förhållande
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till att framföra sig som kvinna. För den moderna svenska medelklasskvinnan är

det viktigt att vara självständig och ekonomiskt oberoende. Att skaffa sig

utbildning och arbete innan äktenskapet och att ställa betydligt högre krav på

jämställdhet och mannens delaktighet i hushållsgöromål (Holmberg 1993). 

Denna klass skillnad syntes i förhållande till Jonna som var den enda yngre

kvinnan i studien som inte talade om mannen och äktenskapet som det i första hand

eftersträvansvärda. Jonna ville utbilda sig och arbeta med något kvalificerat yrke

som kunde stimulera hennes kreativitet. Kärleken var för den sakens skull inte

oviktig, men den fick inte begränsa henne. Hon hade relationer och hon ångrade

att hon valt drogerna före sin stora tonårskärlek, men det var inte jakten på

kärleken som upptog hennes tid och tanke. En kortare tid under det år jag följde

henne hade hon en relation med en man men den tog slut eftersom Jonna inte ville

begränsa sitt liv till att umgås med honom. Hon kritiserade de väninnor som

isolerade sig i sina relationer. Det intressanta i sammanhanget var att hon ansåg det

vara väninnorna själva som satte stopp för rörelsefriheten och inte männen eller

formerna för den monogama, heterosexuella parrelationen. Samtidigt som hennes

egna erfarenheter var att männen var begränsande och relationen till dem ett hinder

för rörelsefriheten.

Den aspekt som framträder är vad jag skulle vilja benämna olika syn på vad den

normativa femininiteten står för, vilket har sin grund i olika klasshabitus. För Liv

och Sofia var just kärleken och män det nav som världen snurrade runt. På samma

sätt som för de två kvinnor vars relationer diskuterades ovan handlade berättelserna

om uppoffring och den egna skulden till kärleksbekymmer och relationsproblem.

De båda framförde en annan bild av hur en kvinna bör och skall föra sig i relation

till män i allmänhet och partnern i synnerhet än den Jonna gjorde. De ansåg det

berättigat med mäns kontroll av kvinnor, de ansåg att kvinnan och mannen hade

olika skyldigheter och plikter i relationen. Hennes skyldighet var att hålla ett vårdat

yttre, vara sexuellt attraktiv men inte utmanande gentemot andra män, ta hand om

hemmet och relationen och inte bråka om småsaker. Hans skyldighet var att hålla

i ekonomin och upprätthålla sociala och ekonomiska kontakter med andra och inte

slåss och bråka utan anledning. Han skulle vara tuff och ha status men samtidigt

vara mjuk och kärleksfull.
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Även om kärleken gjort ont genom att flera relationer innehöll mycket våld från

männens sida talade kvinnorna ofta om dem som egentligen snälla. Det var först

i efterhand, när relationen tagit slut, som de kunde tala om sina före detta män som

elaka, kontrollerande och våldsbenägna. Men relationerna gav också kvinnorna en

status vilket framkom i berättelser om deras respektive mäns roll inom den egna

världen. Ylva var den enda kvinna som valt ett liv utan män eftersom hennes

erfarenheter var att det var de som ställt till det för henne i livet. Det var på grund

av män hon blivit vräkt från bostäder och det var på grund av mäns våld hon hade

fysiska men. Hon sa att det inte går att lita på dem varken i kärlek eller affärer.

Ylva exemplifierade detta ofta med berättelser om andra kvinnor vars liv förstörts

av män. Hon var också förbannad på de kvinnor som inte såg igenom männens

svaghet. Mona hade valt ett liv utan monogama kärleksrelationer då hon såg själva

relationen som ett otyg som resulterade i bundenhet. Men till skillnad från Ylva

bestod Monas liv av många kortvariga relationer där hon gav utlopp för sin

sexualitet. Hon såg sig själv som gammal gnoa och att ingen man kan bli kär i en

sådan. Hennes bild av relationen mellan män och kvinnor var att det i grund och

botten handlade om prostitution, att hela genussystemet genomsyrades av att

kvinnor sålde sig för bättre lön, husfrid eller en ny päls eller något annat. Mona

tyckte att det var renhårigare att tala klarspråk och ta betalt i pengar eller knark, för

henne var det frihet och inte omoraliskt. Hon uppfattade detta som ett val och såg

inte sig själv som ett offer. 

Även om både Ylva och Mona valt att leva utanför tvåsamheten och äktenskapet

var det inte en revolt mot rådande föreställningar över hur en kvinna bör och skall

vara. Ylvas omsorg om sitt hem och sin hund var i sig en iscensättelse av normativ

femininitet. Att sy, baka, städa och sköta om hemmet var bland det viktigaste i

Ylvas liv numera. Hon var stolt över den kunskap och färdighet hon hade på detta

området och berättade om alla de kurser och program hon gått under sina år på

behandlingshem och i fängelse, där hon lärt sig baka och laga mat, sticka och sy.

För Monas del passade hennes levnadsförhållanden med att vara skriven hos en

man och för det sköta hushållsgöromålen. Hon var fri till att gå därifrån och det

fanns inget känslomässigt eller sexuellt kontrakt dem emellan. Det var raka

transaktioner i Monas liv; husrum mot hushållsarbete, pengar mot sex och sex mot

knark. 



8 Ur: Chavasse, P H (1832) Advice to a Wife on the Management of Her Own Health. London:
Cassell. s. 3, min översättning. 
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Det var aldrig tal om att revoltera mot eller agera i strid med den normativa

femininiteten, det handlade om att förhålla sig till den och balansera på rätt sida om

vad som betraktas som anständigt såväl i ord och kroppsliga uttryck som i

handlingar. Den skillnad som fanns var i relation till kvinnornas ålder och

erfarenhet där det för de unga kvinnorna var viktigt att se söta ut och för de äldre

att visa sitt ‘omvårdande jag’, de ville alla passera som respektabla kvinnor. Den

nära koppling som finns mellan de ‘yttre’ tecknen på femininitet och de ‘inre’

framkommer inte minst i föreställningen om att en kvinna som inte kan sköta sitt

utseende, hålla ordning i sitt hem och vårda en relation inte är kapabel att ta hand

om ett barn. Detta leder över till den sista aspekten av iscensättelse av femininite-

ter; frågan om ‘det goda moderskapet’. En aspekt som har ett tydligt samband med

kontrollen av kvinnan inom avikelse/normalitetsdiskursen.

Moderskap och femininitet

I början av fältarbetet satt vi tre stycken och samtalade i Ylvas kök om våra

respektive barn. Samtalet fokuserade så småningom på Ikas och Ylvas erfarenheter

av moderskapet. Ika tyckte det var strongt gjort av Ylva att lämna bort sin dotter

och att det bevisade hennes kärlek för henne. Ylva svarade att hon kunde inte ta

hand om sig själv för hon var så ung och vild. Det bästa hon kunde göra var att

lämna dottern till en familj hon kände och tyckte var bra. Det var av ansvars- och

pliktkänsla hon lämnade bort dottern, hon ‘insåg’ sitt ‘tillkortakommande’ och

gjorde det som förväntades av henne. 

Doktor Chavasse skrev 1832 följande: “En fru kan liknas vid ett fruktträd och

barnet vid dess frukt. Vi vet alla att det är omöjligt med fina frukter från ett

ohälsosamt träd likväl som att få ett sundt barn från en osund mor.”8 Drygt ett och

ett halvt sekel senare lever denna bild kvar minst lika starkt som när det skrevs.

Den är förkroppsligad i kvinnors genushabitus genom föreställningarna av det

goda moderskapet, den uppoffrande och omvårdande modern. Denna föreställning

reproduceras inte minst inom drogforskningen där den moraliska panik som utbröt

i USA kring så kallade ‘crack-babies’ är det tydligaste exemplet (Logan 1999 och
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Paone & Alperen 1999, se vidare kapitel 3).

Det som framkom i Ylvas och Ikas diskussion var möjligheten att vända nackdel

till fördel, att ta sitt ansvar trots uppfattningen om ansvarslöshet. Vivian resonerade

på ett liknande sätt när hon beskrev sin sorg över att de tog hennes små flickor

ifrån henne och hon fick tillbaka två stora tjejer. Barnen blev fosterhemsplacerade

i samband med Vivians första fängelsedom som hon verkställde på kriminalvårds-

anstalt under fyra år. Den äldsta dottern visste hur de förhöll sig och varför det blev

som det blev. Vivian ansåg att hon bara hade två val, att sälja knark eller sälja sig

själv och då var det bättre att sälja knark, menade hon. Döttrarna var fosterhem-

splacerade till de kom upp i 15-16 års åldern som en följd av att Vivian avtjänade

ett flertal fängelsestraff. Detta var något som satt som en tagg i hennes bröst. I våra

samtal resonerade hon kring sin omöjliga situation som ung, ensamstående och

fattig tvåbarnsmor och förklarade, som till sig själv, att hon egentligen inte var en

‘dålig mor’ samtidigt som hon plågades av en oerhörd sorg över att hon inte fått

möjlighet att vara en ‘god mor’. Hennes erfarenheter hade gjort att hon inte tyckte

det var bra att skaffa barn när man sitter i fängelse och att det är dumt att tro att det

skall ordna sig. Vivian berättade om två kvinnor hon kände som födde sina barn

när de satt fängslade och hon undrade hur de barnen hade det nu. Man skall tänka

på hur många fosterhem man föder barnet till, sa hon. 

Frågan är vilken bild eller föreställning moderskapet relateras till. Vilka förvänt-

ningar och förpliktelser finns kring moderskapet och hur förhåller sig kvinnor och

män till dessa? Inom kvinnoforskningen och den feministiska forskningen har

föreställningar om moderskapet studerats som en del i rådande genussystem.

Enkelt uttryckt har det funnits två linjer eller inriktningar i denna forskning och

tolkningen av moderskapets och reproduktionens roll för isärhållandet av könen

(Humm 1992). Den första inriktningen härstammar från Simone de Beauvoir

(1986) som såg moderskapet, eller snarare det som läggs in i kvinnans reproduktiva

förmåga som en självpåtagen orsak till vår underordning. Det blir den ‘naturliga’

grunden till arbetsdelningen i samhället genom att den förbinds med föreställning-

en om ett ‘naturligt’ omvårdande jag. En roll som kvinnor antar vilket i sin tur gör

att kvinnor själva reproducerar sin underordning. Den andra inriktningen menar att

just moderskapet och den reproduktiva förmågan gör kvinnor och män essentiellt



9 I Bang nummer 4 2001 beskriver Petra Ullman liknande krav och myter som Haavind gjorde
30 år tidigare.
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olika. Denna inriktning skiljer mellan det ‘egentliga’ moderskapet och moderska-

pet som social institution där den senare kontrollerar kvinnors möjligheter och

nedvärderar ‘kvinnliga värden’. Detta i förhållande till den potentiella makt

moderskapet kan ha om de ‘kvinnliga värdena’ uppvärderas (Humm 1992). 

I mitt arbete har jag kommit att se föreställningar om moderskapet som en del av

kvinnokontrollen och att dessa föreställningar internaliseras hos kvinnor och utgör

den ram inom vilken vi framför oss som just kvinnor. I början av 1970-talet kom

en norsk antologi ut med titeln Myten om den goda modern och i förordet till den

kan följande läsas: “Vi konstaterade att vi är omgivna av myter, myter om kvinnan,

hennes roll och hennes behov, och myter om barnens behov. /../ Vi hade själva känt

att anklagelserna att kvinnans frigörelse var barnfientlig skapade osäkerhet. Vi

ville avslöja myterna, ta reda på varför de lever vidare, varför förtrycket består.”

(Slagnes m.fl 1973, s. 7) I ett av kapitlen går Hanne Haavind igenom vetenskaper-

na och deras syn på moderskapet och hur dessas syn återspeglas i olika handböcker

till kvinnor om graviditet, amning och barnuppfostran9. 

I de berättelser som kvinnorna i denna studie hade om moderskapet framgick att

de förhöll sig till föreställningar från två håll eller två nivåer. Dels var det den mer

allmänna föreställningen om moderskapet som förmedlas och reproduceras av

dessa handböcker som Haavind analyserat. Dessutom den specifika föreställning

om ‘den missbrukande modern’ som förmedlas och reproduceras av de praktiker

drogbrukande kvinnorna kommer i kontakt med, som specialmödravård,

behandlings- och kriminalvårdspersonal och socialtjänst. Till detta kommer

ytterligare en dimension som utgörs av barnens rättsdiskurs som växt fram under

1980-talet, vilken också påverkar synen på moderskapet i sig och kanske i

synnerhet föreställningarna om ‘den icke fungerande modern’(se kapitel 3).

Fyra av de kvinnor som ingår i studien hade barn och de relaterade sitt eget

moderskap till sina mödrar. Inte sällan var denna relation kontrollerande och

reglerande, det var deras mödrar som talade om för dem hur de skulle vara för att
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vara ‘goda mödrar’. Ika talade flera gånger ironiskt om sin mors ‘goda råd’: Hon

skall ju inte snacka, du ser ju själv hur bra hon lyckades med mig. Mona hade

också erfarenhet av att ‘mamma visste bäst’ genom moderns ständiga telefonsamtal

och kontroll över om hon skötte sitt barn ordentligt. I deras berättelser om sina

mödrar och deras förväntningar på kvinnornas moderskap framträdde en kritik som

inte riktade sig mot föreställningarna om vad moderskapet i sig innebär utan

snarare mot deras mödrars oförmåga att vara ‘goda mödrar’. I detta sammanhang

framförde de femininitet genom en strävan att ‘göra bättre än mamma’. 

En av kvinnorna beskrev vid ett möte hur hon gjorde allt för att vara en ‘god

kvinna’ och med det en ‘god mor’. Hennes egen vetskap om att hon brukade

amfetamin gjorde att hon försökte gottgöra detta genom att engagera sig i barnens

skolgång. Hon var klassmamma, aktiv i den lokala hem- och skola-föreningen och

gick på alla tänkbara möten. Hon sa med ett skratt att hon var aldrig hemma med

sina barn för hon var så engagerad i deras skolverksamhet, att visa utåt och för sig

själv att hon dög som mor. Ändå, sa hon, befann hon sig ständigt på minus och

hennes moderskap övervakades med kritiska ögon av socialtjänstens kvinnor. Av

barnens far krävdes dock inget från socialtjänstens sida, allt han gjorde för barnen

var ett plus eftersom han som man inte omfattades av samma förväntningar i

relation till sitt faderskap.

Moderskapet var också den aspekt där kvinnorna riskerade att berövas sin

respektabilitet och med det sin identitet som ‘goda kvinnor’. Att inte godkännas

som mor på grund av ett pågående drogbruk, blev ett bevis för de äldre kvinnorna

på samhällets syn på dem som ‘fallna kvinnor’. För den äldre generationen var det

en paradox och tecken på dubbelmoral från samhället eftersom flera av de äldre

amfetaminbrukarna började sitt drogbruk med legalförskriven amfetamin. För

Monas del blev tvångsomhändertagandet av barnet avgörandet i hennes ‘val’ att

inte försöka ingå i samhället. Hon hade försökt att ordna upp sitt liv, skaffade

utbildning och arbete men hade inget för det, som hon sa. Hennes barn omhänder-

togs under den period på 1970-talet då samhällets syn på missbrukande mödrar

återspeglades i uppfattningen att de skulle behandlas på institution skilda från sina

barn (Trulsson 1998). Det är mot denna bakgrund Monas förhållande till

genussystemet och det etablerade samhället skall förstås. Hon sa att efter de tagit
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hennes son släppte hon all planering i livet. Det fanns ingen anledning för henne

att försöka ingå i samhället, hon klarade sig själv. Ylva, som efter en tid försökte

ta hem sin dotter från den frivilliga placering hon gjort när flickan var liten, gör

följande reflektion i en intervju.

Ylva: A, det har dom gjort. Dom  satte ju min unge på tvång. En sån

grej tycker jag är fruktansvärt alltså. För då hade jag ju lämnat över

mitt barn frivilligt va, för att hon inte skall komma i kläm liksom, för

mina dumheter. Ja, för att om jag inte kan ta hand om mig själv så

kan jag ju inte ta hand om mitt barn heller, så  är det ju faktiskt. Det

måste man ju se. Och det måste  man ju erkänna för sig själv att så

är det bara.

Ingrid: Såg du det då? Eller är det något som du ser nu liksom?

Ylva: Ja visst, jodå, men liksom. Men sen så när man kommer då har

man varit drogfri och så där då. Och ja, tror att man skall få hem

sitt barn igen. Och man får inte det på grund av då har dom  satt

upp, sa tt ut en tvångsvård på henne liksom. 

Ingrid: Ja just det, så var det ja.

Ylva: Ja, så var det precis det. Då tycker jag det var helt fel utav

dem att göra på det viset. Hade jag då kanske fått chansen där och

liksom, tagit min dotter där och fått chansen att klara av det här, då

hade jag kanske klara t av det också. Kanske, det vet man ju in te. 

Ingrid: Hur länge hade du varit drogfri då?

Ylva: Då hade jag varit i ett år  i alla fall.

Under denna intervju satt Ylva fängslad. Hon berättade strax före denna sekvens

om behandlingspersonal (samtliga kvinnor), som besökt anstalten för att berätta om

det nyöppnade behandlingshem där de arbetade med drogbrukande mödrar och

deras barn. I samband med detta besök talade kvinnorna på anstalten med varandra

om sina erfarenheter av omhändertagande av deras barn. Den bild Ylva förmedlade

var att flera av kvinnorna uppfattade sig ifrågasatta som mödrar på grund av sitt

drogbruk, det vill säga att drogbruket i sig var grunden till att de inte bedömdes

som ‘goda mödrar’. Många gånger orsakades omhändertagandet av den så kallade

familjesituationen, vilket i praktiken handlade om våld och bråk från mannens sida

och i det sammanhanget säger Ylva: Det är fruktansvärt alltså då får ju mamman



10 Alla fyra yngre kvinnorna har fått barn efter att studien avslutades.

11 I nästkommande kapitel går jag närmare in på kvinnornas levnadsförhållanden under det
studerade året. 
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lida på grund av mannen också. Hans dumheter förstår du. Det är klart att man

sätter sig och börjar knarka igen, det gör man ju automatiskt. 

Att förlora sina barn frivilligt eller med tvång innebär en förlust av legitimiteten

som ‘god kvinna’. Sker förlusten med tvång blir det en skam för kvinnan och

hennes sätt att hantera denna skam kan vara att som Mona släppa taget och

internalisera bilden av sig själv som icke respektabel och kapabel som mor. De såg

det som att de aldrig fick chansen till att klara livet med barn. Dessa retrospektiva

berättelser skall ses som ett uttryck för att upprätta sitt anseende som kvinna såväl

för sig själva som för andra.

Av de fyra kvinnor som inte hade barn längtade tre mycket efter det. Denna längtan

var förknippad med strävandena bort från missbrukarlivet och förbunden med den

tidigare beskrivna drömmen om ‘tomtebolyckan’. Att bli mor var förbundet med

att vara en ‘riktig kvinna’ samt drömmen om en förbehållslös kärlek10. 

Att uthärda: drogbrukets betydelse i kvinnornas liv

Drogbruket var inte huvudproblemet för kvinnorna utan det faktum att de levde

under svåra sociala förhållanden. Dessa förhållanden hade sin grund i både sociala

och ekonomiska levnadsvillkor11 och i de strukturella förhållanden som gör

kvinnan till den dominerade och mannen den dominerande. I min analys av

drogbrukets innebörd för dessa kvinnor framträder dess betydelse som ett sätt att

öka livskvaliteten och skapa en dräglig livssituation. Det man skall ha i minnet är

att de redan befinner sig på samhällets botten.  Tidigare forskningsresultat talar om

drogbruket som en form av självmedicinering (Ettorre 1992, Malloch 1999 och

Trulsson 1998). Detta stämmer med min analys i vissa sammanhang och för vissa

kvinnor under vissa tider, men drogbruket är mer komplext än så, vilket jag har för

avsikt att beskriva här. 
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Genom att kontextualisera drogrukets betydelse för de åtta kvinnorna framträder

en tredimensionell bild mot vilken drogbruket och deras levnadsförhållanden skall

förstås. Det är de grundläggande aspekter som presenterades i kapitel 1 om genus,

avvikelse/normalitet samt social position och handlingsutrymmen. I tablå 5:1 är de

olika områdena uppställda som kvinnornas berättelser om drogbruket kretsade runt.

Dessa har sedan placerats in under den betydelse drogbruket hade enligt min

analys. 

Tablå 5:1. Modell över drogbrukets betydelse i kvinnornas berättelser.

Öka livskvaliten Skapa dräglig livssituation

Betydelse i relation

till kvinnornas soci-

ala position och

levnadsvillkor

Skapar aktivitet

Livet blir kul

Social gemenskap

Fylla materiellt/socialt tomrum

Livet blir uthärdligt

Orka sociala kontakter

Betydelse i relation

till kvinnornas lev-

da erfarenheter

Skapa sexlust

Skapa själsligt lugn

Fylla erfarenhetsbaserade tom-

rum

Stå ut med sex

Stå ut med våld

Stå ut med minnen/erfarenheter

I modellen kan ytterligare en aspekt lyftas in och det är typ av drog där de

dämpande lugnande drogerna mer har betydelsen av att skapa en dräglig

livssituation. De stimulerande och mer hallucinogena drogerna ingår i en strävan

att öka livskvaliten. Detta innebär att de kvinnor som huvudsakligen använde

amfetamin talar om drogbruket i termer av att öka livskvaliten och för de kvinnor

som brukade heroin var drogbruket ett sätt att överhuvudtaget uppnå en dräglig

livssituation. Genomgången av drogbrukes betydelse för kvinnorna och hur denna

betydelse kan kopplas till en iscensättelse av femininitet sker utifrån de i figuren

beskrivna aspekterna. Avslutningsvis tas frågan om distinktionen mellan bruk och

missbruk upp enligt såväl kvinnornas uppfattning som min tolkning av deras

drogbruk.



12 Dessa intervjuer genomfördes under 1995 och 1997 inom ramen för två olika projekt. I stort
sett samtliga intervjuade kvinnor hade amfetamin som sin ‘huvuddrog’, frånsett två som
uppgav cannabis respektive LSD. 

13 Vid det senare intervjutillfället träffade jag kvinnor som var på väg bort från
amfetaminbruket och som beskrev dess baksida. Men deras berättelser innehöll också
reflektioner över det positiva med droglivet vilket gjort att de tidigare inte slutat med bruket.
Denna andra intervjuomgång genomfördes 1997 på krimanlvårdsanstalterna Färingsö och
Hinseberg inom ramen för projektet Fångars levnadsnivå (se Nilsson 2002).
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Drogbrukets betydelse för att öka livskvaliten

Redan innan jag började mitt fältarbete hade jag intervjuat kvinnor med ett

pågående bruk av amfetamin som menade att amfetaminet12 gav dem mening i

livet. De blev pigga och vakna, alla deras vänner drogade och det ökade sexlusten

påtagligt. Amfetaminbruket och gemenskapen med andra rövare gav dem ett

alternativ till vad de uppfattade som ett trist konventionellt Svenssonliv13

(Bergström 1998 och Svensson 1996). Dessa berättelser stod i kontrast till den

beskrivning av missbrukarlivet jag fått genom mitt tidigare arbete inom klientrörel-

sen för narkotikaberoende och via litteraturen, där livet beskrevs i motsatta termer

i synnerhet för kvinnor. En tanke som jag förde med in i fältet var att det måste

finnas en mer mångfasetterad betydelse av drogbruket för dessa kvinnor än de

svartvita berättelser och bilder som beskrev drogbruket som en revolterande

subkultur alternativt som ett fysiskt och psykiskt lidande som slav under drogen

(Maher 1997). Bakom Monas ord att hon tänker knarka ihjäl sig för pundarlivet

är kul, fritt och gör henne kåt, finns ett liv med motgångar, tvång och stigmatise-

ring. För henne som hade en stor aptit på sex i ett samhälle där kvinnors sexualitet

begränsas och kontrolleras, innebar amfetaminbruket och livet runt det ett sätt att

vända det konventionella livet ryggen. Ett ordnat liv innebar en begränsning,

instängdhet och tristess samt ett ständig risk att stämplas som den ‘dåliga kvinnan’.

Under den period Mona arbetade använde hon amfetamin istället för alkohol när

hon festade, hon stod med en fot innanför och en utanför det ordnade livet. Hon

beskrev denna period som vardagstrist med mycket slit för lite pengar och hon

kände sig aldrig riktigt förtrogen med det. För henne var drogbruket kul och livet

runt det ökade livskvalitén i förhållande till den tunga vardagen. Den retrospektiva

berättelsen Mona gjorde blev meningskapande för det liv hon nu levde, den blev

en förklaring till varför det integrerade livet inte var någonting för henne.
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Mona berättar att tiden försvinner och sömn och annat är inte så

viktigt när man knarkar. Man kan somna när som helst. Hon berättar

att hon kan somna in en stund när hon tar en rökare. Tiden flyter

ihop och dagar och veckor tappar sammanhang, man är vaken och

sover när som. Mona säger att det är det som är friheten och det hon

tycker om. Hon planera r ingenting läng re.  (Fältanteckningar 1997)

Den ökade livskvaliten skall ses mot bakgrund av de alternativ som fanns för Mona

och andra kvinnor som drogat i 20 till 30 år. Hennes erfarenheter av det konventio-

nella livet med arbete och bostad var ett övervakat och kontrollerat liv. Det

handlade om att ständigt passa in i en mall av normativ femininitet samtidigt som

det var just denna normativa femininitet som gjorde att hon inte kände sig tillfreds

med livet. Grunden till denna känsla låg i det faktum att hon ‘misslyckats’ i och

med att hennes barn blev omhändertaget och som hon uttryckte det; inte dög i

samhällets ögon. Hon hade försökt anpassa sig men accepterades inte. 

Aspekten av att livet är trist utan droger framkom i flera kvinnors berättelser. Ylva

som hade problem med att själv injicera amfetamin var ofta mycket nedslagen och

orkeslös när hon inte fått i sig något. Hon fann ingen glädje i livet dessa dagar och

problemen i hennes liv sköljde över henne, allt från ledvärk till obetalda räkningar.

Amfetaminbruket var både en form av självmedicinering mot smärta och en källa

till aktivitet och fungerade som en tillfällig problemlösare. Som ensamstående och

sjukpensionär var ekonomin knaper. Sjukpensioneringen i sig innebar en

cementering av de levnadsvillkor under vilka hon levde och åren av drogbruk,

fängelsevistelser och hemlöshet permanentade hennes sociala position som

‘missbrukande kvinna’. Amfetaminbruket innebar social gemenskap, lust till

aktivitet och fyllde ett inre tomrum som vuxit fram genom hennes levda erfarenhet.

Detsamma gällde Jonna som sa att livet var så djävla tråkigt och då pundade hon

men det blev också tråkigt efter ett tag och då försökte hon lägga av, men det blev

inte så. Hon tog det lugnt ett tag med andra droger än cannabis, men det röker ju

alla, sa hon. I hennes bekantskapskrets var det inget märkvärdigt att röka cannabis

varje dag, det var ett sätt att skapa lugn och gå ner i varv. Jonna beskrev sig själv

som rastlös och livet som trist och tråkigt, att droga var ett sätt att minska

rastlösheten och motverka vardagstristessen. Liknande berättelser gav Ika och Liv,
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drogbruket var ett sätt att fylla ett inre tomrum med lugn som gav dem ork att gå

upp på morgonen, se sig i spegeln och ta sig an hemarbetet. I detta sammahang

framträder drogbruket som en del av kvinnornas vardag, drogen var ett sätt att

fungera enligt deras egna och andras förväntningar. Det var också ett sätt att

krydda en annars ganska grå vardag. 

Ingrid: Vad är det som gör att du söker drogerna? Och testat

mycket?

Ika: Ja doktorera på droger! (tänker) Jag vet inte, visste jag det så

knarkade jag väl inte, misstänker jag. Men, men det är ju så här. Det

var som jag sa till soc också . Ja visst det är inga problem att sluta

knarka, m en allt blir så djävla tråkigt alltså, man har väl ett behov

av. Det är ju  så här, egentligen så är livet, det är ju tråkigt så där,

egentligen. /../ När vi träffade hon som är familjehemssekreterare

berättade hon om ett behandlingshem i [X-land] som, när man

kunde sitta och ha tråkigt en hel dag då vart man utskriven. Och det

ligger någonting i det där va. Det är liksom, både Tony och jag vi

blir så här djävla rastlösa när det inte händer någonting, det mås te

hela tiden hända någonting. Den grå vardagen får inte komma, för

man pallar inte de t liksom. Och det är så  djävla, det är  så djävla

färglöst allting när man inte tar tjack liksom. För man orkar inget

och ingenting är roligt och så där liksom. /../ Ja och har man en

gång börjat med droger så, så det lyfter ju alltså helt klart. Fan, titta

på Tony som höll på i sju timmar m ed ett djävla hänglås för a tt få

upp det. /../ Men jag..är... men förmodligen så uppfattar omvärlden

mig lika bäng som alla andra. Men jag tycker jag städar och jag

fixar liksom. Jag ställer inte till va. Jag blir tokig när han drar fram

grejor och liksom. Och jag går efter med trasan och skurar och

torkar så här. Men liksom...jag kan ta tjack bara för att det är

stökigt hemma. 

Ingrid: För då orkar du städa?

Ika: Ja. precis,...jag kirrar min vardag med tjacket liksom. (Intervju

med Ika, 1998)

Intervjun fungerar här som en meningskapande process där Ika formulerar

betydelsen av drogbruket i sin vardag. Hon var en av de kvinnor som använde
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olika droger för olika ändamål. Vardagen kryddades med amfetamin, depression

motverkades med legalförskriven Cipramil i kombination med illegalt införskaffa-

de benosodiazepiner och heroin. Den senare aspekten berörs mer i avsnittet nedan

om drogbruket för att skapa en dräglig livssituation. 

Ika, Vivian och Ylva (som var tre av de äldre kvinnorna) såg ingen anledning till

att sluta använda amfetamin. Bruket var en integrerad del av deras vardag och

oftast var det dagliga bruket en del av att fungera i denna vardag. De tre jämförde

sitt eget drogbruk med de kvinnor som förskrevs olika preparat som Cipramil och

Sobril. För dem var det inte svart eller vitt utan en gråskala mellan legalt drogbruk

och illegalt. Ika hade en strävan bort från rövarlivet men hade svårt att se en

framtid utan amfetamin. Hon ‘visste’ att hon aldrig skulle kunna bli som en vanlig

kvinna: Alla vet vem man är, det står skrivet i alla papper och den historien går

inte att radera. Det fanns ingen väg in i samhället för flera av kvinnorna, de

upplevde sig som ständigt bedömda och bemötta som särskilda. Deras liv

omfattades av ett utanförskap även om de slutade droga. Vägen in i samhället

beskrevs som så lång och omöjlig att de inte ens orkade försöka (jag återkommer

till detta i kapitel 7). Många gånger beskrevs själva drogbruket och orsakerna till

det som en avsaknad av självaktning, att inte duga till någonting annat (Svensson

2000). Detta kan stämma på de unga som hade en önskan om att sluta och skapa

ett annat liv. Men för de äldre kvinnorna går resonemanget att vända på genom att

självkänslan försvagas av att inte droga. Deras kunskap om hur de skall framföra

sig som kvinnor var förbunden med deras sociala position som rövare och horsare,

i själva utanförskapet. Denna sociala position gav inga möjligheter för dem att

passera som respektabla kvinnor i vår värld. Den kroppsliga bild de hade av sig

själva var att de var märkta, att det syntes utanpå vilka liv de levt och med det vilka

de var. Den teoretiska tolkning jag gör av deras levda erfarenhet är att den var

stigmatiserande eftersom deras sociala och symboliska kapital var begränsat.

Liksom den kunskap om och möjligheterna till att tillskansa sig sådant kapital som

möjliggjorde en social rörlighet uppåt. Resonemanget framträder i Ylvas reflektion

kring problemen med att sluta droga, i citatet nedan.   
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Ylva: Nej jag har aldrig hålli t upp. Aldrig, aldrig, nej. Och det är

det man är rädd för. Det är ensamheten då va. Ja då b lir det ju tomt,

det blir ju det. Om man lägger av alltså. Det blir ju tråkigt på det

viset. Man kan inte hitta på, man orkar in te hitta på så mycket saker

heller va. Nä, nä, det kan bli jobbigt. Ja, man är rädd för det där.

Jag för jag  har ju liksom aldrig lagt av förutom när jag suttit inne.

Men det är ju en annan sak det liksom. Men annars har man ju

aldrig lagt av utanför he ller. 

Ingrid: Var det inte  en gång...Jag har för m ig att du sagt någon

gång att du fick för dig att du skulle lägga av då när du flyttade till

[Y-stad]?

Ylva: Ja då ja. Ja just det ja. Men det vet du, det. /../ Men sedan så

åkte jag till [Y-stad] då. Det kommer jag såväl ihåg att man satt där

och tråkade, tristessa, som attan. Och det går ju inte bara att lägga

av och sen bara sätta sig i en lägenhet det går ju inte, det går ju inte.

Man klarar inte av det. Det gör inte någon. Ingen gör ju så. Klarar

av sånt. Då har man ju liksom knarkat i hela sitt liv nästan. Så då

vet man ju liksom, man har ju bara det livet att gå till va. Förstår du.

Det är ju bara så. Det går inte att komma ifrån. Ja, sen får man sitta

där och glo...ja och tråka va, i en  lägenhet då. Och sen inte våga  ta

sig ut eller någonting det är ju för jobbigt. Det kan ju inte vara

roligt, de t måste  ju vara  jobbigt. (Intervju med Ylva 1998)

Ylvas berättelse om när hon försökte sluta med amfetaminet skall ses i relation till

hennes livshistoria. I det tidigare avsnittet om moderskapet beskrevs hur hon

lämnade bort sitt barn för att hon inte klarade att hålla sig drogfri och hur hon

sedan efter en längre drogfri period ville ta tillbaka dottern men nekades detta. Hon

fick inte chansen att försöka klara det som hon sa. Likt Mona fann hon ingen

mening med att försöka byta liv, utan den meningskapande berättelsen formades

som ett berättigande av och förklaring till att hon levt och levde som hon gjorde.

Två av de äldsta kvinnornas förhållande till drogbruket och rövarlivet liknade

varandra. De hade tidigt börjat med Preludin legalt, vilket sedan övergått till

illegalt bruk bland annat mot bakgrund av deras integrering i kriminella kretsar.

Vivians involvering i drogvärlden i slutet på 1950-talet var ett ‘val’ mellan två

onda ting för att försörja sig och sin familj. Hon tyckte det var motbjudande att;

hyra ut sig från halsen och nedåt. Det alternativet hon såg till prostitution var att
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sälja amfetamin. 

Drogbruk måste betraktas i dess hela sammansatta samhälleliga kontext, det

illegala i relation till det legala bruket (McDonald 1994 och Ettorre 1992). Det

‘problematiska’ bruket i relation till det ‘oproblematiska’. Gränserna är inte

knivskarpa utan flytande och kommer ur en definitionsprocess. Självmedicinering

med amfetamin i kombination med olika bensodiazepiner i relation till legalförskri-

vet bruk av antidepressiva och sömngivande preparat. Det är inte bruket eller

beroendet i sig som är problemet utan formerna för bruket. Det var kvinnor som

Vivian och Mona och ungdomar som Ylva som betraktades som problembrukarna

av läkarkåren och politiker vilket framkom i den beskrivning som gjordes i kapitel

3 om framväxten av narkotikan som samhällsproblem under 1950- och 1960-talen

(Lindgren 1993 och Olsson 1994). 

Ika såg ingen direkt skillnad mellan sitt amfetaminbruk och alla de djävlar som

går hem och drar i sig en rövinare efter jobbet. Skillnaden mellan hennes och de

socialt integrerades sätt att höja livskvalitén med droger var att hennes bruk var

kriminaliserat och att det skedde i en social gemenskap med andra som likt hon

själv var socialt exkluderade. I sammanhanget kommer en distinktion upp kring

frågan om att ‘bruka’ och att ‘missbruka’, vilken berörs mer ingående längre fram.

Bruket sker i vardagen och innebär att droganvändningen är ett sätt att fungera,

ibland blir det fest och kvinnorna tar då mer droger och i större kvantiteter och blir

påverkade, syftet är att släppa loss och ha kul. Distinktionen påminner om den

mellan att dricka ett glas vin eller två till middagen och att dricka en större mängd

i samband med fest eller krogbesök i goda vänners lag. En längre tids ‘festande’

ses som missbruk, detsamma gäller om narkotikaanvändningen har karaktären av

att fly undan sig själv och droga ner sig. 

Drogbrukets betydelse för att öka livskvaliten skall ses från flera nivåer, dels

kvinnornas levda erfarenhet, dels betydelsen av tillhörighet och slutligen i relation

till de strukturella förhållandena i samhället i stort. Analysen rör sig från den

enskilda individens meningskapande process av det liv hon levt och lever, genom

den sociala gemenskapens betydelse för människan, till de samhällsförhållanden

som skapar utanförskap och social exkludering.
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Drogbruket som en del av att nå en dräglig livssituation

Som framgått hittills handlar dessa kvinnors liv mycket om att uthärda och att

förhålla sig till de kulturella kraven om hur en kvinna bör och skall framföra sig

för att anses respektabel. I samtliga kvinnors berättelser om drogbrukets betydelse

framträdde aspekten av att droganvändingen i perioder var ett sätt att överhuvudta-

get stå ut med den sociala situation de levde under. 

Ika säger att hon skall fortsätta droga. Hon vågar inte riktigt lägga

av. Säger att hon blir slö och  orkar då in te göra något. Man blir

kreativ på tjack. Hon ser också drogen som ett sätt att hålla undan  all

‘skit’ hon bär på. Det finns så mycket säger hon och hon är rädd för

att hon skall bli ett ‘psykfall’ när allt bubblar upp. (fältanteckningar

1997)

Till stora delar är det fråga om specifika erfarenheter för kvinnor och i synnerhet

i relation till den sociala position de studerade kvinnorna befann sig i. Det var

erfarenheter av relationer till män och barn samt upplevelser under uppväxten. Men

deras livssituation var också starkt påverkade av de levnadsförhållanden som

omfattar den socialt exkluderade narkotikabrukaren som hemlöshet, ekonomiska

problem, sjukdomar och allmänt försämrad hälsa. Det är den andra sidan av samma

mynt som beskrevs i det förra avsnittet; å ena sidan var drogbruket ett sätt att

fungera men å andra sidan var det också ett sätt att stå ut. Som i Ikas fall där hon

sa att livet blev färglöst utan amfetamin men också att det var ett sätt att hålla alla

minnen borta och att stå ut med de levnadsförhållanden som hon levde under. Som

redan nämnts använde Ika olika droger för olika ändamål. Hennes bild av sig själv

var som tjackpundare eftersom hennes sociala tillhörighet var inom rövarvärlden.

Flera av kvinnorna använde andra droger än den så kallade huvuddrogen och

drogerna hade olika betydelse. Jonna och Liv softade på cannabis, vilket för dem

hade innebörden av att dels fungera men också för att stå ut. Cannabis användes

för att fylla tomrummet i deras liv och för att orka med sociala kontakter. För Livs

del var cannabisrökning också ett sätt att motverka suget efter amfetamin, en sorts

självbehandling eftersom hon såg amfetaminbruket som mer skadligt och farligare

för henne. Som redan nämnts ville Liv bort från pundarvärlden, samtidigt var

hennes sociala och symboliska kapital begränsat i detta avseende liksom hennes
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kunskap och självsäkerhet för att ta sig in i det etablerade samhället. När hon inte

rökte hasch var hon rädd och nervös, tyckte att alla stirrade på henne och att det

syntes utanpå vilket liv hon levt. Jonna beskrev en liknande betydelse av

cannabisrökning, att den gjorde henne lugn, självsäker och motverkade rastlöshet

och ilska. Hon använde det för att undvika bensodiazepiner och heroin.

I det här sammanhanget framträder en hierarki bland drogerna, vilken varierade

beroende på hur gamla kvinnorna var. Vissa droger sågs som ofarliga andra som

farliga, vissa droger användes för att höja livskvaliten andra för att stå ut med

livssituationen. Läkemedel som olika bensodiazepiner, smärtstillande och lugnande

preparat användes av de yngre i ett självmedicinerande syfte. Många gånger

reflekterade de inte över sitt intag av dessa preparat. Inför en rättegång där Liv stod

åtalad för ett mindre innehav av diverse droger var hon nervös. När vi stod och

väntade på domen tog hon fram en liten burk och tog en tablett och bjöd sina två

väninnor som var närvarande på varsin. Huvudvärkstabletter, sa hon när hon såg

min blick mot en bänk längre bort i foajén där en man satt. Hon tänkte inte på att

deras intag av Rohypnol var illegalt och betraktades som missbruk i samhället och

hon sa efteråt att roppar räknas liksom inte som knark. För de yngre var tabletterna

ett sätt att varva ner och klara av att hantera situationen. För de tre äldre kvinnorna

var tabletter däremot farligt och något man skulle akta sig för. Amfetamin var

ofarligt under kontrollerade former och i måttliga mängder och det användes som

smärtlindring både fysiskt och psykiskt, värk försvann och ångest dämpades. Enligt

de äldre blev man dum i huvudet av cannabis och dessutom fanns risken för att

hamna i psykos om man rökte, sa de. Men heroin ansågs som den värsta drogen,

som gjorde brukaren hänsynslös och heroinisterna ansågs vara de riktiga

narkomanerna. Sofia, Kina och Jonna som använde heroin betraktade också de

heroinet som ett gift så starkt att det skapade ett mer permanent beroende, det vill

säga utöver den fysiska tolerans som kommer av själva bruket. Sofia skriver

följande i sin dagbok om rädslan för att friges, suget efter heroin och behovet av

att döva sig.

Livet går på här inne. Men visst längtar jag ut, och ändå inte. Jag

kan komma på mig själv ibland att sitta och fantisera om hur jag och

X är uppe på streetan och jag drar in pengarna medans han väntar.
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Sen går vi och skjuter i oss, och att tänka så är ju helt sjukt! /../ Jag

minns såväl den gången då jag var så borta att X och hans polare

sa till mig att inte stå och sova... Men dela mina pengar, det v ille

dom minsann! Men, jag sa inte nej heller. Det var som jag ville ha

någon att dela skiten med, som om att sorgen blev lättare. Att jag

inte behövde dela och bära  allt SJÄLV! Men jag  vet inte varför det

känns så. För jag kan aldrig, aldrig någonsin dela det jag har gjort

och upplevt med någon annan! D et är omöjligt! (Citat ur Sofias

dagbok 1997)

Kina beskrev behovet av droger som ett måste för att kunna möta människor.

Heroinet var för henne en ‘livsnödvändighet’ för att stå ut med alla de minnen och

erfarenheter som hon bar med sig. Problematiken med heroinet, som hon sa, var

konsekvenserna det drog med sig i form av långa fängelsestraff och att det höga

priset tvingade henne till prostitution. ‘Bekymmersdrogen’ däremot var Rohypnol

eftersom hon var torsk på det, sa hon. Rohypnol använde hon för att döva sig och

för att hennes hämningar släppte. För mig framträdde bilden av Kina som en

person vars liv var i total misär, såväl socialt som erfarenhetsmässigt. När det blev

för tungt, för mycket våld och förnedring tog hon till stora mängder Rohypnol. Det

dövade henne från att känna smärta och gav henne också mod att säga ifrån och slå

tillbaka i misshandelssituationer.

Under en period med många motgångar ökade NN:s drogbruk avsevärt. Det år jag

följde henne kan beskrivas som ‘det började med fest och slutade med vräkning’.

Strax innan vi lärde känna varandra förlorade NN sitt arbete efter ett polisingripan-

de för innehav av en mindre mängd amfetamin. Sommaren som följde omfattades

av mycket amfetamin- och cannabisbruk, hon såg ingen anledning till att inte droga

eftersom försöket till ett ‘vanligt’ liv inte lyckades. Hon sa själv att hon var tillbaka

på ruta ett och såg det som ett bevis för att hon aldrig skulle bli accepterad. Till en

början fick drogbruket innebörden av protest mot myndigheters agerande men

övergick ganska snart till att bli ett sätt att hålla näsan över vattenytan. Amfetami-

net kompletterades alltmer med dämpande droger som olika bensodiazepiner och

heroin. Hon kunde sova sig igenom flera dygn för att komma bort från sin aktuella

sociala situation. Hon såg ingen väg ut längre, hon hade försökt men misslyckats,

som hon sa. Under denna period accelererade också våldet kraftigt från sambon
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vilket ytterligare spädde på hennes behov av att döva sig. Slutligen vräktes NN från

sin lägenhet på grund av störning, (våldet hemma), och avbruten behandlingsplan.

Hemlöshet och våld var två sociala faktorer som framträdde tydligt i kvinnornas

berättelser om drogbrukets betydelse som skapande av en dräglig livssituation.

Ylva som hade åtta år av hemlöshet bakom sig beskrev tiden som fruktansvärd. De

‘tak-över-huvudetlösningar’ som hon fann var hemma hos olika män, i trappupp-

gångar och i kulvertar och tunnlar. Hennes sätt att stå ut med tillvaron var att droga

och drogandet blev också ett sätt att få husrum (jag återkommer till detta mer

explicit i nästa kapitel). Livet på gatan blev mer uthärdligt om hon tog amfetamin

och möjligheten att sluta droga begränsades också kraftigt av livet tillsammans

med andra hemlösa narkotikabrukare. Den sociala situationen som hemlös innebar

att hon befann sig så långt ner på samhällets botten att ett drogfritt liv inte fanns

i hennes tankar. Hemlösheten fick genusbaserade lösningar där husrum stod att

finna mot sex, och sex byttes mot amfetamin och amfetamin byttes mot husrum, i

en sorts evig rundgång. De andra kvinnorna talade om liknande situationer där

drogbruket blev en utväg för att stå ut under svåra sociala omständigheter samtidigt

som drogbruket innebar ökad stigmatisering som i sin tur innebar ett ökat drogbruk

för att stå ut. Sofia berättade om en händelse när hon tog en överdos heroin

tillsammans med en man. Han hade berättat för henne att hon hade sagt att hon inte

ville vakna mer när han försökte få liv i henne. I samtalet kring händelsen framkom

att hon egentligen visste att hon tog för mycket samtidigt som det inte var en

planerad överdos. Det var som att leka med ödet, sa hon. Hennes ork tynade sakta

bort i takt med att hennes livssituation förvärrades. 

Två av de yngre kvinnorna, Liv och Jonna, var i stort sett utan eget hem under hela

den period jag följde dem. De levde sina liv hemma hos vänner som också brukade

narkotika och där drogade de sig igenom dagarna. Detta pågick från ett par veckor

till månadslånga perioder. Liv försökte sedan tända av från amfetamin och

bensodazepiner men blev vid vissa tillfällen väldigt dålig med kraftig ångest och

hon kände sig folkskygg. Hon självmedicinerade under avtändingen med cannabis

och ibland värktabletter. Jonna lyckades sällan tända av själv utan de längre

perioderna avslutades vid ett flertal tillfällen med överdos, vilket resulterade i att

hon tvångsomhändertogs enligt LVM. Bilden av det färglösa livet utan droger kan



14 I kapitel 7 tas denna aspekt av kvinnornas liv upp mer ingående där frågan om samhällets
sätt att behandla dessa kvinnor analyseras som en del i kvinnokontrollen. Orsaken till att
frågan om anstalts- och behandlingshemsvistelser berörs här är att dessa också framträder i
deras berättelser om drogbrukets betydelse för dem. 
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i detta sammanhang ses ur ett omvänt perspektiv där drogerna var det som fyllde

den hemlösa vardagen med innehåll och gemenskap med andra. Jonna beskrev

också dagarna på anstalt och behandlingshem som så meningslösa och tunga att de

ständigt försökte få in droger och laborerade med medicinerna de fick för att stå ut

med sin situation på institutionen. Själva berövandet av friheten och faktumet att

vara tvångsvårdad alternativt fängslad uppfattades av flera kvinnor som outhärdligt

och behandlingen som så förnedrande att de behövde droga för att uthärda14.

Dagarna betraktades som meningslösa och egentligen förändrade det ingenting av

deras sociala situation. Det som vändes och vreds på var deras personlighet och

‘val’ av liv. 

Enligt Jonna var det inte drogerna i sig som skapade hennes situation samtidigt

som hon talade i termer av att vara såld eller torsk på nedåttjack. Hennes, Livs och

Sofias berättelser om sig själva som missbrukare var starkt färgade av behandlings-

diskursens konstruktion av ‘den missbrukande kvinnan’, som redovisades i kapitel

3. Deras berättelser om drogbruket var många gånger starkt färgade av den

‘moraliska karriären’ som missbrukare (Goffman 1972). Samtidigt framkom det

lika ofta kontrasterande berättelse där de ifrågasatte och fördömde de beskrivningar

som behandlings-, kriminalvårds- och socialtjänstens personal gjorde av dem. Ett

exempel på en berättelse som ligger i linje med den dominerande narkomanvårds-

diskursen är den betydelse dessa tre kvinnor ger drogen för den sociala situation

de befann sig i som hemlösa. Om de bara kunde klara att hålla sig borta från

drogerna och bevisa sin drogfrihet skulle boendefrågan kunna lösas, sa kvinnorna.

Sofia talade om heroinet som ett gift så starkt att hon inte mäktade stå emot dess

dragningskraft när hon frigavs. Samtidigt förde hon ett resonemang om problemen

med att hålla sig drogfri efter frigivning, eftersom inget i hennes sociala situation

var ordnat förutom regelbundna urinprovskontroller, som ett första led i den av

socialtjänsten och frivården uppsatta behandlingsplanen. Sofia hade varken bostad

eller sysselsättning vid frigivningen och hon återföll i heroinbruk strax efter den.

För dessa unga kvinnor framträdde drogbruket som en utväg för att stå ut med den
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sociala situation de levde under. Samtidigt la de över ansvaret på sig själva för sin

egen misär.

Innan Vivian var integrerad i rövarvärlden arbetade hon under flera år inom ett

statligt verk som vikarie. Hon levde då tillsammans med sina två barn och man.

Ekonomin var dålig eftersom mannen var alkoholiserad diversearbetare som sällan

var så nykter att han kunde arbeta. Vivian försörjde familjen genom sitt arbete men

för att få ihop det ekonomiskt  tvingades hon gå ut på nätterna, som hon uttryckte

det. För att orka arbeta, ta hand om familjen och prostituera sig tog hon Preludin.

Vivian betraktade inte sig själv som missbrukare eftersom många kvinnor fick

preparatet legalt, precis som hon själv. Så här i efterhand säger hon att det är klart

att Preludinanvändningen var ett sätt att stå ut med tillvaron och för att kunna hålla

sig vaken och sköta sina sysslor. 

Betydelsen av drogbruket för att skapa en dräglig livssituation skall ses mot

bakgrund av de sociala förhållanden som kvinnorna levde under. Detsamma gäller

aspekten av drogen som en förhöjare av livskvaliten. Samtidigt som de äldre

kvinnorna försvarade sin rätt att få bruka amfetamin och att de hade ‘valt’ detta liv,

framträdde deras ‘val’ som begränsade utifrån den sociala situation under vilken

de levde. Detsamma gäller de yngre kvinnornas situation där drogbruket

uppfattades av dem som färg i en färglös tillvaro samtidigt som de beskrev bruket

som ett beroendet och att de var hängivna drogen. De ansåg att den sociala

situationen var orsakad av drogbruket samtidigt som drogbruket framstod som

svårbrutet utan att deras sociala situation förändrades. Samtidigt som kvinnornas

berättelser om drogbruket innehöll skildringar av dem som ‘normala’ kvinnor,

framställde de också sig själva i dessa berättelser som ‘avvikande’, stigmatiserade

och exkluderade. Att ta amfetamin för att fixa vardagen jämfördes med legalförsk-

riven Cipramil och rödvinsdrickande, men de ‘visste’ att denna jämförelse inte

fungerade i vårt samhälle. De var med det inga ‘normala’ kvinnor med ‘normala’

problem. Deras framförande av sig själva som kvinnor färgades istället av rådande

föreställningar om ‘den missbrukande kvinnan’ och deras sociala svårigheter

behandlades av socialtjänsten, narkomanvården och kriminalvården inom ramen

för dessa föreställningar, vilket i sin tur färgade deras berättelser om sig själva och

de liv de levde. 



15 Marie Bergström (1998) använder följande definition av missbruk: “Ett icke medicinskt
bruk av psykoaktiva kemiska ämnen i syfte att förändra sitt psykiska tillstånd. Missbruket
driver vederbörande in i en situation där individen och/eller samhället tar skada”. (a.a. s. 19)
Hon för också ett resonemang om beroendebegreppet men väljer att inte använda sig av det.
Hon använder istället missbruksbegreppet för all icke legal användning av narkotikaklassade
preparat. En begreppsanvändning som jag ser som problematisk vilket framgår av detta
kapitel. 
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Bruk kontra missbruk

Distinktionen mellan bruk och missbruk av droger är flytande såväl ur ett

samhällsperspektiv som ur ett individuellt perspektiv. I Sverige råder den

uppfattningen att allt icke medicinskt bruk av narkotikaklassade preparat är

missbruk eftersom allt sådant bruk är förbjudet enligt lag (Bergström 1998). Den

distinktionen fungerar rent juridiskt men blir problematisk ur ett samhällsvetenska-

pligt perspektiv. Ordet missbruk definieras i Nationalencyklopedin som “olämplig

(och otillåten) användning” av exempelvis narkotiska preparat. Kvinnornas vardag

färgades starkt av att deras narkotikabruk var otillåtet och därmed också olämpligt.

För de två äldre kvinnor som började med Preludin under 1950- och 1960-talen var

användningen tillåten rent juridiskt, eftersom den till en början var legalförskriven,

men det betraktades som olämpligt eftersom bruket förekom i en sådan social

kontext där de framstod som ‘dåliga kvinnor’. Deras bruk övergick till illegalt

införskaffat Preludinbruk, vilket inte längre ansågs vara i medicinskt syfte.

Olämplighetskriteriet är inte heller det tillfredställande för att skilja bruk från

missbruk, exempelvis kan det ur ett svenskt nykterhetsrörelseperspektiv betraktas

som olämpligt att dricka ett glas vin till maten varje dag men knappast som ett

alkoholmissbruk. Det måste till ytterligare kriterier och definitioner för att skilja

ut missbruket från bruket. Marie Bergström (1998) för ett resonemang om

missbruksbegreppet utifrån tre aspekter: ett medicinskt/kemiskt, ett juridiskt och

ett socialt antagande15. I det senare antagandet görs en social anknytning till

individens bruk av drogen och hur detta bruk inverkar på brukaren samt samhället

i övrigt. Det är skadan som blir central, den skada bruket får för personen och den

skada bruket har för samhället (a.a. s. 19). Skadeaspekten framträder också i

kvinnornas berättelser om sitt eget och andras ‘missbruk’. I följande avsnitt berörs

distinktionen mellan bruk och missbruk utifrån kvinnornas uppfattning om den.

Den analys jag gjort av deras berättelser om vad som utgör bruk och vad som är att

betrakta som missbruk ställs också i relation till mitt perspektiv som feminist och



177

forskare. Min användning av begreppet missbruk är i de sammanhang då

kvinnornas drogbruk accelererade i sådan omfattning att det påverkade dem socialt

och individuellt negativt, eller i de sammanhang de själva talar i termer av att de

missbrukar. Beroendebegreppet använder jag endast i de sammanhang bruket för

med sig ett direkt fysiskt beroende. 

Alla kvinnor utom Vivian talade om perioder av missbruk i sitt liv. De fyra yngre

kvinnorna såg per definition sitt drogbruk som missbruk och hade med det

internaliserat rådande uppfattning om att allt icke legalt bruk av narkotika var

missbruk. Samtidigt framträder en mer mångfasetterad bild av bruket i såväl deras

ord som handlingar. Ett exempel är det som beskrevs innan när Liv och hennes

väninnor tog Rohypnol i samband med en rättegång. Tabletter sågs inte som knark

och därmed uppfattades inte bruket av dem som missbruk, så länge de inte använde

stora kvantiteter. Jonnas uppfattning skiljer sig från de övrigas då hon betraktade

i stort sätt allt illegalt intag av narkotikaklassade preparat som missbruk. Möjligen

med ett situationellt och kvantitetsmässigt undantag av haschrökning, det gör ju

alla, sa hon. Liksom Sofia och Kina hade Jonna erfarenheter av alkoholmissbruk

hos föräldrarna och de ansåg att den formen av missbruk var lika illa som

narkotikamissbruk. Skillnaden var att samhällets syn på och sanktioner mot

alkoholmissbruket inte var lika restriktiv. Dessa fyra yngre kvinnor hade tät

kontakt med socialtjänst och narkomanvård såväl innan som under och efter det år

jag följde dem. De skilde sig från de äldre kvinnorna i ett väsentligt avseende,

genom att de alla fyra strävade bort från missbrukarlivet. Det var i huvudsak också

Jonnas, Kinas och Sofias drogbruk som jag betraktade som missbruk genom att

deras hälsa, omsorg om sig själva och omdöme försvagades kraftigt under dessa

perioder. Liv talade ofta om sitt missbruk, om hur väck hon varit i olika samman-

hang men till skillnad från de andra kvinnorna visade hon sig aldrig så påverkad

för mig. Återigen kommer frågan om preparat in i bilden där heroinbrukarnas liv

mer var omgärdat av ett accelererat bruk av såväl heroin som olika bensodiazepi-

ner. Detta var också en uppfattning som Ika hade utifrån sina egna tidigare

erfarenheter av heroinbruk. Heroinister beskrev hon som dem som satt och

flummade, läste seriemagasinet och kliade sig i näsan.  Hon sa själv att hon hade

gått under om hon inte slutat med heroinet för hon tyckte så mycket om att bara

försvinna in i drogdvalan. Hon såg också kvinnors heroinbruk starkt förknippat
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med prostitution. Detta innebar i sig, enligt Ika, att bruket blev så frekvent att det

var att betrakta som missbruk.

Enligt min analys är det inte bara drogen som är avgörande i distinktionen mellan

bruk och missbruk utan också frågan om kvinnornas ålder, det vill säga var de

befann sig i livet och hur deras sociala situation såg ut. Ylva beskrev sin ungdom

och perioden av hemlöshet som omgärdad av missbruket. Nu var hon gammal sa

hon och orkade inte hålla på längre. Bostaden var också den faktor som gjorde att

hon numera tog det lugnt och var social i sitt bruk och åt och sov på tjacket. En

annan aspekt av Ylvas syn på frågan om missbruk var när vi vid ett tillfälle

träffades hemma hos Ika. Tony var där tillsammans med en annan man och de två

skulle röka hasch. Han frågade Ylva om hon ville vara med men hon tackade nej.

Hon svarade att hon lagt av med haschet för man blir så väck i huvudet av det och

det funkar inte när man blir så där väck, jag håller mig till tjacket. Det var inte

bara en fråga om kvantitet utan också om drogens ruseffekt. Hasch har en

hallucinogen effekt och likt ett kraftigare alkoholrus tappar den påverkade

kontrollen till viss del. Denna aspekt av ruset uppfattade de flesta kvinnor som

obehaglig och ett tecken på missbruk. Till saken hör att Ylva rökte ganska mycket

hasch sommaren innan detta tillfälle och gjorde då saker som hon sedan ångrade.

Under denna period uppfattade jag henne stundtals som pundig och såg hennes

bruk periodvis som missbruk. Det var inte ett accelererat missbruk i den bemärkel-

se som de tre heroinbrukande kvinnorna hade, men till skillnad från Liv visade

Ylva upp sig när hon var rejält påverkad.

Även Jonna och Liv, som rökte cannabis så gott som dagligen och använde mycket

LSD och Ecstacy, berättade om obehaget i efterhand av att ha tappat kontrollen och

av att ha fått minnesluckor. Samtidigt sa Liv att det var just den effekten hon var

ute efter. En framträdande dimension när det kommer till att betrakta sig själv som

missbrukare är den om att ta skada. Att som kvinna tappa kontrollen under ett rus

innebär ett brott mot den normativa femininiteten genom att då riskera att utsätta

sig för risker. Ett sådant exempel är att gå med på sex som kvinnan i fråga annars

inte skulle gått med på, vilket i sin tur innebär en risk att inte passera som

respektabel (Skeggs 1999). Gränsen mellan vad som betraktas som avvikelse och

normalitet riskerar att överskridas. I kvinnornas berättelser framträder aspekten av



16 Åsa var en av Livs nära väninnor som hon umgåtts med sedan tonåren. Åsa ingår i den inre
cirkeln av informanter som beskrevs i kapitel 4. 
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detta gränsöverskridande på så sätt att det betraktas av dem själva som missbruk.

Bilden av ‘den missbrukande kvinnan’ som sexuellt omoralisk framträder genom

den kroppsliga aspekten av att bli sexuellt utmanande och tillgänglig utanför den

heterosexuella monogama relationen. De delar med andra ord den generella bilden

av att kvinnan skall vara sexuellt passiv vilket implicit innebär att hon inte skall

vara tillgänglig för andra än sin partner. Intressant är hur kvinnorna själva

uppfattade sig som aktivt handlande vilket framkommer i uttalanden som: Usch jag

har gjort så mycket dumma grejer när jag varit påtänd. Eller i följande ordväxling

mellan Liv och mig i en intervju: 

Ingrid: Råkade ni aldrig illa ut?

Liv: (tänker tyst) Ja illa ut. Jo det gjorde vi väl egentligen. Jag

tänker inte så, jag hade sex, bara för att jag var tvungen att ha det.

Bara för att han kanske givit mig någonting [amfetamin]. Istället för

att låtsas att jag var tvungen till det så gick jag med på det. Förstår

du? Fast jag visste att det nästan fanns ingen väg ut här. Så har jag

haft. Det har gått skitdåligt bara, så in i helvete  alltså. (Intervju med

Liv 1999)

I det här sammanhanget talade vi om när Liv och Åsa16 var i 16-årsåldern och

drogade intensivt. De hängde ihop med tio år äldre amfetaminbrukande män, från

vilka de fick amfetamin. Liv beskriver denna period i livet som missbruk, hon tog

skada och hade inget omdöme. I hennes uttalande ovan framträder enligt min

tolkning aspekten av henne som aktivt handlande förankrat i talesättet: ‘ger man

sig in i leken får man leken tåla’. Min fråga och min syn i denna intervjusituation

är på ett sätt den motsatta, det vill säga ‘blev ni inte utnyttjade’ . Mitt fokus var på

genusrelationer och hennes var på sitt eget missbruk. Samtalet fortskred och mina

frågor stannade kvar vid mina föreställningar om vad det innebar att vara kvinna

i narkotikavärlden. Men Liv talade om sig själv som missbrukare under tonårspe-

rioden, sedan om sin nuvarande situation. Hennes retrospektiva förståelse av sin

situation under tonåren var att hon spårade ur till följd av en total hängivelse till

amfetamin och andra droger. Amfetaminet var hennes drog, men hon sa också



17 Enligt Fass 1998 innehåller Stilnoct det verksamma ämnet Zolpidem och fungerar som ett
starkt insomningsmedel.

18 Syra i detta sammanhang är LSD (se ordlistan).
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följande om andra preparat längre fram i intervjun.

Liv: ja i och för sig tabletter har jag varit rätt torsk på. Fast jag inte

trodde det själv alltså. Förstår du jag bara säger till alla  andra att

sluta fast jag själv, ja du vet. Behöver bara kolla på Paraflex komp,

herre gud jag har säkert käkat sju åtta stycken. Fan så skadad. /../

Det är samm a som sånt stillnet, stillnac [Stilnoct] 17. /../ Fan jag vet

inte ens vad det är för något. Det är någonting, det är inte Roppar,

jag tror det heter  sömntab lett alltså. /../ Ja jag tror, fast den är

djävligt skum alltså. Det är sånt här alltså nästan som morfintab let-

ter mera. Man blir seg. Sådana gillar jag att käka, fyra, fem, sex

sådana. /../ det är mer så här jättehårt. Förstår du alltså så här. Tar

jag en och sen ligger och tittar på  någonting då går saker för sig

själva typ. Sen bara bånk, kommer jag inte ihåg. Men alltså, käkar

man fyra, fem stycken sådana där då blir man helt borta. Jag har

alltid blivit borta. Men det är så jag gillar. Jag gillar inte att kanske

käka en eller två och  sova, jag mås te ha massor, du vet så  jag blir

så här konstig. Typ lite syraaktigt18 [hallucinogen effekt] . (Intervju

med Liv 1999)

Grunden till att tala om sitt eget drogbruk som missbruk kan delas in i två olika

förståelsekategorier, en individuell och en strukturell. Inom den individuella

förståelsekategorin återger kvinnorna sitt drogbruk som en hängivenhet till drogen

vilket innebär att de släpper kontrollen och skapar sin egen personliga och sociala

misär. Relationen till drogen beskrivs som en sorts kärleksrelation (Svensson

1996). I den strukturella förståelsen som kvinnorna hade av missbruket framträder

det omvända. Missbruket är en följd av den sociala misär man tvingas leva under

och drogbruket blir ett sätt att stå ut med dessa förhållanden (Maher 1997). En

förklaring till de skilda tänkesätten om missbruket som återfinns mellan kvinnorna

står att finna i de förklaringar de fått till sitt eget missbruk genom olika behand-

lingsideologier. De fyra äldre kvinnorna började sitt drogbruk under en period när
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den sociala förklaringsmodellen var den dominerande (Jonsson 1977). De fyra

yngre kvinnornas tankemönster skall ses mot bakgrund av den sedan mitten av

1980-talet dominerande behandlingsideologin med rötter i AA-rörelsen (Lindberg

1998 och Svensson 2000). Kvinnornas inställning till och tankar kring orsaker till

drogbruk och distinktionen mellan missbruk och bruk påverkas av rådande

diskurser. De försöker relatera sina upplevelser till de olika diskursernas

beskrivningar av dem som ‘missbrukande kvinnor’ och ‘narkomaner’. Dessa

beskrivningar har de fått genom sina kontakter med socialtjänst, kriminalvård och

kanske främst genom olika behandlingsprogram där de ingått. Ett exempel på detta

är Ikas resonemang kring varför hon drogar där hon relaterar till sin uppfattning

om ett samtal med en familjehemssekreterare som menar att narkomaner inte klarar

vardagstristessen. Ett annat exempel på hur kvinnorna relaterade sin uppfattning

kring missbruk var när NN och jag utbytte tankar om AA-modellen. Hon hade

berättat om sin mamma som under hennes uppväxt drack mycket alkohol i

kombination med tabletter, men som numera var nykter och religiös. Jag

kommenterade hennes ordval, att tala om nykter och hon svarade att hon varit på

flera Minesotabehandlingar eller tolvstegsprogram. Man får inte återfall, man tar

ett, sa hon med ett leende på läpparna.

Det är intressant ur ett genusperspektiv att ingen av kvinnorna nyttjade alkohol i

någon nämnvärd omfattning, vilket däremot männen i deras omgivning gjorde. En

av förklaringarna kan vara att samtliga kvinnor hade dåliga erfarenheter av män

och fäder som hade uttalade alkoholproblem. Som redan nämnts var Vivians första

man alkoholiserad liksom hennes far. Hennes erfarenhet som kvinna var starkt

förknippad med berusade män som kom hem och ställde till trassel. Även Ika,

Jonna, Kina och Sofia hade erfarenheter av alkoholiserade föräldrar och de

relaterade till det våld de upplevt under uppväxten med alkoholen.  En annan

delförklaring till att de inte drack alkohol i större kvantiteter kan ligga i de

föreställningar om den alkoholiserade kvinnan som tappat all självkontroll och

omdöme (Hutter & Williams 1981 Järvinen 1991 och Lees 1989). Några av de

yngre kvinnorna drack sig ofta berusade under uppväxten men sa att de inte tyckte

om alkoholens inverkan. De ansåg att andra droger gav dem ett mer ‘renare’ rus

genom att de slapp illamående och påtagligt bakrus. Dessutom ville de inte lukta

alkohol. Däremot drack flera av de yngre kvinnorna alkohol för att motverka
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abstinenssymtom efter en längre tids cannabisrökning eller när de saknade heroin.

Men de missbrukade inte alkoholen så till vida att de drack sig berusade på den

under längre tid eller ansåg sig beroende av alkohol. Min tolkning av alkoholkon-

sumtionen bland dessa åtta kvinnor var att den var sparsam och kontrollerad. De

yngre kvinnorna drack i självmedicinerande syfte och de äldre i samband med

högtider som jul och midsommarfirande. 

Som framgått av avsnittet om kvinnornas drogbruk analyseras det utifrån flera

olika aspekter. Min avsikt har varit att beskriva deras drogbruk mot bakgrund av

deras sociala position,  levnadsförhållanden och i relation till kvinnornas levda

erfarenhet. Mot bakgrund av den teoretiska ansats som presenterades i kapitel 1

och 4 ser jag deras berättelser om drogbruket som en meningsskapande process

vilken sker i mötet mellan forskaren och dem själva. Dessa berättelser sker också

mot bakgrund av hur de fått sina liv och narkotikamissbruk tolkade åt sig av olika

praktikers diskursiva förståelse på området. Som framgått var deras tolkning och

betydelse av drogbruket inte entydig och enkel utan högst mångfasetterad och

ibland motsägelsefull. Det återfinns sällan en ren logik bakom vår förståelse av oss

själva och våra handlingar. Mitt sätt att begripa det jag såg och hörde var att bena

ut de olika delarna i deras berättelser och lyfta fram den komplexa sammansätt-

ningen i deras skildringar till en kontextuell förståelse av bruket. Med det övergår

jag nu till att sammanfatta och sammanfoga de olika delarna i kapitlet.

Avslutningsvis

Avsikten med det här kapitlet har varit att relatera de åtta kvinnornas liv och

föreställningar om sig själva till den teoretiska tolkningsram som presenterades i

kapitel 1 och den föreställning som reproduceras av vetenskaperna om ‘den

missbrukande kvinnan’ som beskrevs i kapitel 3. Att framföra sig som kvinna

innebär att förhålla sig till rådande genusnormer och till den normativa femininite-

ten som innebär att utifrån en underklassposition passera som respektabel (Skeggs

1999). Utgångspunkten har varit att se kvinnorna som aktivt handlande människor

och deras berättelser har analyserats som en meningsskapande process av sig själva

som kvinnor och drogbrukare. Men deras handlingar och självbeskrivningar sker

mot bakgrund av deras klass- och genusbundna habitus. Det finns alternativa
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handlingsutrymmen i deras liv även om deras handlingar står i relation till den

förkroppsligade strukturen och deras sociala position som ‘missbrukande kvinnor’.

Det som framkom i studien var att de åtta kvinnorna ständigt förhöll sig till den

normativa femininiteten vilket framträdde i deras tolkningar av hur man bör och

skall vara som kvinna. De kroppsliga aspekterna är minst lika viktiga för dem som

för kvinnor generellt och i det avseendet är de betydligt mer lika än olika. Deras

liv färgas av en ständig balansgång mellan avvikelse och normalitet. Genom att

relatera sig själva till andra kvinnor i ‘drogvärlden’ som ‘värre’ än de själva vänder

de stigmat ifrån sig. Samtidigt framträder den ‘moraliska karriären’ som missbru-

kande kvinna genom den ‘missbrukaridentiteten’ de tillskrivits av socialtjänstens

kvinnor, behandlingspersonal och differentieringen inom kriminalvården. Deras

liv präglas med andra ord av att ständigt försöka passera som respektabel i en värd

dominerad av medelklassvärderingar. Respektabiliteten är viktig både i förhållande

till samhället och till den egna världen. De får inte synas utanpå vilket liv de lever

samtidigt som deras erfarenheter gör att de tycker att det syns utanpå vilka de är.

Drogbrukets betydelse för kvinnorna är mångfasseterad liksom distinktionen

mellan bruk och missbruk. Mitt sätt att betrakta drogbruket är i relation till deras

levnadsförhållanden och sociala situation samt deras erfarenheter som just kvinnor

i ett köns- och klassdifferentierat samhälle. Drogerna hade olika effekter och

användes i olika syften och en mångfasseterad bild av bruket framträdde under de

år jag följde kvinnorna. Deras tidiga berättelser under den period jag lärde känna

dem färgades mer av berättigande och förklaringar till de liv de levde än mina

senare iakttagelser och samtal med dem kring dessa iakttagelser. Genom våra

möten och mina frågor nyanserade de bilderna av sig själva. Dels mot bakgrund av

att deras egna liv relaterades till det liv jag levde. Dels mot bakgrund av de olika

händelser som inträffade under de år jag följde dem. Drogbruket var under perioder

ett sätt att uthärda den socialt och genusbetingade underordning som deras liv

färgats av. Betraktas det illegala drogbruket i en social kontext går det att finna

likheter mellan det och andra mer konventionella sätt att uthärda som kvinna,

arbetarklass och med det underordnad. Inte minst i form av legalt bruk av olika

preparat mot depression, ångest och sömnlöshet där kvinnor utgör den största

grupp som förskrivs dessa preparat (Olsson 1994). Medelklasskvinnornas sätt att
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gå ner i varv och uthärda är genom alkoholkonsumtion, psykoterapi, meditation

med mera. Naturligtvis har dessa sins emellan lite olika innebörd men kan ses som

former av att söka tillfredsställelse i ett liv och vardag som präglas av effektivitet,

självkontroll, höga prestationskrav och strukturell underordning. Dessa ‘varva ner-

former’ för den aktiva tungt arbetande medelklasskvinnan ingår i den av Susane

Bordo (1993) beskrivna ‘unna-digdiskursen’ som beskrevs i föregående avsnitt.

Mot bakgrund av hur de åtta kvinnorna beskriver sig själva och förhåller sig till

rådande genusnormer skall jag i nästa kapitel diskutera hur de levde sina liv inom

‘drogvärldarna’. Utgångspunkten är att dessa ‘drogvärldar’ har en liknande struktur

av genusrelationer som samhället i övrigt.
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Kapitel 6

Rövarvärld och horseliv

Jag lever...JAG LEVER!

...Så enkelt och sant.

Än har jag min plats här på jorden.

Jag blev bara rispad av kniven som slant,

Visst hade vi tur båda två

(Py Bäckman, Jag lever)

I detta kapitel presenteras kvinnornas levnadsförhållanden under den studerade

perioden och hur de levde mot bakgrund av dessa levnadsförhållanden, det vill

säga vilka handlingsutrymmen dessa kvinnor hade inom ‘drogvärlden’ angående

försörjning, boende, vänskap och kärlek. Deras levnadsförhållanden skall förstås

i relation till redovisningen i föregående kapitel om hur kvinnorna förhöll sig till

den normativa femininiteten och framförde sig som kvinnor utifrån sina sociala

positioner. Mitt intresse har varit att analysera hur deras möjligheter och strategier

inom ‘drogvärlden’ påverkades av att de var kvinnor. Det är i detta sammanhang

kapitalbegreppet blir ett användbart verktyg för att begripa hur deras sociala

positioner påverkade deras möjliga handlingsutrymmen. Denna analys relateras till

kvinnornas berättelser om sin bakgrund (vilket redovisades i kapitel 2) eftersom

denna bakgrund är en del i deras habitus, det vill säga det förkroppsligade tanke-

och handlingsmönster som har sin grund i klasstillhörighet och genuskonstruktio-

ner (Bourdieu 1999). ‘Drogvärldarna’ är en del av samhällsstrukturen och de

förhållanden som råder i det etablerade samhället återspeglas i narkotikabrukarnas

vardag (se även Maher 1997). Avsikten är att placera in deras levnadsförhållanden

i ett större socialt sammanhang och belysa processerna bakom social stratifiering.

Det vill säga hur klass och genus återskapas i det vardagliga livet och hur

samhällssystemet reproduceras.  

Samtidigt som det finns en rad likheter i kvinnornas sätt att tänka, förhålla sig och

framföra sig som kvinnor med icke narkotikabrukande kvinnor, belyser detta

kapitel en del olikheter, vilka främst kan kopplas till deras position som socialt



1 Philip Lalander (2001) talar om de nya heroinisterna i Norrköping som tillhöriga en
subkultur och han lyfter fram deras egen bild av sig själva och sitt ‘val’ av liv i termer av
motstånd mot storkulturen (se även Svensson 1996). Han poängterar dock att den är svår att
särkilja från andra grupperingar i Norrköpings undre värld. Mitt val att inte tala i termer av
subkultur är att jag inte ser drogbrukarna och ’drogvärldarna’ som en motkultur, utan menar
att de i väsentliga avseenden delar normer och värderingar med oss andra (storsamhället),
vilket jag ämnar visa i detta kapitel.  
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exkluderade. Kvinnornas strategier för att överleva varierade med såväl ålder som

typ av drogbruk. Som rubriken antyder belyser detta kapitel två ‘drogvärldar’ där

den ena huvudsakligen består av människor som (huvudsakligen) använder

amfetamin. Denna rövarvärld kännetecknas av stora sociala nätverk och det är

mycket folk, liv och rörelse på gång i det dagliga livet. I den andra ‘drogvärlden’

finns de som använder heroin, deras sociala liv är betydligt mer begränsat, vilket

gör att deras vardag snarare präglas av ett ensamt liv än en stark tillhörighet till en

så kallad subkultur1. Avsikten är alltså att beskriva dessa världar och liv utifrån

kvinnornas berättelser och mina iakttagelser. I det första avsnittet presenteras deras

faktiska levnadsförhållanden och i de två avsnitten därefter beskrivs hur de levde

sina liv. 

I avsnittet Affärer eller skall vi byta grejer med varandra analyseras den

ekonomiska försörjningen inom ‘drogvärldarna’ i form av en marknad som glider

mellan legalt och illegalt utbyte av varor och tjänster. Här diskuteras strukturen för

arbetsdelningen mellan kvinnor och män och vilka handlingsutrymmen kvinnorna

har inom denna könsdifferentierade försörjningsstruktur. I det sista avsnittet om

vänner, kärlek och gemenskap diskuteras tillhörighetens och kärlekens betydelse

för drogbruk, kriminalitet och självbild. Hur denna självbild sedan påverkar det liv

de lever och de utrymme de själva ser sig ha för ett ‘gott liv’. Detta kopplas sedan

till deras bakgrundsförhållanden, levnadsförhållanden och den sociala positionen

som ‘missbrukande kvinna’ eftersom dessa faktorer i hög grad påverkar deras

självbild. Avslutningsvis sammanfattas de centrala delarna av kapitlet vilket leder

över till det sjunde och sista empiriska kapitlet om samhällskontrollen, vilken

belyses utifrån kvinnornas relation till olika myndigheter.
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Levnadsförhållanden vid tiden för fältarbetet

I det följande kommer jag att visa hur  kvinnornas livssituation under det studerade

året präglades starkt av deras sociala position som ‘missbrukande kvinnor’ vilket

fick konsekvenser för deras handlingsutrymmen. Det vill säga hur kvinnorna

‘spelade sina kort’ utifrån sina faktiska levnadsförhållanden och hur dessa färgats

av de bakgrundsförhållanden som beskrevs i kapitel 2. Kvinnornas låga utbildning

och det faktum att de var utestängda från den reguljära arbetsmarknaden på grund

av narkotikabruk innebar att deras handlingsutrymmen var starkt begränsade i det

etablerade samhället. Det är i detta sammanhang som kvinnokroppen framträder

som en sorts symboliskt kapital och blir användbar för att förbättra den sociala

positionen inom ‘drogvärlden’. I praktiken innebar det att möjligheterna att passera

som respektabla kvinnor var beskurna likväl som möjligheterna att försörja sitt

drogbruk legalt. De områden som belyser deras faktiska levanadsförhållanden är

bostadsförhållanden, hälsotillstånd, utsatthet för brott och ekonomi. Redovisningen

i detta avsnitt är mer deskriptiv, syftet är att först presentera strukturen för deras

levnadsförhållanden, jag återkommer till kvinnornas berättelser och analysen av

dessa i nästa avsnitt. 

Boendeförhållanden

Det första området som illustrerar kvinnornas levnadsförhållanden är frågan om ett

eget hem, att ha någonstans att bo, leva och ta vägen. Att ha ett hem handlar om att

ha en förankring i tillvaron och hemlösheten beskrevs som detsamma som

rotlöshet. I fråga om boendeförhållanden framträdde såväl aspekter av social

exkludering genom begränsade handlingsutrymmen för att skaffa sig en bostad,

som frågan om att framföra sig som kvinna då kroppen användes som redskap för

att få husrum. Det var ingen självklarhet för dem att ha tak över huvudet även om

välfärden under senare år även kommit några av dem till del, som Vivian uttryckte

det. Eftersom de inte hade några större inkomster, hade stora skulder för inkasso

hos kronofogden (vilket jag visar längre fram) och dessutom var narkotikabrukare,

var deras chanser till eget hem mycket begränsade. Möjligheten att få hjälp med

bostad från socialtjänsten för narkotikabrukare kan beskrivas som kravfylld snarare

än som en rättighet (Lander m.fl. 2002). Detta var också något som framkom i
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kvinnornas berättelser. Det krävdes att de uppvisade drogfrihet genom att lämna

urinprov under en längre period för att överhuvudtaget få möjlighet till försökslä-

genhet (se även Lander m.fl. 2002). 

Tablå 6:1. Boende under det studerade året. A-D avser de äldre kvinnorna födda mellan

1940-1962 och E-H avser de yngre kvinnorna födda mellan 1972-1977.

A B C D E F G H

Eget hem X X X* X X** X

Institutions-

vistelser

Fängelse X X X X X X

Behandlingshem inklusive

LVM- och inackorderings-

hem

X X

Temporära

boende lös-

ningar

Föräldrarhem X X

Hos vänner/lite här och var X X X X

Hos olika män X X X X

Helt hemlös X** X

* Skriven på en adress men ej kontraktsinnehavare och bodde där periodvis

** Under en kort period av det studerade året

Av tablå 6:1 framgår att fyra kvinnor hade eget hem under den studerade perioden.

En av dem blev vräkt under det studerade året men lyckades ordna ett nytt kontrakt

genom en mindre nogräknad värd, som hon sa. En kvinna var skriven hos en man

och betalade hyra där men efter att hon haft ett antal konflikter med honom bodde

hon knappt där under det studerade året. Hennes liv omfattades av korta och

tillfälliga relationer med många män, så hon bodde än här och än där. I slutet av

den period jag följde henne hade hon drömmar om att skaffa sig en liten stuga på

landet, men det var drömmar som aldrig realiserades. Tre kvinnor var hemlösa

under så gott som hela perioden och en av dem var helt hemlös, det vill säga

saknade tak över huvudet, när hon inte satt fängslad eller var på behandlingshem.

Hon hankade sig fram och fick bo hemma hos torskar, andra drogbrukare, på

härbärgen och offentliga toaletter. Varje dag innebar ett sökande efter nattlogi och

de gånger hon fått ihop lite extra pengar på gatan och genom stölder lyxade hon till

det och tog in på hotell. En kvinna som var gift rymde hemifrån vid ett tillfälle



2 Jobbade betyder i detta sammanhang att hon prostituerade sig.

3 Se vidare avsnittet längre fram i detta kapitel om Vännerna, kärleken och utanförskapets
gemenskap. 

189

eftersom mannen misshandlade henne såväl psykiskt som fysiskt. Under de två

veckor när hon var på rymmen stod hon helt utan tak över huvudet. Hon sov på

dagarna på Stadsmissionens hus för hemlösa kvinnor och jobbade2 på nätterna

uppe på Malmskillnadsgatan.

De två kvinnor som var hemlösa men som aldrig saknade tak över huvudet ‘bodde’

hos olika vänner och ibland, när de tände av, hemma hos sina föräldrar under

någon enstaka vecka. Den ena av dem hade under året två förhållanden som avlöste

varandra. Den första mannen hade egen bostad och hon bodde då hemma hos

honom. Den andra mannen var liksom hon bostadslös men hade en nära släkting

som de kunde bo hos i perioder. Ibland tog även de in på hotell, så de fick vara

ifred, som hon sa. Den andra kvinnan sov hos vänner, bekanta och tillfälliga

partners. 

Att lösa boendesituationen var det primära vardagliga problemet för de hemlösa

kvinnorna. Detta framkom i samtliga kvinnors berättelser om sina liv. De hade alla

vräkningserfarenheter och hemlöshetsberättelser, för några under kortare perioder

och för andra under en längre tid. Kina och Ylva hade varit helt hemlösa under

långa perioder, Mona lyckades alltid finna olika boendelösningar hos vänner och

män och Vivian hade tidigare hankat sig fram genom rivningskontrakt och

äktenskap med män som hade bostad. Gemensamt för deras hemlöshetsproblem var

att det präglades av genusbaserade lösningar där i första hand kroppen kom till

användning men också deras sociala nätverk i form av vänner som ställde upp med

en sängplats. Här fanns en skillnad mellan heroin- och amfetaminbrukarna där de

förra hade ett mycket begränsat antal vänner som ofta också var bostadslösa3. Detta

innebar att de var utlämnade till härbärgen, trappuppgångar och justa torskar. Inom

‘rövarvärlden’ fanns på ett sätt en större solidaritet och ett mer omfattande nätverk,

vilket gjorde att det var lättare att ordna nattlogi. Vivian härbärgerade under hela

studieperioden två vänner på en madrass i vardagsrummet och periodvis fick även

andra tak över huvudet hemma hos henne. Ika ställde också upp för hemlösa
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vänner och bekanta. 

I tablå 6:1 har även fängelse och behandlingshem tagits med som boendeform

därför att sex av kvinnorna frekvent och under längre perioder var fängslade eller

vistades på institutioner. Socialtjänstens lösning på både drogbruket och

bostadssituationen för två av de yngre kvinnorna var behandlingshemsplaceringar-

na.  När de inte ville till behandlingshem var det som erbjöds öppenvård med

urinprov varefter de kunde bli tal om inackorderingshem alternativt tvångsvård om

de inte skötte öppenvården. Ylva och Vivian hade erfarenhet av att bli vräkta från

sina bostäder i samband med längre fängelsedomar. För Ylva var fängelsevistelser-

na en bärande orsak till hennes dåliga ekonomi. Hon fick inte bostadsbidrag vid de

tillfällen hon fängslades mer än i sex månader, större delen av hennes pension gick

då till hyran, att behålla bostaden var viktigare än ekonomin för henne. Hon sa att

hon aldrig skulle orka om hon tvingades ut på gatan igen.

Hälsotillstånd

Nästa område som belyser kvinnornas levnadsförhållanden är deras hälsotillstånd.

Att ohälsa har ett samband med andra svåra levnadsförhållanden har konstaterats

inom ramen för de stora levnadsnivåundersökningarna och senast av kommittén

välfärdsbokslut (SOU 2001:79). Inte minst gäller det grupper som fångar och

missbrukare (Nilsson 2002). I kvinnornas berättelser framträder kopplingen mellan

ohälsa och kroniska sjukdomar med narkotikabruket, hemlöshet, våld och deras

genusbaserade lösningar på försörjning. Som nämndes i föregående kapitel

använde kvinnorna droger för att lindra olika psykiska och somatiska besvär. Det

innebär att å ena sidan var narkotikabruket (huvudsakligen injektionsbruket) en

orsak till sjukdomar och åkommor, å andra sidan var drogerna en smärtlindrare

såväl för själen som för kroppen. De sjukdomar och besvär som i tablå 6:2 anses

vara en följd av drogbruket, är delvis preparatbundna. Överdos som innebär

medvetslöshet eller andnings- och hjärtstillestånd är främst förknippat med

heroinbruk (och benzodiasepinbruk). Det var också till följd av ett intensivt

heroinmissbruk som tre kvinnor drabbades av kraftig undernäring, som för en

kvinna innebar att hon blev uttorkad och hamnade på sjukhus. Hepatit C står i

tablån tillsammans med kroniska sjukdomar även om de i samtliga fall fått hepatit



4 Enligt  2000 års statistik över hepatit C-smitta som redovisas av smittskyddsinsitutet hade
närmare 70 procent av de hepatit C-positiva smittats via intravenöst narkotikabruk. En
majoritet av de kända bärarna av viruset är över 30 år (Smittskyddsinstitutet.se).
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till följd av intravenöst drogbruk4. Hepatiten kan ge upphov till kroniska

leverproblem som levercirros vilket senare kan utvecklas till levercancer

(Smittskyddsinstitutet.se). Två av kvinnorna hade problem med sina levervärden

till följd av hepatit och en av dem behandlades för dessa. Hennes lever var helt

uttjänad, enligt läkarna och såg det som en tidsfråga innan hon skulle utveckla

levercancer. 

De mest påtagliga hälsoproblemen för kvinnorna var alla infektioner de drabbades

av som en direkt följd av att de injicerade dagligen. Dessa infektioner orsakades

av bristen på kanyler och pumpar samt av att deras ådror var så ärrade att de hade

svårt att finna ställen att sätta på. De använde samma ställe om och om igen tills

ådern även där var förstörd eller de fick varbölder. Bristen på injektionsverktyg

fick till följd att de återanvände gamla verktyg många gånger. Ylva berättade vid

ett tillfälle att nålen var så sliten och trubbig att hon fick slipa den för att kunna

sätta. Två kvinnor drabbades under året av så kraftiga infektioner att de fick

stafylokocker och förskrevs penicillin. En av dem övergick under en tid till att

knapra amfetaminet, det vill säga lösa upp amfetaminet i vatten och dricka

blandningen. En annan bidragande orsak till infektionerna var naturligtvis

bristande hygien som många gånger var en följd av hemlösheten. 
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Tablå 6:2. Häsotillstånd och sjukdomar under det studerade året. A-D avser de äldre

kvinnorna födda mellan 1940-1962 och E-H avser de yngre kvinnorna födda mellan 1972-

1977.

A B C D E F G H

Kronisk

sjukdom

Eksem och allergi X X X

Reumatisk värk X X

Hepatit C X X X X X X

Sjukdomar,

åkommor

till följd av

narkotika-

bruk

Infektioner till följd av injektio-

ner

X X X X X

Överdos X X X

Undernäring och uttorkning X X X

Akuta tandproblem X X X X

Underlivs-

sjukdomar

Könssjukdomar X X X X

Äggledarinflammation och and-

ra kraftiga infektioner i underli-

vet

X X X X

Urinvägsinfektioner X X X X X

Övrigt
Psykiska besvär X X X X X X

Skador till följd av misshandel* X X X

* Avser enbart skador som uppkom under det studerade året

Underlivssjukdomar drabbade i första hand de yngre kvinnorna som hade många

olika sexpartners, vilket i sin tur hängde samman med deras genusbaserade

försörjnings- och boendelösningar. Frågan om vem som betraktas som smittobärare

belystes i ett samtal med en av de yngre kvinnorna som fått beskedet att hon hade

klamydia efter en gynundersökning på ett behandlingshem. Hon tyckte det var

pinsamt att nämna de män hon haft sex med för läkaren eftersom hon var rädd att

männen skulle få reda på att det var hon som smittat dem, men hon funderade

aldrig på vem som smittat henne. En annan kvinna berättade hur hon smittats av

könssjukdomar eftersom hennes man knullade runt bland alla tjackhoror. Såväl

ansvar för smittspridning som grunden till smittans uppkomst har historiskt

ständigt förlagts till ‘de fallna kvinnornas skörlevnad’(Svanström 2000). En
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orsaksförklaring som alltså även dessa kvinnor hade till sina underlivsproblem. De

kopplade inte samman sina återkommande urinvägsinfektioner och äggledarinfla-

mationer med de förhållanden som de levde under, med bristande möjligheter till

att sköta sin hygien, avsaknad av tak över huvudet och allmän fysisk och psykisk

utbrändhet. Eller det faktum att de hade sex utan kondom med många män för att

få pengar eller husrum, och att dessa män sällan behandlades för könssjukdomar.

Slutligen några ord om psykiska besvär och fysiska skador orsakade av våld. De

psykiska besvären varierade på en skala mellan ofta förekommande oro och

nedstämdhet till kraftig ångest och långvariga depressioner. Oron och nedstämdhe-

ten var, enligt dem själva, en följd av den otrygghet det innebar att vara hemlös

samt av att ständigt brottas med dålig ekonomi. De mer kraftiga problemen beskrev

kvinnorna vara orsakade av deras erfarenheter av våld och all skit de gått med på

och gjort. För vissa kvinnor tog sig de psykiska besvären fysiska uttryck som värk

och eksem. Av de tre kvinnor som under året fick skador till följd av misshandel

var det i samtliga fall deras partners som slagit dem. I två av fallen krävdes

läkarvård för de somatiska skadorna och i ett fall sökte kvinnan psykiatrisk hjälp

utan större framgång. Läkaren på psykakuten gav henne två Sobril och skickade

hem henne igen (se kapitel 5). 

Utsatthet för brott

Den tredje faktorn som jag har valt för att belysa kvinnornas levnadsförhållanden

är utsatthet för brott under det studerade året. Inom välfärdsundersökningar och

offerundersökningar talar forskarna om olika riskgrupper och riksfaktorer för att

utsättas för brott (Estrada & Nilsson 2001,  SCB 1997 och Tiby & Lander 1996).

Några av de så kallade riskgrupperna där de studerade kvinnorna kan sägas ingå

är: kriminellt belastade, missbrukare, personer med svåra ekonomiska problem,

hemlösa och fångar (Estrada & Nilsson 2001 och Nilsson 2002). Som framgår av

tablå 6:3 har kvinnorna utsatts för allvarliga brott. Alla kvinnor har någon gång

under livet varit utsatta för våld och speciellt våld av män de haft nära relationer

med. Några av dem har också fallit offer för våld och hot om våld vid ett flertal

tillfällen under det studerade året. Våldet var en del i deras vardag, något som de

alltid räknade med att det kunde inträffa. Fem av dem berättade om hur de själva

använde våld som försvar eller som konfliktlösning. Detsamma gällde för att bli
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bestulen, kamrattjuvar finns det gott om, sa Vivian. Det var så det fungerade sa

hon, den som för tillfället bäst behövde grejorna tog dem och sen kunde de komma

tillbaka igen, saker gick runt. 

Tablå 6:3.  Utsatthet för olika typer av brott under det studerade året. A-D avser de äldre

kvinnorna födda mellan 1940-1962 och E-H avser de yngre kvinnorna födda mellan 1972-

1977.

A B C D E F G H

Inbrott och/eller bestulen i hemmet 

(BrB kap. 8:4)

X X X X

Personrån och/eller bestulen 

(BrB kap. 8 §§ 4 och 5)

X X X

Olaga hot och hemfridsbrott 

(BrB kap. 4 §§ 5 och 6)

X X X X

Misshandel (av män ej partner) (BrB kap. 3:5) X X

Olaga hot* (partner) (BrB kap. 4:5) X X X X

Misshandel och olaga frihetsberövande* (part-

ner) (BrB kap. 3 §§ 5 och 6 samt kap. 4:2)

X X X X

* Enligt senare tillkommen lagstiftning omfattas dessa brott även av BrB (Brottsbalken) kap. 4:4a,

grov kvinnofridskränkning 

De fyra kvinnor som utsattes för våld och hot om våld av sina partners under det

studerade året levde i vad som brukar kallas misshandelsrelationer (Hydén 1995).

De blev ofta slagna och tre av dem berättade om hur de själva också slogs när de

grälade. Att få örfilar, bli puttad och instängd såg de inte så allvarligt på, något som

tedde sig märkligt utifrån mina medelklassvärderingar. De anmälde i stort sett

aldrig brotten, inte heller de gånger som de fick fysiska skador av sparkar och slag

eller när de hotades med knivar, yxor och andra tillhyggen. Många gånger såg de

sig själva som del i orsaken till att misshandeln satte igång, de sa sig vara

provocerande och att de tänjde på gränserna. De gånger våldet ‘urartade’ och blev

extremt grovt eller pågick under en längre tid, förklarades det ofta med att mannen



5 Det var intressant att se hur kvinnornas berättelser påverkades av den vid tiden pågående
debatten i media om besinningslöst våld och kallblodiga rån som genomfördes av personer
påverkade av just Rohypnol. Inte minst mot bakgrund av de olika förklaringar som de äldre
kvinnorna hade om sina tidigare erfarenheter av precis samma sorts grova våld men då utan
Rohypnol, i dessa berättelser var det alkoholen som var boven i dramat. Med detta vill jag inte
förneka att såväl alkohol som andra preparat kan vara en utlösande faktor eller förvärra våldet
(Lenke 1990 och Dahl 1980). Men det finns ett ständigt behov av att förklara orsakerna till
utsattheten i en relation och många gånger sker det på ett sådant sätt att kvinnorna själva tar
ansvar för en del av det inträffade och med det inte ser sig som ett oskyldigt offer (Hydén
1995).
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var kraftigt påtänd, ofta av Rohypnol5. Tre av dessa kvinnor såg den psykiska

nedbrytningen som värre än själva våldet. Att de till sist inte såg sig själva som

värda någonting, de var bara ‘knarkarhoror’ som ‘förtjänade att få stryk’:  

[NN] stod inte ut och stack./../ [X] har inte letat efter henne och det

känns för djävligt, sa  hon. Hon vill inget annat än att det skall bli

bra.. /../ [X] slog henne då det fattades kabbar hemma och det var

droppen./../ Hon skall visa att hon visst klarar sig utan honom. Han

ser henne bara som en djävla hora, den hora hon är så som han

behandlar henne, sa hon. Han spöade upp henne eftersom han sa att

hon tagit för mycket. Det var droppen för [NN]. En vän fick henne

att inse att det aldrig kommer att bli bättre. Han sa att hon skulle

sluta vara så djävla blind och då öppnades hennes ögon och hon

insåg. Hennes telefon hade ringt lägligt och hon sa till [X] att det var

en som ville köpa åtta kabbar, och så tog hon heroinet och drog. Jag

frågade om han slog henne i ansiktet för hon var svullen över höger

öga. Visst, sa hon, konstigt att ögonbrynen är så tåliga  och aldrig

spricker. Hennes ögonbryn tål hur mycket som helst, sa hon.

(fältanteckningar 1998)

Två veckor senare återvände hon hem och allt började om igen. En av kvinnorna

blev lämnad av sin man under studieperioden och två andra kvinnor lämnade sina

män i perioder men återvände tillbaka till relationerna igen. Av de fyra var det en

av dem som lämnade sin sambo, vilket skedde efter att studien avslutats.

Endast ett av brotten begångna mot kvinnorna under det studerade året utfördes av

en annan kvinna. Hon bodde en tid hemma hos NN eftersom hon var hemlös och
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tillsammans med en man länsade hon lägenheten på TV, video och stereo samt

diverse småsaker och kom sedan aldrig mer tillbaka. I de övriga fallen begicks

brotten av såväl kända som okända män inom narkotikavärlden. De två inbrotten

begicks av två män och kvinnorna kände de män som bröt sig in i deras bostäder.

Vid det ena tillfället var kvinnan hemma och blev hotad till livet. Den händelsen

polisanmäldes och den ena av de två männen greps och dömdes senare till

fängelse. Polisen kallades till lägenheten av grannar och när de hörde kvinnan sa

hon att hon inte visste vilka männen var. Egentligen ville hon inte anmäla brottet

men kände sig tvingad eftersom de bröt sönder hennes dörr och var därför i behov

av en anmälan för att själv slippa stå för reparationen. 

NN: Nej, ja, vet inte jag har inte anmält någonting. Det här inbrottet

här det, det är. Snuten var ju upp här vet du, för att höra. Och så

fick jag titta på kort också. Jag titta på korten, kolla igenom alla.

Nej sa jag, jag känner inte igen dem sa jag. Jag vet inte vilka det är.

Dom ser lika dana ut a llihopa sa jag. Så sa jag . 

Ingrid: Men du visste vilka det var?

NN: Ja det visste jag.

Ingrid: Varför sa du inte vem det var?

NN: Nej bara för att jag pekar inte ut dem så./../ Nej det gör man

inte. Det, det där skall man inte göra. Det spelar ingen roll. Men

däremot så kan man ta dem själv. Alltså, så ja. Istället. Det är bättre

det. /../ Men det är klart. Nu var jag ju tvungen att anmäla det här

vet du. För a tt hålla färgen här också. Ja men dom hade ju varit här

inne, mitt emot här. Inte den utan snett emot [NN pekar mot e tt

fönster på huset m itt emot] . /../ För vaktmästaren var hit sedan på

kvällen och då gick jag ut och pratade med honom. Och då så sa

han det och visade [var  det andra  inbrottet begåtts]. O j oj oj tänkte

jag vet du, det är för mycket det här vet du. Det är ju bara det att jag

kan få skit för det. För att de tror att jag kan ligga bakom det eller

så. Det kan dom ju tro va. Men så är det ju inte. Absolut inte. Och

det vill jag inte att de skall gå omkring och  tro heller. Men då måste

jag göra någonting för det också va . Förstår du  man måste ju det.

Ingrid: Men dom fick fast dem ändå?

NN: ja, dom torskade på bar gärning. /../ Dom torskade på grejerna
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de snott va, de låg hemm a hos X, en  kille, i hans lägenhet. Det var

ju hälericentral va. Men där hittade dom i alla fall mina grejer. Så

dom visste ju vem det var då så.

Av det resonemanget framgick att hon dels var rädd för repressalier om hon

anmälde, dels att hon själv skulle bli misstänkt för att ha iscensatt inbrottet för att

få dörren reparerad eller att hon skulle bli vräkt för att hon kände dem som gjorde

stölden. Hon hade tidigare erfarenheter av vräkning i samband med att hennes

dåvarande partner misshandlade henne och slog sönder lägenheten. 

Den yngre kvinna som var mest brottsutsatt blev flera gånger rånad på pengar,

heroin och mobiltelefoner i samband med prostitution och när hon dealade heroin

nere på plattan. Hon hade ett mångårigt heroinbruk och kände till de flesta

heroinister och visste i stort sett samtliga gånger vilka gärningsmännen var. I

hennes berättelser framstod brottsutsattheten som en glidande skala från att bli

blåst på pengar och varor i samband med att hon handlade eller dealade, till att bli

bestulen i samband med att hon var kraftigt påverkad, till att bli regelrätt rånad på

sina tillhörigheter. Som framgår av tablå 6:3 utsattes hon också för såväl olaga hot,

hemfridsbrott och misshandel av olika män vid upprepade tillfällen. Även vid

dessa händelser var gärningsmännen inte helt okända för henne.

[NN] berättade hur hon blev nedslagen av en “neger” på plattan.

Hon stod och sålde verktyg och han kom och drog tag i dem och

stack sig. “Du stack mig din djävla hora”, sa han. [NN] blev a rg och

sa att hon hade HIV. Han blev förbannad och sparkade till henne

rakt i magen. Han fortsatte att sparka och siktade på hennes huvud.

Hon fick ingen hjälp av någon. /../ Det hela slutade med att “snuten”

kom och de gick åt varsitt håll. (fältanteckningar 1999)

Att bli utsatt för brott var en del av vardagen för dessa kvinnor och kan sägas vara

det för de flesta narkotikabrukare (Maher 1997, Svensson 1996 och Taylor 1993).

Det som skilde de narkotikabrukande kvinnornas utsatthet för brott från männens

var våldet från män de hade eller hade haft en nära relation med och att detta våld

var ständigt överhängande (Maher 1997 och Taylor 1993). 



6 För de kvinnor som inte hade eget hem (se tablå 6:1 ovan) omfattades socialbidraget av
omkring två tusen kronor i månaden. Ibland kunde de få beviljat extra bistånd till kläder och
sjukvårdskostnader av olika slag. Som framgick av tablå 1:2 (i kapitel 1) hade tre kvinnor
även tillfälliga inkomster av tjänst. Dessa har inte tagits med här i tabell 6:4 eftersom det var
aktuellt endast under korta perioder och därmed inte kan anses utgöra någon större
försörjningskälla under det studerade året.
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Ekonomiska förhållanden

Pengar och försörjning är något som vi alla är beroende av, för kvinnorna i studien

innebar försörjningen ett ständigt fixande och trixande för att få ekonomin att gå

ihop med mycket låga och periodvis obefintliga legala inkomster. Ylvas situation

är ett exempel på hur kvinnornas ekonomi många gånger inte alls gick runt. Varje

månad fick hon åtta tusen kronor i pension och bostadsbidrag, hyran var cirka fyra

tusen per månad. Hennes dagliga drogbruk omfattades av mellan ett till två gram

amfetamin, vilket motsvarar fem och tio tusen kronor per månad. Som famgår av

tablå 6:4 nedan hade kvinnorna många olika inkomstkällor såväl legala som

illegala och sådana som låg i gråzonen där emellan. 

Samtliga kvinnor hade någon form av legal försörjning, huvudsakligen via

socialbidrag eller sjukpension6. De var beroende av flera inkomstkällor, inte minst

mot bakgrund av att det dagliga drogbruket omfattade stora kostnader som omöjligt

kunde betalas av pengar från socialförsäkringssystemet. Det bör påpekas att

drogbruket och handeln med droger innebar att de ofta hade mycket pengar i

omlopp samtidigt som de sällan fick några slantar över. Det var som Vivian sa; det

finns alltid tomma fickor att fylla ut. Det var två orsaker som dominerade deras

dåliga ekonomi, utöver de stora kostnaderna runt drogbruket. Den första var att de

hade stora skulder till samhället i form av obetalda räkningar och böter som gått

till kronofogden och den andra orsaken var att de ständigt fängslades och fick börja

om på nytt när de frigavs. Ytterligare en faktor som kan nämnas kring den dåliga

ekonomin var att de ständigt stod i skuld till andra drogbrukare, och att andra

ständigt stod i skuld till dem. En inkasserad fordring gick ofta direkt över till

någon de stod i skuld till (detta beskrivs mer ingående i nästa avsnitt).



7 För en beskrivning av innebörden av att deala se ordlistan, jämför även med begreppet
affärer. 
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Tablå 6:4. Försörjningsformer under det studerade året. Uppdelat på legal- och illegal

försörjning samt gråzon legalt/illegalt. A-D avser de äldre kvinnorna födda mellan 1940-

1962 och E-H avser de yngre kvinnorna födda mellan 1972-1977.

A B C D E F G H

Legal för-

sörjning

Socialbidrag X X X X X X

Sjukpension X X

Prostitution X X X

Gråzon

legalt/illegalt

Försörjd av män X X X X X

Pantlån X

Byteshandel X X X X

Illegal för-

sörjning

Narkotikaförsäljning (Deala) X X* X X X* X

Förmedla narkotika affärer X X X* X*

Leverera narkotika X* X*

Snatteri/stöld X X X X X

Häleri X X X X

* Tillfällig försörjning i perioder när tillfälle fanns

Utöver pengar från socialförsäkringssystemet var det två försörjningsformer som

dominerade; narkotikahandel och genom längre eller tillfälliga relationer med män.

Bägge dessa försörjningsformer kan läsas som en iscensättelse av femininitet

eftersom kroppen var det som kvinnorna investerade i för att försörja sig direkt

eller indirekt. Att deala7 krävde kunskap, social kompetens, förmågan att

upprättahålla kontakter och förmågan att spara och göra beräkningar för att få det

att gå ihop. Naturligtvis innebar det också ett stort risktagande. Några av de yngre

kvinnorna gav sig på att deala men utan större framgång eftersom de inte förfogade

över de rätta kontakterna och för att de ofta själva använde det mesta av drogerna.

Den yngre kvinna som dealade under större delen av den studerade perioden hade

själv inte hand om ekonomin, heroinet eller redovisningen till kranen, det sköttes

av hennes man. Kvinnans del i verksamheten var att sälja heroinet på plattan,

vilket i praktiken innebar att hon tog de dagliga riskerna med försäljningen.
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Hennes äktenskap kan betraktas som ett ekonomiskt kontrakt där maken fick

tillgång till hennes kropp och genom honom fick hon tillgång till heroin (Svan-

ström 2000). 

Att försörja sig via män var en vanlig inkomstkälla för i huvudsak de yngre

kvinnorna och de äldre berättade att de en gång börjat på samma sätt. Genom sina

äktenskap och olika män de haft relationer med hade de genom åren fått de

nödvändiga sociala kontakter som krävdes för att så småningom kunna övergå till

att deala själva. Det som framträder är att de investeringar som de unga kvinnorna

gjorde i sina kroppar, vilket beskrevs i föregående kapitel, både var en kort- och

en långsiktig investering för att överleva såväl socialt som ekonomiskt inom

’drogvärlden’. Måhända att dessa investeringar inte var ett direkt utslag av

strategiska planer, åtminstone inte till en början, utan snarare genusbaserade

lösningar som har sina motsvarigheter i det konventionella samhället (Skeggs

1999). 

Prostitution utgjorde en huvudinkomstkälla för två kvinnor och ytterligare en

kvinna prostituerade sig till och från. Tre av de äldre kvinnorna hade tidigare

erfarenheter från prostitution men hade lyckats ta sig ifrån den genom att istället

börja deala. En av dem sa att hon fortfarande kunde tänka tanken att åka upp till

Malmskillnadsgatan om inga andra vägar stod att finna för att få tag på pengar.

Sexmarknaden var ett alternativ som alltid stod till buds för dem. De två yngre

kvinnor som inte hade några prostitutionserfarenheter hade utvecklade planer på

att ge sig in i sexhandeln genom att ta jobb på så kallade 071-nummer, dansa på

strip-klubbar och som värdinnor på videoklubbar. Det blev inte så mycket av dessa

planer, kanske beroende på att en äldre väninna skällde ut dem och sa att det bara

var en tidsfråga innan de tog kunder. Deras planer ger ändå en illustration av vilka

‘jobb’ som stod till buds och hur deras kroppar var en möjlig inkomstkälla.

Utöver dessa tre större försörjningsformer framträder ett antal lösningar för att få

livet att gå runt, där basen för dessa lösningar utgjordes av byteshandel, vilken var

både laglig och olaglig. Denna byteshandel kommer att behandlas härnäst och då

i termer av en inom gruppen narkotikabrukare utvecklad illegal marknad.

Kvinnornas ekonomiska överlevnad hade strukturen av att de försörjde sig via sin
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uppfinningsrikedom, vilken kan illustreras med Monas ord; man tar alla tillfällen

till att göra pengar som ramlar över en. Snatterier, stölder, häleri, pantbelåning

och att förmedla narkotikaaffärer samt leverera narkotika var sådana tillfällen som

kom och gick där de kunde skaffa pengar. Oftast rörde de sig om ganska små

summor och det var inte helt ovanligt att betalningen skedde i form av droger. 

Avslutningsvis

De beskrivningar som här gjorts om kvinnornas faktiska levnadsförhållanden blir

lätt ett staplande av elände på elände och jag förstår den läsare som funderar över

hur de överhuvudtaget stod ut med att leva. Det bör poängteras att det är en

komprimerad ‘eländesbeskrivning’ (av forskaren som själv lever ett välordnat

medelklassliv). Syftet med denna redovisning är att belysa kvinnornas sociala

klassposition och med det placera in deras liv i en kontext som tar fasta på ojämlika

sociala och ekonomiska föhållanden som grunden till sociala problem (Maher

1997). Avsikten är att skildra innebörden av de sociala faktorer och processer som

ledde fram till att de exkluderats, något som startade tidigt i deras liv (se kapitel 2).

De flesta av kvinnorna hade en livskraft och styrka som jag sällan skådat. Trots sin

bakgrund och trots de levnadsförhållanden som vållade dem en hel del lidanden

fanns det glädje och skratt i deras vardag. 

Kvinnornas levnadsförhållanden beskriver inte enbart vilka ekonomiska och

materiella förhållanden de levde under, utan de ramar också in deras sociala

position inom det svenska samhället och inom ‘drogvärldarna’. Deras sociala

position som ‘missbrukande kvinnor’ innebar att de var fattiga och periodvis

hemlösa, förhållanden som inverkade på deras hälsotillstånd direkt och indirekt.

Dessa levnadsförhållanden är bland annat ett resultat av hur den svenska

narkotikapolitiken inneburit en ansvarsförskjutning från det socialpolitiska fältet

till det kriminalpolitiska (Lander m.fl. 2001). Denna politiska förändring har i sin

tur inneburit en hårdare policy om drogfrihet från socialtjänstens sida för att ge

narkotikabrukare ekonomiskt bistånd och hjälp med att ordna boende. 

Det jag har velat belysa är hur den brist på utbildning och arbetsmarknadsanknyt-

ning som beskrevs i kapitel 2, begränsade kvinnornas handlingsutrymmen för att

tillskansa sig olika kapitalformer och genom det få ett gott liv. Detta innebär att de
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fick förlita sig till sina kroppar för att överleva såväl direkt som indirekt.

Kvinnokroppen fick ett värde som ett sorts symboliskt kapital genom att den blev

det medel med vilket de kunde tillskansa sig de elementära förnödenheterna. I de

två följande avsnitten skall detta presenteras mer ingående, det vill säga hur

‘drogvärldarna’ var organiserade och vilka möjligheter kvinnorna hade och ansåg

sig ha inom dessa.

Affärer eller skall vi byta grejer med varandra

Pengar var alltså ett område som upptog mycket av kvinnornas tid och bekymmer.

Det handlade om att få ihop pengar til hyra, mat och andra basala förnödenheter.

Dessutom var det ett väldigt slit för att sno ihop försörjningen av det egna

drogbruket. Det är inte bara fråga om att köpa och sälja droger utan det gäller att

ligga ett steg före och räkna ut allt i förväg så de inte blev tagna av polisen, stod

utan droger eller blev alltför skuldsatta hos en narkotikaförsäljare. I följande

avsnitt presenteras min analys över hur de organiserade sin försörjning. Mitt sätt

att tolka försörjningsstrukturen inom ‘drogvärlden’ är i termer av en marknad där

handeln av varor och tjänster rör sig i en gråskala mellan legalt och illegalt.

Formerna för denna, drogbrukarnas ekonomi, är inte vitt skild från de former av

utbyte av varor och tjänster som sker i det integrerade livet (Maher 1997). En sådan

aspekt av likheter är det bestämda genussystem som finns inom denna marknad,

dels i form av kvinnors underordning och dels i form av vilka delar inom denna

marknad där kvinnorna återfinns (Maher & Daly 1996). Däremot finns en

betydande skillnad mellan yngre och äldre kvinnors handlingsutrymmen och

former för att försörja sig, likväl som det finns en betydande skillnad mellan

heroinbrukarnas och amfetaminbrukarnas drogmarknader, vilket jag kommer visa.

Samtidigt som kvinnornas försörjningsformer var specialiserade så skaffade de

pengar på alla tänkbara sätt. Det fanns en tydlig tendens till att öronmärka pengar

där de legala inkomsterna huvudsakligen försörjde de elementära utgifterna som

boende och mat för dagen, medan de illegala inkomsterna användes till att försörja



8 Vivian Zelizer (1994) analyserar bland annat fattigas behov av att öronmärka pengar i boken
The social meaning of money, samt grunderna för denna öronmärkning. I Cecilie Høigård och
Liv Finstads (1992) studie om prostitutionen i Oslo framträder att kvinnorna öronmärkte sina
inkomster på liknande sätt som de kvinnor jag studerat gjorde.

9 Med enkla transaktioner åsyftas dels pengar mot vara och dels när personen själv stjäl
och/eller snattar det hon behöver, det vill säga när det inte sker något byte av varor. Detta kan
jämföras med stöld och snatterier som försörjnigsform där personen säljer varan för att köpa
det hon/han behöver eller byter varan mot droger eller annat. En annan form av enkel
transaktion är att förmedla drogaffärer och i betalning ta en del av drogerna själv alternativt få
betalt i pengar. Vilket i sin tur kan jämföras med att förmedla en drogaffär och i betalning få
en annan drog (de jag benämnt utfyllnadsdrog i figuren).
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det egna bruket av narkotika8. Som framgår av pilarna i figur 6:1 nedan sker

försörjningen dels via det jag benämner enkla transaktioner9 och dels i form av

byteshandel. Figur 6:1 skall ses som en förenklad illustration över narkotikabrukar-

nas ekonomi, syftet är att ge en uppfattning av huvuddragen i hur ekonomin

organiserades. 

För att förtydliga figuren ges tre exempel på hur försörjningen organiserades.

Dessa illustrerar olika aspekter på legala och illegala inkomster och rörelsen

mellan den vita, grå och svarta marknaden. Exemplen är hämtade från de fyra

yngre kvinnorna. De äldre amfetaminbrukande kvinnornas försörjningssituation

kommer belysas mer ingående i samband med diskussionen om hur narkotikabru-

karnas illegala marknad är organiserad.
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Figur 6:1. Illustration av narkotikabrukande kvinnors försörjningssituation. Strukturerad

efter legala och illegala inkomster, fasta och tillfälliga utgifter samt om försörjningen består

av enkel transaktion eller byteshandel.

Exempel 1. Kina får socialbidrag med bostadstillägg, dessa pengar går till hyra och

el m.m. samt till lite mat. Då Kina brukar heroin (huvuddrog) köper hon och

hennes man runt 5 gram heroin åt gången, en del av heroinet går till Kinas eget

bruk och resten säljer de vidare till ett högre pris så att affären skall gå runt.

Heroinköpet sker på så kallad redovisning, det vill säga de betalar till kranen när

de sålt partiet. Ibland går affären ihop, ibland inte, och då skjuter de till pengar från

socialbidraget. Eftersom Kina också brukar bensodiazepiner (utfyllnadsdrog), likt

de flesta heroinister, byter hon ibland en kapsel heroin mot ett antal Rohypnol nere

på plattan. Bensodiazepinbruket plus den ökande toleransen som gör att hon
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behöver mer och mer heroin för att inte bli sjuk (det vill säga få abstinens), gör att

hon ibland prostituerar sig. Dessa pengar går då till redovisningen av heroinet

och/eller till Rohypnol. Delar av sina och mannens kläder, hygienartiklar och

husgeråd snattade Kina. De gånger Kina blev sjuk eller fick tandvärk fick hon extra

bistånd från socialtjänsten, något myndigheten betalade mot uppvisande av kvitto.

Exempel 2. Sofia var hemlös och fick därför reducerad socialbidragsnorm i den

mån hon följde den upprättade behandlingsplanen. Eftersom hon ofta var i konflikt

med sin socialsekreterare eller befann sig på rymmen stod hon många gånger helt

utan socialbidrag. Vid de tillfällen hon fick socialbidrag gick merparten av

pengarna till heroin (huvuddrog). Ibland använde hon delar av socialbidraget till

att ta in på hotell och/eller få ett rejält skrovmål på en restaurang. Kläder fick hon

av släktingar, Stadsmissionen och ibland via klädrekvisioner från socialtjänsten.

Ibland snattade hon kläder och använde en del själv och sålde en del, alternativt

bytte mot bensodiazepiner (utfyllnadsdrog). Sitt (och periodvis en mans)

heroinbruk försörjde hon genom prostitution och genom att de bägge begick

stölder. Stölderna bestod både av saker och av pengar, sakerna såldes och för

pengarna köptes heroin och bensodiazepiner. Gick stölderna bra kunde även dessa

pengar användas till logi och förtäring.

Exempel 3. Jonna och Liv var hemlösa och fick reducerad socialbidragsnorm. För

pengarna köpte de mat, hygienartiklar och droger (bägge kvinnorna använde ett

flertal olika droger så här specificerar jag inte huvud- och utfyllnadsdrog). I

perioder hjälpte de vänner (män) att leverera droger och i betalning fick de pengar

och/eller droger. Pengarna använde de till droger, mat, kläder m.m. Merparten av

sitt drogbruk finansierades via ‘hjälpsamma män’ i deras bekantskapskrets. Det vill

säga männen hade droger och de fick vara med och dela. Vissa gånger hade de sex

med den ‘hjälpsamme mannen’, andra inte. Ibland var de flera vänner (kvinnor och

män) som samlade ihop pengar och köpte droger och delade på det. De snattade

också vid tillfälle, bland annat kläder, smink och hygienartiklar. 

Som framgår av exemplen och figur 6:1 sker försörjningen på flera olika sett och

mycket av drogförsörjningen kommer från olika, huvudsakligen illegala inkomst-

källor. Detta framkommer ännu tydligare för de fyra äldre amfetaminbrukande
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kvinnorna, där ‘öronmärkningen’ av pengarna främst sker till drogutgifter och

hyra-, el- och telefonräkningar.

För de heroinbrukande kvinnorna var införskaffandet av pengar det som upptog

hela deras dag och tid, det gällde att få ihop till nästa kabbe och fundera på hur de

skulle få ihop pengar till kabben efter den. Tid var pengar och pengar innebar tid.

Detta var en bärande orsak till att mina möten med Kina och Sofia såg annorlunda

ut än mötena med de fyra äldre amfetaminbrukarna, (vilket beskrevs i kapitel 4).

Dels hade de mindre tid att träffas och dels var deras inkomstkällor av den

karaktären att jag inte kunde delta av såväl praktiska som etiska skäl (vilket

framträder av exemplen 1 och 2). Beskrivningarna av hur de levde sina liv bygger

därför i första hand på deras berättelser och mindre på mina iakttagelser (vilket till

viss del också gäller för Jonna och Liv) än vad beskrivningarna av de fyra äldre

amfetaminbrukarnas liv och försörjning gör. 

Narkotikabrukarnas illegala marknad

I det följande sker först en beskrivning av det jag benämnt narkotikabrukarnas

illegala marknad. Här belyses hur den är organiserad och vilka skillnader (och

likheter) som finns mellan amfetaminbrukarnas och heroinbrukarnas illegala

marknad. Därefter diskuteras vilka regler och tänjbara gränser som finns inom

denna ekonomi. Slutligen beskrivs kvinnornas möjligheter och handlingsutrymme

för ekonomisk överlevnad.

Ylva frågade vad jag tyckte om hennes nya jeans och tröja, som hon

hade tagit på sig för att visa mig. Eller nya och nya sa hon, hon hade

köpt dem av en. Ika plockade fram två mycket fina klänningar och

visade Ylva. Den ena skulle hon ha på en väns bröllop berättade hon.

Vi satte oss i köket och fikade. De började prata kläder. Nina och Ika

hade varit i centrum, Nina hade sna ttat kläder för över 6000:- i fler

butiker. Hon hade gått in i affär efter affär och tagit kläder som hon

sedan lassat av på Ika som stod utanför. Hur gör man, frågade jag.

Ja man får vara fräck och det är Nina sa Ika. Ylva berättade a tt

larmet går att ta bort med  en tång . Det blir ett litet hål i kläderna sa

Ika. Nina hade vid e tt annat tillfälle stulit ett par Levi’s jeans och när

hon kom hem upptäckte hon ytterligare ett larm i fickan som inte



10 Med påse avses i detta sammanhang en liten påse innehållande amfetamin (se ordlista).

11 Lisa Maher (1997) talar i samband med specialiseringen i olika ‘yrken’ inom
drogmarknaden om att kvinnorna i hennes studie huvudsakligen fungerade som en sorts
reservarmé och inte sällan fick de ta de mer riskfyllda ‘jobben’.  Drogmarknaden beskriver
hon som mansdominerad och ofta strukturerad efter släktskap. Hon fann att kvinnornas arbete
och involvering i drogmarknaden utgick från gatuprostitutionen. Utifrån den positonen kunde
de tillfälligt tjäna pengar och/eller droger via att köpa droger åt en socialt integrerad eller i
området främmande prositutionskund, sälja injektionsverktyg och/eller låna ut sina
injektionsverktyg, hjälpa andra att injicera droger, förvara pengar eller droger åt en säljare och
i vissa fall upplåta sitt hem som så kallat “shooting gallerie” (a.a. s. 83-107). Bengt Svensson
(1996) räknar upp fem ‘yrken’ bland Malmös narkotikabrukare, av dessa var det
huvudsaklingen två som förekom bland kvinnorna, att prostitutera sig och att stå för
marktjänsten hos en man med goda inkomster. De tre övriga var “att parasitera på en
prostituerad kvinna, att stjäla eller avyttra stöldgods som huvudsyssla och att sälja eller
smuggla narkotika som huvudsyssla” (a.a. s.288-289). Därutöver räknar han upp ett antal
olika försörjningsformer som ofta kombineras med varandra, som att snatta, tigga, göra
bedrägerier, samla saker från kontainrar med mera. Avaril Taylor (1993) som studerat
drogbrukande kvinnor i Glasgow kommer fram till att kvinnorna är lika involverade i
drogmarknaden som männen och att de är minst lika aktiva i att försörja sitt eget drogbruk.
Hon räknar upp ett antal olika försörjningsformer och menar att de ofta kombineras med
varandra, som att sälja droger, snatta, sälja sina ägodelar, prostitution och bedrägerier. 
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hade utlösts. Nina och Tony kom in i köket och Ylva bröt upp. Innan

Ylva gick lämnade hon över en påse10 till Ika och Ika gav Ylva en

klänning. Ika lämnade över påsen till Nina. Min känsla är att det

finns ett utvecklat ‘byta grejor’ system inom bekantskapskretsen.

Senare ringer en man som vill köpa tjack. Ika ber honom ringa upp

om tio minuter och ringer sedan själv till Ylva och frågar efter en

femma. När hon lagt på säger hon att nu har jag gjort mig en sked.

(fältanteckningar 1997)

I detta utdrag från mina fältanteckningar framkommer en rad aspekter av

rövarvärldens ekonomi och illegala marknad. Som försörjningens specialisering11,

här i form av att snatta, förmedla drogaffärer och sälja droger eller deala som de

själva säger. Det är fråga om stora pengar i omlopp, många affärer med många

personer inblandade, samtidigt som de ständigt stod utan pengar och kan betraktas

som fattiga (se föregående avsnitt). Byteshandeln hade en mer eller mindre

secondhand prägel. Denna aspekt framträder också i det andra besöket hos Ylva

(se kapitel 2), där Ylva rensade bort sina gamla kläder och den som ville fick ta.

Kläderna kommer från alla möjliga håll och inte sällan hade de varit betalning för
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en rökare. 

Men det var inte bara kläder som bytte ägare utan alla tänkbara saker såldes eller

byttes och allt emellanåt skaffades de på beställning. Det fanns alltid någon som

kände någon som kunde ordna en mobiltelefon, en ny motorhuv, ett bilbatteri,

benosodiazepiner, målarfärg eller nya injektionsverktyg, allt var bara en fråga om

kontakter. Betalningen skedde ofta i droger eller som i exemplet ovan där Ika

förmedlade en drogaffär och själv tog en del av drogerna. Under en period

cirkulerade ett antal mountainbikecyklar via Ikas hem som såldes till vänner och

andra intresserade. Ylva tog en av cyklarna som betalning för tjack. I såväl Ikas,

Vivians och Ylvas hem fanns en mängd saker som var stulna, allt från elektroniska

apparater till mattor och blomlådor. En hel del av möblerna hade de ‘hittat’ i vinds-

och källarutrymmen eller i kontainrar. Möbler och andra saker lagades, målades

och piffades upp eller gjordes om på annat sätt. Efter ett tag bytte soffan eller

hyllan ägare i en transaktion som kunde omfatta två, tre eller fyra olika byten

mellan människor. Denna illegala informella ekonomi omfattades inte bara av

rövare, en hel del saker såldes till svenssons. Det var i första hand via försäljning

till så kallade hederliga medborgare som det fördes in pengar i byteshandeln,

rövarna själva bytte oftast sak mot sak eller sak mot drog. Ibland skedde också det

omvända, det vill säga saker kom in i narkotikabrukarnas illegala marknad via en

svensson som ville sälja sin gamla stereo när han/hon köpt en ny eller för att

han/hon var i behov av pengar. Svenssons gillar inte narkomaner men stödjer dem

med att gärna köpa deras stöldgods, alla köper våra stulna saker, sa Ika.

Lisa Maher (1997) diskuterar det nära samband och ekonomiska beroende som hon

fann mellan den formella och informella ekonomin i fattiga områden i USA. Den

alternativa handeln med varor och tjänster som finns bland fattiga anser hon vara

en anpassning till den formella ekonomin eftersom låga löner och en ökad

arbetslöshet skapar ett behov av billigare varor och systemet där de byter tjänster

(a.a. s. 57-65). Även om de amerikanska förhållandena inte per definition kan

översättas till svenska förhållanden har jag funnit vissa aspekter som är likartade,

som att socialt integrerade människor och verksamheter är involverade i

byteshandeln av varor och tjänster. Ett exempel är den gråskala från legala till

illegala transaktioner som bland annat illustreras av Ikas uttalande ovan.



12 Något som också bekräftades av Kina som tyckte det var svårare att få tag i amfetamin än
heroin. Under de perioder när hennes herointolerans var hög och hon brukade stora mängder
heroin och bensodiazepiner, tog hon lite amfetamin i morgonfixen för att kunna hålla sig
vaken och jobba (prostituera sig). 
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Ytterligare ett exempel är pantbankernas mindre nogräknade pantbelåning, vilket

beskrevs av flera kvinnor. Huvudsakligen stampade de på guld som de köpt, stulit

eller fått. Ett annat exempel i detta sammanhang om hur den illegala och legala

marknaden går ihop, är inom spel och dobbel. Framförallt var det männen som

spelade och populärast var att spela på hästar, men pengar satsades på det mesta

och dessa pengar kom oftast från illegal verksamhet. Kina och Vivian beskrev sina

män som speltorskar, en verksamhet som inte sällan innebar att kvinnorna fick slita

hårdare för att sälja droger och på det sättet få in mer pengar till spelandet. Det är

illegala pengar som förs in i det statliga spelmonopolet. Det framkom också ett

utnyttjande av socialt exkluderade alkohol- och/eller narkotikabrukare som så

kallade målvakter när socialt integrerade, och många gånger ansedda, företagare

tömmer bolag på kapital inom ramen för ekonomisk brottslighet. En verksamhet

som Vivian och hennes man hade erfarenheter av.

Det är en ständig affärsverksamhet som pågår och det pågår en oavbruten planering

för att få ihop pengar till drogskulder men såväl drogaffärerna som sakerna som

köps, säljs och byts sker mer slumpartat än organiserat. De är ‘småföretagare’ och

arbete och fritid flyter in i varandra (Svensson 1996). Framförallt så är de aktiva

och uppfinningsrika snarare än passiva och initiativlösa (Taylor 1993). Denna

slumpartade prägel av marknaden ser jag som mer typiskt för rövarvärlden och

bland dess amfetaminister än bland heroinisterna. De senare har en mer organiserad

affärsverksamhet vilket antagligen hänger samman med att det finns en öppen

heroinmarknad i Stockholm. Alla vet vart de skall gå för att köpa heroin men för

att få tag i amfetamin krävs i större omfattning personliga kontakter.12

Vivian säger att amfetaminarna de slangar bensin, stjäl bilar och tar det som

kommer i deras väg. Men heroinarna de måste ha så mycket pengar att de gör

inbrott hela tiden. De kör inte bil som amfetaminarna, de har liksom inte bråttom,

de sitter och såsar på tunnelbanan för att hämta och sedan såsar de tillbaka igen.

En amfetminare skulle aldrig komma på idén att åka t-bana, om det inte var för att
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man råkade hamna där vill säga. Uppfinningsrikedomen illustrerades i ett samtal

hemma hos Vivian med Stina och Nalle:

Stina och Nalle berättade om hur de samlar burkar på nätterna. De

kan få ihop upp mot 50 spänn men om de håller på en hel dag kan

det bli ett par tre hundra. S tina berättar att N alle förfalskat flaskko-

der och blev portad i ett år på ICA, nere [på torget]. Vivian säger att

han är den stora förbrytaren och vi skrattar. Dessutom brukar de

byta ut locken m ellan räksalladen och po tatissalladen fö r då blir

räksalladen billigare. De pratar också om Sally och hur hon hittar på

det ena tokigare än det andra, snattar i sin egen lokala affär så att

hon blivit portad från nästan alla affärer [på torget]. De berättar

också om en man som blivit avstängd från sin sambos och barns

lägenhet för han har stulit i trappuppgången. Dessutom hade han

varit i garaget och där får man inte vara om man inte har parke-

ringsplats . Nalle berättar att väktarna (och poliserna) som patrullerar

i och runt garagen i området inte brukar bry sig om honom och Stina

för de vet att de sköter sig och bara plockar skräp. De berättar hur

mycket de brukar hitta, fina saker som fo lk slänger. En gång hittade

de 8000 kronor i en papperskorg. Nalle och Vivian är eniga om att

det måste vara någon som droppat pengarna där . Knarkaffärer säger

Annika och vi alla skrattar. (fältanteckningar 1999)

Ett flertal av Vivians vänner (män) levde av bilaffärer och/eller att samla saker,

lastpallar och kopparskrot som de sedan sålde. Bilaffärerna bestod både i att stjäla

bilar och bildelar samt att reparera och snygga upp vänners bilar. Inte sällan hade

de kontakter med organiserade bilhandlare och bilverkstäder vilket återigen speglar

gråskalan mellan den legala och illegala marknaden. Denna verksamhet var helt

mansdominerad även om kvinnorna inom såväl ‘heroinvärlden’ som ‘amfetaminvärl-

den’ körde bil, med eller utan körkort (och bodde även tidvis i sina bilar). Handeln

med guld var däremot ett ‘kvinnoyrke’. Vivian ville inte delta i den då hon tyckte

guldhandeln var korkad för man gör då två brott i ett, köper droger för guld och

begår därmed både narkotikabrott och häleri. Den illegala narkotikamarknaden

är könsdifferentierad även om själva droghandeln på brukarnivå inte verkar vara

det i den utsträckning som beskrivs av Bengt Svensson (1996) eller som Lisa
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Maher (1997) menar att den amerikanska droghandeln är strukturerad.

Vivian var specialiserad som kran och hon köpte tiotals hekto (amfetamin) åt

gången, oftast på redovisning, som hon sedan sålde vidare i mindre och större

partier. Hennes dealarverksamhet skilde sig från Ylvas eftersom Vivian i sin tur

hade folk som sålde på redis åt henne. Ylva å sin sida köpte sällan mer än ett par

hekto åt gången och hennes dealande var helt i syfte att försörja det egna

drogbruket. Vivian ville göra pengar, något som var lättare sagt än gjort. Ibland

gick hennes affärer bra och hon kunde leva sötebrödsdagar, men oftast bar det sig

inte bättre än att det gick runt. Vivian hade dessutom fyra andra närstående vars

drogbruk skulle försörjas genom hennes verksamhet, ingen av dem var särskilt

driftiga, utan det blev oftast Vivian som fick kliva in och ordna upp affärerna.

Hennes affärskontakter (distributörer) var näst intill uteslutande män men hon

kände kvinnor som dealade och hade periodvis affärer ihop med dem. Ylva

däremot hade sina huvudsakliga affärskontakter med kvinnor och speciellt en

väninna som stod närmare kranen. 

Tre av de äldre amfetaminbrukande kvinnorna beskrev männen som dåliga på att

deala eftersom de slösade bort en massa amfetamin på unga tjejer och vänner. Så

även om merparten av droghandeln sker av män finns en berättelse om hur dessa,

av kvinnorna på brukarnivå, anses vara dåliga affärsmän när det kommer till att

deala (jämför Lalander 2001 och Svensson 1996). På ett sätt bekräftades detta av

Liv och Jonnas beskrivningar av hur de försörjde sitt drogbruk via ‘hjälpsamma

män’ som hoppades på att drogerna de bjöd på skulle ge utdelning i sex. Kina och

Sofia hade även de berättelser om hur deras män var dåliga i drogaffärer på grund

av rädslan för att ta risker och för att de tog för mycket av heroinet själva. Det

framträdde alltså en alternativ berättelse från kvinnornas sida om den ofta

beskrivna mansdominerade och mansstyrda drogmarknaden. Men det bör

poängteras att detta är kvinnornas (huvudsakligen de äldres) sätt att tala om

männen inom drogvärlden, kanske ett sätt att förhålla sig till det i grunden ojämlika

genussystemet med mäns överordning och kvinnors underordning. Berättelserna

illustrerar att det finns handlingsutrymmen för kvinnor inom rådande genussystem

och att de uppfattar föreställningarna om mäns större förmåga att sköta affärer som

felaktiga (jämför Svensson 1996).
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Mona och Ika dealade i stort sett inte själva, även om de tidigare hade gjort det. Ika

levde på att förmedla affärer och att hjälpa andra att sätta amfetamininjektioner och

på så sätt fick hon i sig en själv. Hon upplät också sitt hem till hemlösa vänner

(oftast män som i första hand var vänner till sambon). Dessa betalade husrum med

att ge Ika en del av inkomsterna på deras stöldverksamhet. De stal och sålde

stöldgods och Ika ordnade droger vilka betalades av vännernas saker och pengar,

men eftersom hon ordnade affären fick eller tog hon sin beskärda del av drogerna.

Mona gnodde ihop sina pengar, uppskattningsvis trodde hon sig tjäna runt 20 000

kronor i månaden genom prostitution. Det mesta av dem gick till amfetamin och

hon lade aldrig undan några pengar för att ha den dag hon stod utan. Oftast

betalade hon för andras drogbruk också, man vill ju inte punda ensam, som hon sa.

Under den första sommaren jag följde henne umgicks hon mycket med en man som

hade gott om amfetamin och då behövde hon inte gno. Eftersom det inte var några

problem för Mona att skaffa pengar har det också blivit en annan som har stått för

de mesta av kalasen genom åren, berättade hon.

En faktor som framträder tydligt i samtliga amfetaminbrukande kvinnors

berättelser är växelverkan mellan att leva på andra och försörja andra. Detta

verkade inte finnas inom ‘heroinvärlden’, där var försörjningen individuellt

strukturerad frånsett den som skedde inom parrelationen (något jag berör mer i

kommande avsnitt om vänskap). Den stora skillnaden jag fann mellan ‘rövarvärl-

den’ och ‘horselivet’ var just ifråga om att byta grejor med varandra, en marknad

som amfetaminbrukarna använde för att försörja sitt drogbruk med. Heroinisterna

har ett större behov av just pengar till heroin, vilket också strukturerar deras

försörjning genom att de inte kan sälja och byta saker med varandra i samma

utsträckning. En förklaring till detta hänger samman med det höga priset på heroin

och att deras tolerans ökar vilket kräver mer pengar till det ökade heroinbehovet.

Den byteshandel som förekom var den mellan saker och bensodiazepiner

(huvudsakligen Rohypnol) och att de kunde sänka priset på kapseln om de fick

några tabletter som betalning. Det var en mer utpräglad verksamhet av pengastöl-

der bland heroinbrukarna. De stal pengar från varandra, från affärer, från okända

personers väskor och fickor och från torskar. 



13 Priserna varierar således beroende på i vilket inköpsled köparen befinner sig. Även utpriset
(på amfetamin) varierar beroende på vilket inköpspris man haft och hur väl man känner
personen ifråga. Heroinet har ett fastare utpris och det som varierar är renhet och hur hårt
packad kapseln är. Det vill säga om den verkligen innehåller ett kvarts gram eller om det är
mindre.
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Narkotikamarknadens regler och tänjbara gränser 

Droghandeln på brukarnivå är hierarkiskt organiserad och det finns bestämda

försäljningsregler. Bland amfetaminbrukarna gäller det att känna någon som säljer

alternativt känna någon som känner någon som säljer. Det slog mig ett flertal

gånger att kvinnorna var mycket försiktiga i sin handel. Ett exempel på det var att

affärer sällan gjordes upp per telefon. Såväl Ylva som Vivian talade om hur de fick

uppfostra folk genom att i telefon säga till dem att de inte sysslar med sånt

(amfetminförsäljning) om de ringde och talade i klarspråk. Det var också endast ett

fåtal personer i den närmaste bekantskapskretsen som kunde köpa droger hemma

hos kvinnorna. En mindre känd köpare som ringde på dörren skickades ofta iväg

tomhänt med order om att ta kontakt via telefon eller via någon gemensam bekant

(som stod kvinnan närmare) och så möttes de ute för att göra upp affären. De

skyddade sig därigenom mot att bli vräkta på grund av för mycket spring. 

Den vanligaste försäljningsformen bland brukarna är att ta ett parti på redovisning.

Oftast rör de sig om en (för dem) mindre mängd narkotika runt 40 gram amfetamin

och fem gram heroin. Priset är då något högre än om de köper en större mängd

kontant eller har gott rykte och goda kontakter med kranen och därmed kan ta en

större mängd på redovisning (runt fem hekto amfetamin och femton till tjugo gram

heroin).13 Vanligtvis förvarade kvinnorna endast en liten mängd narkotika hemma,

resten fördelades i mindre paket och placerades utanför bostaden. Huvudregeln vid

försäljningen var pengar mot droger, men i den mån säljaren och köparen kände

varandra byttes som sagts droger mot annat. Dessutom var det inte helt ovanligt att

kvinnorna lät någon vän få köpa på krita, ett system som skapade en hel rad

problem och ovänskap. Det var noga att man reglerade sina skulder samtidigt som

det fanns en hel del undantag från denna regel. En fordran kunde innebära att

fordringsägaren förväntade sig att hon/han hade en innestående tjänst hos den som

fått droger, en inställning som inte alltid delades av den ‘skuldsatte’. Ylva beskrev

sig själv som för snäll och att hon aldrig fick något tillbaka för sin snällhet. Hon
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räknade med att dem hon bjudit på en rökare och lånat ut några gram till skulle

åtgälda denna tjänst genom att skjuta till lite pengar när det var dags för redovis-

ning. Så var det inte och likt Mona fick hon oftast stå för hela kalaset själv. 

Ytterligare en försäljningsform som förekom var att hjälpa en annan säljare, något

som verkade vanligare för de yngre kvinnorna och bland heroinisterna. Kina

berättade om hur hon under en period träffade en snubbe och hjälpte honom att

sälja. Hon fick fem kabbar och förväntades sälja fyra av dem (motsvarande 2000

kronor i Stockholm) och fick den femte kapseln själv. För att hon skulle få ihop till

sitt eget dagsbehov på fyra kapslar om dagen krävdes i praktiken att hon sålde

sexton kapslar per dag. I realiteten tog hon mellan två och fyra kapslar om dagen

själv, hon tjänade istället ihop pengarna till mannen via prostitution och drog ut på

tiden innan hon redovisade pengarna. Även Jonna och Liv hjälpte män att sälja mot

att de fick en del av drogerna själva. I deras fall handlade det mer om att lämna

över droger till en bestämd person, ta betalt och sedan återkomma med pengarna

till säljaren. Till skillnad från den beskrivning av ‘copping’ (förmedla droger och

pengar mellan säljare och köpare) som redovisas i den amerikanska litteraturen

verkar detta inte vara ett utvecklat ‘yrke’ bland de drogbrukare jag mötte (se

exempelvis Johnson m.fl. 1985 och Maher 1997). Snarare rörde det sig om tjänster

mot ersättning mellan ‘vänner’ (yngre kvinnor och äldre män), eller som det tidvis

var för Jonna och Liv, mellan dem och pojkvännerna. Sofia som också var ung

berättade hur hon i tonåren hjälpte en stor kola-dealare med affärerna genom att

leverera kokainet mellan köpare och säljare. Den outtalade regeln i denna form av

‘hantlangning’ var att ‘hjälpredan’ fick en mindre del droger, något som inte alltid

skedde. 

Kvinnorna var ‘bra att ha’ och ofta fanns en förhoppning eller förväntan från

männens sida att relationen skulle utvecklas till en kärleksrelation eller åtminstone

en sexrelation. Alla fyra yngre kvinnor beskrev denna ständiga förväntan av att en

tids hjälp med affärerna skulle resultera i sex och om de motsatte sig detta avbröts

förbindelsen dem emellan. Det var de unga kvinnorna som var eftertraktade, dels

för att de rent kroppsligt ansågs ‘fräscha’ och dels för att de inte var lika kända av

polisen som männen själva (eller äldre rövarkärringar), vilket minskade risken för

att kvinnorna skulle blir gripna. Naturligtvis innebar det också att risken minskade
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betydligt för att männen själva skulle åka fast för överlåtelse av narkotika eftersom

en huvudregel är att aldrig gola på någon (Fondén 2001). Kina talade ofta om hur

‘fula’ en del män var som ständigt förväntade sig hjälp men inte alltid gav något

tillbaka. Hon hade erfarenhet av män som lät sig bli försörjda av hennes prostitu-

tion. När hon ställde krav om att de också skulle drifta drog de och skaffade sig en

ny brud på stritan de kunde leva av.

Skulder var som sagt ett ofta förekommande problem för samtliga kvinnor, men

kanske främst för dem som dealade. Att inte kunna betala kranen innebar inte

enbart att de stod i skuld utan också att de stod utan droger och med det utan

inkomster. Den vanligaste orsaken till skulderna var att de använt för mycket

droger själva eller, som Ylva, betalat vänner som hjälpte att injicera med en rökare

så att partiet tog slut fortare än beräknat. Ylva tyckte i grunden att man skulle

hjälpa varandra vilket innebar att hon lånade ut ett par gram till vänner och bekanta

mot löfte om att hon skulle få betalt senare under dagen eller dagen därpå. Sen satt

hon där utan pengar och med en skuld som måste betalas. I hennes fall handlade

det ofta om en differens på ett par tusen kronor, som hon fick ta från sin pension

och/eller jaga reda på skuldsatta vänner alternativt sälja några av sina tillhörighe-

ter. Vivian hade också periodvis högre utgifter än inkomster på sin drogförsäljning,

men till skillnad från Ylva hade hon flera kranar. Ett minus i en redovisning kunde

därför regleras genom att ta ett nytt parti på redovisning hos en annan och

inkomsterna från den försäljningen gick till den första kranen osv.  

Men det var inte alla skulder som reglerades. Bland amfetaministerna fanns en

oskriven regel att om man blev tagen av polisen med följd att drogerna beslagtogs,

behövde inte skulden regleras i pengar. Detta förutsatt att det inte rörde sig om

stora mängder narkotika. I dessa fall reglerades skulden på annat sätt eller delvis,

efter avtjänat straff. Skulden ‘avskrevs’ eftersom det ansågs tillräckligt med en

fällande dom och fängelsevistelse, vilket kan tolkas som en sorts solidaritet i

misären mellan rövarna. Andra skulder som inte reglerades, fast de ‘borde’, var om

någon blev lurad eller om amfetaminet inte var ‘äkta’ eller väldigt utblandat med



14 Amfetamin blandas ofta ut med druvsocker (och ibland Koffazon, ett smärtstillande medel,
se ordlista). Enligt Mona var utblandningen med druvsocker ett måste annars blev det för
starkt, kicken uteblir och det bränner bara, sa hon. Men enligt Vivian skulle det inte alls
blandas ut. Koffazon såldes som amfetamin och uppblandningen med det var enbart i syfte att
späda ut amfetaminen så det räckte längre, en form av att blåsa köparen. Ibland används också
benämningen koff eller keff för allt pulver som inte är äkta amfetamin.

15  Gristjack eller glitter var amfetaministernas benämning på det preparat som förr användes
istället för amfetamin, effekten var sämre och skadorna omfattande, berättade Vivian. Idag
används benämningen gristjack för dåligt pulver.  Mona berättade att det enklaste sättet att
kontrollera om amfetaminet var äkta var genom att lägga en droppe vattenblandat amfetamin
på bordet, om det torkar till en vit stjärna är det äkta.
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annat14. Vivian berättade hur hon vid ett tillfälle fått tag på vad hon trodde var

amfetamin av en man, vilket hon förväntades sälja på redovisning åt honom. Det

visade sig vara så kallat gristjack, vilket inte är detsamma som amfetamin15. Vivian

vägrade att befatta sig med det och slängde partiet. Hon blev ovän med mannen

hon skulle sälja för eftersom han ansåg att hon var skyldig honom hundra tusen

kronor, vilket hon säger nog kunde stämma men det tänkte hon inte betala. Regeln

är att man inte skall luras och den som lurar få stå sitt kast om det uppdagas. 

Till skillnad från skulder i ‘amfetaminvärlden’ skulle en heroinskuld så gott som

alltid återbetalas oavsett fängelsestraff. Detsamma gällde för den som blåst någon

annan vid ett köp. En sådan skuld reglerades genom att blåsaren själv åkte på en

blåsning alternativt tvingades betala tillbaka pengarna. Samtidigt berättade såväl

Kina som Sofia hur de räknade med att bli blåsta på pengar och varor, det ingick

liksom i spelets regler. Vid ett tillfälle när vi träffades på ett fik i närheten av

Sergelstorg kom en man som Kina tidigare köpt bensodiazepiner av. Hon frågade

honom om han hade något på sig, vilket han inte hade men sa sig kunna skaffa.

Hon gav honom tre hundra kronor för vilka han skulle ordna 15 Rohypnol till

henne. När han gått sa hon, nu skall vi se om han kommer tillbaka, om han går att

lita på. Hon räknade med att han kunde försvinna med hennes pengar och det var

inte mer med det, det skulle jämna ut sig vid ett annat tillfälle. Kom han tillbaka

visste hon att han var en person hon kunde få hjälp av om det skulle behövas någon

gång. 
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Var och en är sig själv närmast inom ‘heroinvärlden’, enligt Kina och Sofia. Ett

exempel på när en heroinskuld inte betalas var när Jonna blev tagen av polisen med

rökheroin (brunt heroin) på sig. När jag frågade hur hon skulle få pengar till att

betala skulden berättade hon att hon inte tänkte betala honom. Anledningen var att

hon dels inte hunnit sälja något av partiet och dels ansåg att han (som var en

väninnas ex pojkvän) var så ful i sina affärer att han gott kunde ha det. Eftersom

han själv inte följde ‘reglerna’ kunde hon också bryta dem. Hon och Liv berättade

att han lät små ungar (femton-, sextonåriga pojkar) leverera droger åt honom.

Detta var förkastligt av två skäl enligt dem. För det första ansåg de att man skall

hålla ungdomar borta från knarket och för det andra så var risken stor för att så

unga pojkar skulle gola ner honom och alla andra om de blev tagna av polisen. 

Deras uppfattning om horselivet och horsare stod i kontrast till hur de fyra äldre

amfetminbrukarna beskrev rövarvärlden och riktiga rövare som ‘hederliga’.

Tjuvheder högaktades och var sällsynt bland de nya unga amfetministerna och

saknades ‘helt’ hos heroinister, enligt dem. Denna tjuvheder omfattade regler för

uppförande mot andra riktiga rövare, vad som är tillåtet inom droghandeln och hur

man skall bete sig vid ett eventuellt gripande och åtal. Luras är tillåtet och något

alla räknar med, men man skall stå får sina handlingar och lurendrejeriet får inte

vara ‘fult’. Att stjäla pengar, droger eller saker från andra rövare man känner sågs

i det närmaste som en ‘dödssynd’, man hjälper vänner som är i behov av hjälp och

kanske främst man sätter aldrig dit någon (Fondén 2001). Vare sig det handlar om

att polisanmäla stölder, våld eller annat. Att prata bredvid mun om man blev gripen

var också oacceptabelt. Min tolkning av praktiken är att tjuvheder är något mellan

män och något kvinnor skall ha gentemot män men sällan det omvända. Den var

självklar mellan männen men inte gentemot kvinnor om de inte visat sig värdiga

genom exempelvis ett gott affärssinne alternativt att de var någon respekterad mans

kvinna. 

Att tänja på gränser var tillåtet för en man men inte för en kvinna och det fanns en

mängd tillmälen för en kvinna som tog sig friheter som padda, tjuvkärring,

tjackhora och subba, tillmälen som även användes mellan kvinnor. Konkurrensen

mellan kvinnorna var stenhård, enligt Ika. Brudar går inte att lita på, sa hon, något

som också framträdde i de fyra äldre kvinnornas vänskapsdiagram (vilket jag



16 Även andra försörjningsformer var könsdifferentierade enligt Lisa Maher (1997).
Huvudsakligen ägnade sig kvinnorna åt snatterier och stölder från varandra och från sina
familjer. Männen gjorde inbrott och rånade affärer och privatpersoner, något som kvinnorna i
hennes studie inte tyckte om, de ville inte skada någon. 
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återkommer till i nästa avsnitt). Denna konkurrens handlade ofta om män, när man

vänder ryggen till lägger de upp sig för ens karl för lite pulver, sa de. I beskriv-

ningarna om regler och tänjbara gränser återkommer föreställningarna om horan,

den svekfulla synderskan som lockar männen. Det visar också hur den normativa

femininiteten är internaliserad och internaliseras i vardagen och på den kontroll

som utövas av kvinnor gentemot andra kvinnor. Något som i praktiken innebär en

reproduktion av den normativa femininiteten och i förlängningen en reproduktion

av kvinnans underordnade ställning (de Beauvoir 1986 och Skeggs 1999). 

Kvinnors  handlingsutrymmen inom ‘drogvärlden’

Som framgått var det tre kvinnor som hade sin huvudinkomst genom drogförsälj-

ning, men även de övriga fem kvinnorna var periodvis involverade i droghandeln.

I de bilder som förmedlas genom forskning om kvinnors narkotikabruk framkom-

mer sällan denna försörjningsform bland kvinnor (se kapitel 3). I Lisa Mahers

(1997) studie om kvinnor inom drogmarknaden i New York beskrivs crackmarkna-

den som könsdifferentierad såtillvida att kvinnors utrymme var begränsat till vissa

‘lågstatusyrken’ (se not 7). Under sitt tre år långa fältarbete mötte hon endast två

kvinnor som hade mer prestigefyllda försörjningsformer som kranar och

distributörer i olika positioner (“owners” och “managers”). Hon beskriver deras

roll inom drogmarknaden som en reservarmé vars uppgift är att fylla upp de mer

riskfyllda och mindre lönsamma områdena som männen inte vill ha16. I min studie

finner jag också en klar könsdifferentiering inom narkotikamarknaden på

brukarnivå, men till skillnad från Lisa Maher uppfattar jag inte att de ‘yrken’ som

kvinnorna hade per definition hade lågstatus även om de som kvinnor var

underordnade männen i en rad olika avseenden. 

En faktor jag ser som avgörande är ålder, där de yngre kvinnorna oftare agerade

‘hjälpredor’ åt männen än de äldre kvinnorna, de yngre var också mer beroende av

män för att få tillgång till droger och pengar. De heroinbrukande kvinnornas

situation var mer lik den som beskrivs av Lisa Maher (1997). Dessa kvinnor var
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involverade i gatuprositutionen och inte sällan försörjde de även sina mäns

drogbruk via den. I Bengt Svenssons (1996) studie berättar männen med förakt om

dem som lever på kvinnans prostitution, men han drar slutsatsen att detta ändå var

något som flera män gjorde men inte riktigt ville kännas vid. Sofia beskrev denna

motsättning mellan teori och praktik på två sätt. Dels berättade hon i samband med

att hon skulle friges från fängelse att ett flertal män (heroinbrukare som hon)

började höra av sig till anstalten. Hennes tolkning var att de var intresserade när

det börjar bli dags för frigivning eftersom chansen fanns att de kunde leva på

henne. Dels var det i samband med att hennes man fick reda på att hon börjat

prostituera sig när han satt fängslad och blev vansinnig för att hon sjunkit så lågt.

Samtidigt, berättade hon, att han mer än gärna tidigare skickat upp henne på stritan

för att råna prostitutionskunder. Han utgav sig för att vara hennes hallick och sedan

rånade de kunderna tillsammans. Regeln var ‘enkel’, man lever inte av en partnerns

prostitution, men ‘parasiterar’ gärna på andra kvinnors prostitutionspengar.

Gränsen för att leva av prostitution går via om handlingen utförs eller ej. Samtidigt

tolkar jag dessa gränser som männens strävan efter ekonomiskt oberoende i

förhållande till kvinnan som en maskulinitetsmarkör, ‘en bra karl reder sig själv

och kan ta hand om sin familj’. Det handlar om att leva upp till föreställningar om

hur en man skall och bör vara. I praktiken fungerar det inte alltid, som för Ika vars

förre man skickade upp henne på stritan när pengarna tryter i kassan. 

Även om drogmarknaden fanns tillgänglig för ekonomisk överlevnad var den inte

självklar för kvinnor. Sex var däremot alltid gångbart såväl med män inom den

egna världen som inom könsmarknaden. Jag är inte säker på att alla kvinnor i

studien skulle hålla med mig om att det rörde sig om kroppen som en handelsvara

eller kvinnokroppen som ett gångbart kapital för såväl männen som kvinnorna.

Några skulle kanske tycka det är en ‘övertolkning’, jag tror att de i grund och

botten ansåg att deras relationer till män (frånsett majoriteten av prostitutionskon-

takterna) handlade om kärlek och att finna den ‘rätta’. Men utifrån ett genusteore-

tiskt resonemang ter det sig fullt rimligt att tolka förhållandena på just det sätt jag

nu ämnar göra. Vid bearbetningen och analysen av materialet (fältanteckningar och

intervjuer) använde jag mig av en tolkande och en beskrivande kodning. Detta

innebar konkret att texten delades upp efter kvinnornas uttalanden om olika

företeelser (beskrivande) och dessutom efter min bedömning av vad företeelserna



17 För en mer ingående beskrivning av analysförfarandet och det kategorischema som ställdes
upp i samband med den se Appendix: Analysens praktiska genomförande.
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och uttalandena handlade om (tolkande)17. Resultatet av ett sådant analysförfarande

är att en berättelse som av kvinnan beskrivs i termer av kärleksrelation kan av mig

tolkas i termer av äktenskapet som ett kontrakt, vilket för kvinnans del genererar

ekonomisk försörjning, respektabilitet och status och för mannens del tillgång till

hennes kropp,‘markservice’ och status som en man med en kvinna (Skeggs 1999

och Svanström 2000). 

Bristen på pengar i kombination med deras sociala position som ‘missbrukande

kvinnor’ gjorde att kvinnorna försökte tillskansa sig olika former av symboliskt

kapital som värdesattes inom ‘drogvärlden’. Exempelvis ett gott rykte om att de var

bra affärsmän och duktig dealare, hade gott om droger m.m (jämför Lalander 2001

och Svensson 1996). Denna strävan innebar en kamp och konkurrens mellan

kvinnor, det gällde att skapa sig ett anseende och respekt inom den mansdomine-

rande ‘drogvärlden’. Något som de huvudsakligen fick genom sina relationer till

män som hade ett gott rykte och respekterades som duktiga affärsmän eller

skickliga ‘yrkesutövare’. Eftersom föreställningarna om hur en kvinna bör och

skall föra sig (den normativa femininiteten) är djupt förankrade i deras habitus

gällde det för kvinnorna att eftersträva respektabilitet. Detta i sin tur innebar en

ständig balansgång mellan de tillgängliga handlingsalternativ som fanns för dem

att trygga ekonomin och tillgången på droger, för att inte betraktas som den ‘fallna

kvinnan’. Det krävdes att man gjort sina hundår för att nå den position som Vivian

uppnått, hon hade gott rykte och respekterades som en god affärskvinna. Liv

beskrev denna hierarkiska ordning i samband med att hon blivit tillsagd av en äldre

kvinna att hon inte kan ta sig så stora friheter, hon skulle inte vara för kaxig för i

den här världen var hon inget.

Att deala var förenat med risker, till exempel att bli skuldsatt och ännu fattigare

samt kanske framförallt risken att dömas till långa fängelsestraff. Det var inte alla

som ville ta dessa risker. Mona och Ika hade tidigare ägnat sig åt dealarverksamhet

men mer eller mindre slutat. För Ikas del uppvägde inte fördelarna nackdelarna,

eftersom hon inte ville riskera att bli av med sina barn på grund av en längre
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fängelsedom. Mona föredrog att tjäna sina penger på ett ‘mindre riskfyllt’ sätt via

prostitution, något som för henne inte krävde så mycket arbete och energi. Mona

hade också gott rykte som gammal hederlig gnoa med yrkesstolthet. 

Till slut hittar Vivian låten och  det är svårt a tt höra texten men det

är en man som berättar om sin kvinna som försörjer honom genom

att gå på sporten. Han åker in och ut från kåken. Jag frågar vem det

är. Konvaljen,svarade hon. Sen berättade hon om hur det var för de

äldre tjocka kvinnorna som gick på gatan. NN var en av dem. Vivian

minns dem när hon kom dit och de ville mota bort henne från gatan,

så unga flickor skulle inte springa där. De kallade henne blåslampa,

eftersom hon försökte lura av kunderna pengar. De var reko damer

säger hon. Det är bara en fråga om ålder och tider som gör att hon

inte var en av dem. Under hela bandet lyssnar vi intensiv t. Det blir

stämningsfullt och jag ser på henne att hon blir berörd. Synd att det

är så svårt att höra. Utforskar Vivians ansikte som ser äldre, gråare

och tröttare, mer sorgset ut idag. En närhet i tystnad, det är ju sällan

tyst när man träffar dessa kvinnor. V ivian reser sig  och börjar duka

fram. Vi talar om hur det var förr. Vivian säger att det är bättre nu,

välfärden har ändå kommit lite till dem också. De har bostad säger

hon men biter sig i tungan och skrattar. Sigge sitter bredvid, han och

Anna-Lena har förvisso bostad men det är en gammal husvagn.

(fältanteckningar 1998)

Vivian och Mona tillhör den äldre generationen som anser det fel att försöka blåsa

torskar. Skall man gå på stritan skall man vara ärlig och gilla det, menade Mona.

Hon har ingen förståelse för de unga kvinnor som går där uppe och inte vill.

Samtidigt tycker hon synd om horsebrudarna som står där ock knäar fast de inte

vill, men heroinet är ju så dyrt, säger hon. De övriga kvinnorna tyckte det var

‘självklart’ att råna eller lura torskar. Min tolkning är att det rör sig om en

generationsfråga där synen på prostitution förändrats, vilket haft effekten att många

av de yngre kvinnorna ser prostitutionskunderna (männen) som ‘onda’. Något som

i sin tur ger dem ett berättigande till att lura dem. Det fanns ytterligare ett antal

‘möjligheter’ att försörja sig på inom sexmarknaden. Att ingå i en mer långvarig

relation med en man de träffat via prostitution och låta honom försörja sig, så



18 Som sällskapsdam följde kvinnan med som sällskap i olika prostitutionssammanhang. Dels
för att minska risken för att kvinnan greps eller blev utslängd från bättre hotell och dels för att
inkassera pengar och hålla uppsikt på henne åt hallicken.
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kallad guldtorsk. Att arbeta som dansare eller receptionist på någon av Stockholms

‘stripklubbar’. Att agera ‘sälskapsdam’ till kvinnor inom eskortprostitutionen18. Att

inhysa utländska kvinnor som kommer till/eller hämtas till Sverige i prostitutions-

syfte. Slutligen, arbeta med att svara på så kallade 071-nummer. Dessa exempel är

sådana som kom fram genom fältarbetet och samtliga kvinnor hade under

studieperioden eller hade tidigare haft en del av sin försörjning genom sexmarkna-

den. 

Guldtorsk-fenomenet var något som två kvinnor tidvis levde av. För den ena av

dem var dessa relationer kortvariga, någon till några veckor. Det var uteslutande

socialt etablerade män med god ekonomi som hon träffat genom prostitution och

blev sedan kvar hos dem en tid. De gav henne pengar och husrum och hon

tillfredsställde dem sexuellt och var sällskapsdam. Pengarna använde hon till att

köpa heroin. Enligt henne blev torsken kär i henne, de kunde inte förstå varför hon

gick på gatan och de ansåg att de hjälpte henne genom att försörja hennes drogbruk

och låta henne bo hos dem. Den andra kvinnan hade långvariga relationer med sina

guldtorskar. De utvecklades till äktenskapsliknande förhållanden och männen såg

inte sig själva som torskar. Det var deras sätt att träffa en kvinna och de ansåg inte

det som något särskilt märkvärdigt eller konstigt (Høigård & Finstad 1992). 

Under studiens gång träffade jag en av dessa män ett flertal gånger och han

betraktade sig själv som en vanlig svensson. Hans syn på äktenskapet anser jag

som konservativ och traditionell. I praktiken innebar denna relation att kvinnans

handlingsutrymme begränsades, genom att han kontrollerade hennes rörelsemöjlig-

heter. Hon fick inte gå vart hon ville, inte träffa vem hon ville och endast vara

borta hemifrån någon/några enstaka timmar. Hon förväntades städa, diska, laga mat

och vara tillgänglig för honom när han ville. Han å sin sida åtog sig att ordna

heroin till henne och portionerade ut den mängd han ansåg hon skulle ha.

Relationen innehöll upprepat och omfattande sexualiserat våld. När hon ‘trotsat’

hans uppsatta regler berättade hon om att han straffknullade henne i timmar. Dessa

så kallade straffknull innehöll mycket våld och fysisk och psykiskt smärta och



19 Från 1 januari 1999 kriminaleserades köp av sexuella tjänster (SOU 1995:15). Detta hade
till en början en negativ effekt i inkomsthänseende eftersom det var svårare för kvinnorna att
få kunder därför att dessa till en början minskade. Dessutom prutade kunderna på priset då de
ansåg att de tog större risker än kvinnorna genom  att de riskerade att gripas och åtalas. Istället
för att betala 500 kronor för ett samlag ville de enbart betala 300 kronor enligt två av de
kvinnor som prostituterade sig efter att den nya lagen trätt i kraft.  

20 Andelen kvinnor som misstänktes för brott under perioden 1975-1994 var 15 procent. Av
samtliga misstänkta personer för de nämnda brottstyperna utgjorde andelen kvinnor följande;
inbrott 6 procent, rån 7 procent, trafikbrott 8 procent och misshandel 6 procent (Brå-rapport
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avslutades ofta med att han slängde en femhundrakronors sedel på henne, med

orden här har du din djävla hora. Vid ett flertal tillfällen talade hon om möjlighe-

terna att bryta upp från denna relation och vägde fördelarna med att stanna kvar

med dess nackdelar. Hon skulle slippa våldet i den relationen men ‘vis av sin

erfarenhet’ riskera att utsättas för våld av prostitutionskunder. Dessutom skulle hon

stå utan bostad, vilket var det som bekymrade henne mest och som gjorde att hon

stannade kvar. 

För dessa två kvinnor bestod handlingsutrymmet i att välja mellan två ‘onda’ ting.

Prostitutionen hade fördelen att det var en ‘säker’ och ofta ganska snabb

inkomstkälla19 och att de slapp längre fängelsevistelser, vilket är en konsekvens av

försörjning via brott så som stölder och försäljning av narkotika. Det positiva med

att skaffa sig guldtorskar var att de fick en ‘fast inkomst’ och/eller försörjning av

droger. Nackdelen var att det begränsade deras rörelseförmåga och i vissa fall

innebar att inkomsten sjönk allt eftersom torsken blev kär i kvinnan och uppfattade

relationen som ömsesidig utan ekonomiska förpliktelser. Att försörja sig genom

brott hade den fördelen att de slapp sälja sina kroppar och med det den medföljan-

de stigmatiserande effekten som ‘prostituerad’ och en ‘dålig kvinna’. 

Avslutningsvis några ord om de ‘yrken’ eller försörjningssätt som flera av

kvinnorna av olika anledningar inte såg som något alternativ för dem. Det var i

huvudsak sådana förehavanden männen ägnade sig åt som lägenhetsinbrott, rån,

bilstölder och våld i allmänhet. Inom den kriminologiska forskningen och kanske

främst den som fokuserat ungdomsbrottslighet har olika förklaringsteorier förts

fram till varför kvinnors andel av dessa brottstyper är lägre än deras andel av

samtliga brott20. Huvudsakligen har dessa teorier haft en könsrollsteoretisk



1999:15).
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förklaringsansats som utifrån olika infallsvinklar menat att dessa brott inte är

förenliga med ‘den kvinnliga könsrollen’. Kvinnan ses här som den passiva och

mannen som den aktiva. En tes som ofta förekommit i den svenska undgdoms-

brottsforskningen är att kvinnors/flickors roll inom kriminella ungdomsgrupper

varit att agera ‘hjälpredor’ (passiva) när männen/pojkarna begår brott (aktiva)

(Sarnecki 1987). Grundantagandet är att unga flickor dras in i kriminalitet via

något äldre brottsaktiva pojkar och att flickornas fortsatta brottslighet är beroende

av deras relation till dessa äldre pojkar (a. a.). Denna tes har kritiserats på en rad

punkter, bland annat mot bakgrund av att unga flickor begår brott dels själva och

dels tillsammans med andra flickor redan innan de misstänktes för brott begångna

tillsammans med pojkar (Pettersson 2002). Andra studier har sökt förklara

fenomenet utifrån ett genusteoretiskt resonemang som fokuserar samhällets

könsdifferentiering och dess betydelse för skapandet av maskuliniteter och

femininiteter (Messerscmidt 1993). Huvudtesen är att dessa brottstyper ‘är

maskulina’ genom att de har en statushöjande effekt för vissa underklasspojkar. Ett

fåtal forskare har frågat hur kvinnorna ser på dessa brottstyper och därigenom lyft

fram deras förklaringar till varför de inte begår denna typ av brott i samma

utsträckning som män. 

I Lisa Mahers studie (1997) förklarar några kvinnor varför de inte begår dessa

brottstyper. De anser att dessa brott skadar oskyldiga människor, en förklaring som

återkom bland de åtta kvinnor jag följde. En annan aspekt som kvinnorna i

föreliggande studie lyfte fram var att det var ‘dumma brott’ såtillvida att de ofta

kostade mer än de smakade. Enligt Vivian var det inte lönsamt, exempelvis så gav

lägenhetsinbrotten inte någon större utdelning ekonomiskt eftersom de tog lång tid

att genomföra och oftast skedde i förortsområden där människor inte hade så

mycket värdefulla saker. Bea som var väninna till en av kvinnorna berättade vid

ett tillfälle om sin man, som ständigt satt fängslad för inbrott, att hans verksamhet

inte gav dem någon ekonomisk utdelning. Han var en ‘känd inbrottstjuv’ vilket

gjorde att han förr eller senare åkte fast och i samband med detta tömdes deras

lägenhet på stöldgods från hans räder. Samma resonemang återkom i relation till

bilstölder, det är inte särskilt smart att åka omkring i en stulen bil, som Vivian



21 Subutex är en så kallad opioidantagonist vilken binder opioidreceptorerna i hjärnan och
minimerar heroinsuget (fass.se). Subutexbehandlingen är en del av ett medicinskt, socialt och
psykologiskt behandlingsprogram för heroinbrukare, en alternativ behandlingsform till
metadonbehandling.
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uttryckte det. Det som framträder i kvinnornas berättelser är en alternativ tolkning

av varför de inte begick denna typ av brott. Det rörde sig inte om att de inte kunde,

utan snarare inte ville ägna sig åt dem. Kina stal vid ett tillfälle en bil tillsammans

med en väninna och körde omkring med ett par timmar för att ha lite kul. Efteråt

tyckte hon det var dumt gjort dels på grund av risken att åka fast och dels på grund

av den skada de tillfogat helt oskyldiga människor bara för att roa sig lite. 

En möjlig tolkning är att kvinnorna på grund av egna erfarenheter mer identifierar

sig med brottsoffren. Samtliga kvinnor hade blivit bestulna och några av dem

rånade ett flertal gånger, dessutom hade samtliga kvinnor erfarenheter av att ha

blivit misshandlade av män. De var inte våld per se de var emot, utan snarare synen

på våld som konfliktlösare eller som en del av att tjäna pengar, exempelvis genom

rån.

Vännerna, kärleken och utanförskapets gemenskap

Många svenska studier om drogbruk och drogbrukare tar upp frågan om varför de

inte slutar med sitt missbruk alternativt varför de stannar kvar i drogvärldarna

(Bermark & Oskarsson 1988, Bergström 1998, Kristiansen 2000, Laanemets 2002,

Lindberg 1998 och Svensson 1996). Som jag redan inledningsvis påpekat hade inte

denna studie till syfte att förklara varför de åtta kvinnorna började med att använda

narkotika och inte heller varför de inte slutar. Men under fältarbetet tog kvinnorna

upp frågan om varför de började (se kapitel 2) och varför de faktiskt levde som de

gjorde trots de problem som detta liv innebar. Så på ett sätt berördes frågan om

varför de stannade kvar. Ingen av de åtta kvinnorna slutade med droger under

fältarbetets gång men däremot har två av de yngre kvinnorna slutat helt efter att

studien avslutades. Bägge i samband med att de blev gravida och fick barn. De två

andra yngre kvinnorna ingår i skrivande stund i två olika behandlingsprogram, den

ena i Subutex-projektet21 och den andra inom Metadonverksamheten, och de har

lämnat horselivet. Tre av de fyra äldre kvinnorna har fortsatt med amfetamin och
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de ämnade inte sluta, de kände alla en tillhörighet och gemenskap i utanförskapet.

En av de fyra äldre amfetaminbrukarna strävade periodvis bort från rövarvärlden

och hon tände av under kortare tider. Efter fältarbetets avslutande brukade hon

under en tid amfetamin i ganska små doser i samband med att hon fick ett arbete,

men av olika anledningar intensifierades hennes drogbruk och i den vevan blev

hon vräkt från sin bostad. Hon sa då upp sig från sitt arbete och under ett års tid

levde hon helt hemlös, drogade intensivt amfetamin, heroin och bensodiazepiner

och blev allvarligt sjuk. Efter att hon vårdats på sjukhus tog hon kontakt med ett

behandlingskollektiv där hon i skrivande stund bor och arbetar.

 Inom såväl drogforskning som kriminologisk forskning återkommer ett intresse

för den sociala tillhörighetens betydelse för drogbruk och brottslighet och här

framträder en rad begrepp som social identitet, livsstil, differentiella associationer,

kultur och subkultur (Goldberg 1993, Hauge 1990 och Svensson 1996). Den fråga

forskarna velat besvara och förklara med dessa begrepp och teoriskapande är

varför vissa ‘väljer’ att leva ett avvikande liv och vilka faktorer som anses ligga

bakom detta ‘val’. I detta avsnitt diskuteras de åtta kvinnornas tillhörighet i

‘drogvärldarna’ som en del av deras sociala och ekonomiska överlevnad. Det är

ett liv de kan och deras sociala position som ‘missbrukande kvinnor’ begränsar

deras möjligheter att lämna rövarvärlden och horselivet och ta sig in i det

etablerade samhället.

Tillhörighet som social och ekonomisk överlevnad?

Som framgår av beskrivningarna av kvinnornas ekonomiska överlevnad är deras

drogbruk avhängigt en illegal försörjning och nära sociala kontakter med andra

drogbrukare. Till detta kan den mänskliga dimensionen läggas om vårt behov av

gemenskap med andra människor. En samhörighet med andra som har gemensam-

ma eller liknande erfarenheter, tankar och värderingar. Lika barn leka bäst är ett

uttryck som i mångt och mycket ramar in den sociala gemenskapen och dem vi

söker denna gemenskap med. Återigen kommer habitusbegreppet till använding

för att beskriva den sociala identitet som formas av våra lifserfarenheter. I

samband med att jag funderade kring tillhörighetens betydelse och många gånger

statiska karaktär satt min dotter och tittade på Djungelboken. I en av scenerna när

björnen Baloo försöker förklara för Mowgli varför han skall föras tillbaka till
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mänskobyn säger han: “Gifter man sig med en panter kanske?” Det är ett sätt att

säga att det är bättre att stanna och hålla sig till den grupp man ‘tillhör’, inte

förflytta sig i det sociala rummet och hierarkin. Det är verbala uttryck för den

förkroppsligade strukturen (habitus) som är en del i upprätthållandet av den sociala

ordningen och ett återskapande av rådande samhällsstrukturer (Bourdieu 1984 och

1999).

De fyra äldre kvinnorna uttryckte sin tillhörighet som en social och ekonomisk

överlevnad, det var det liv de kunde. De hade genom åren skapat sig en social

position som fungerade. Att välja ett annat liv skulle innebära uppbrott, osäkerhet

och ensamhet. I berättelserna framträdde genusföreställningar i form av synen på

dem som avvikande, det vill säga ‘fallna kvinnor’. Det fanns inte heller några

alternativ för dem, de hade ju ingen utbildning och i samhället var de kända

‘narkomaner’. De förmedlade ofta en negativ och cynisk bild av ‘svenssonlivet’,

varför sluta knarka och bli straight i ett skitsamhälle. Mona hade försökt leva

ordentligt men tyckte det var trist. Vivian hade arbetat och slitit men var ändå

fattig och fick dryga ut kassan med pengar från prostitution. Genom att övergå till

att sälja amfetamin kunde hon skaffa mer och snabbare pengar. Ylva kände sig

ensam och livet blev meningslöst när hon slutade droga, hon hade inte bytt ut

rövarlivet mot någonting annat. Ika vågade inte ens tänka tanken på allt som skulle

bubbla upp i henne den dag hon slutade med amfetamin. Detta är fyra retrospekti-

va berättelser som i första hand skapar mening åt det liv de levde än orsaken till

‘valet’ att inte sluta med drogbruket. Berättelserna skildrar också de begränsade

handlingsutrymmen som dessa kvinnor ansåg sig ha och faktiskt hade. För

samtidigt hade de alla fyra en önskan och en dröm om ett annat liv, ett liv med

amfetamin men utan rövarvärldens negativa sidor.

Vi pratade om att Ylva har varit på landet, hos X och hans partner. Ylva

berättade att han och  kvinnan s lutat punda, hållit upp i fem år. Skaffat hus

och flyttat ifrån alla och allt. Flera av de gamla vännerna vet inte var de

bor, de har brutit helt för att klara det hela. Risken finns alltid att man blir

bestulen och/eller indragen igen, sa hon. Ylva respekterar deras val av liv

och tycker de är duktiga. Hon känner sig smickrad över att de litar på henne

och håller kontakten. Hon är noga med att inte tala om för någon var de bor
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eller droga så öppet när hon är där. Ylva åkte dit förra fredagen och kom

hem i tisdags. (fältanteckningar 1997)

Kvinnorna respekterade och i många fall högaktade dem som lämnat ‘drogvärldar-

na’ och såg dem aldrig som svikare eller klassklättrare i negativ bemärkelse.

Snarare kunde de identifiera sig mer med dem än med pundarna. De var sociala

narkomaner som Ika och Ylva sa vid det andra besöket hos Ylva (se kapitel 2).

Detta tolkar jag som avhängigt ålder och genus, för i många avseenden levde de

fyra äldre kvinnorna ändå ett väldigt konventionellt liv, frånsett den illegala

försörjningen, drogbruket och kontakterna med kriminal- och narkomanvård. Det

är i detta sammanhang jag vänder mig mot beskrivningarna av narkotikavärlden

som en subkultur eller motkultur med egna värderingar, normer och regler

(Andersson 1999 och Goldberg 1993). De fyra äldre kvinnornas strävanden och

dagliga liv färgades av ett i (arbetarklassen) traditionellt kvinnoliv. De bakade,

städade, lagade mat, vände och vred på varenda krona för att få pengarna att räcka.

De var som Vivian skrev i sin dagbok små husmödrar i dockhus med pistolen i

förklädsfickan. Som jag visade i kapitel 5 förhöll de sig till den normativa

femininiteten genom sina försök att passera som respektabla. Samtidigt som de

kunde berätta om alla sina galna upptåg och rövarstråt framträdde dessa som ett

antal roliga minnen. Händelser som utspelade sig i deras ungdom snarare än i nuet.

Gemenskapen med de andra rövarna kunde i praktiken bytas ut mot en gemenskap

med andra (arbetarklass) kvinnor/par. Den sociala gemenskapen för dessa fyra

äldre kvinnor färgades mer av ett ganska ordinärt innehåll än spektakulärt

drogande och brottslighet. 

Bea berättade att hon, hennes man och Ylva skulle fira jul hos Karin och

Kenta och sen skulle Ylva ha julmiddag för alla den 27. Ylva berättade om

allt hon gjort inför julen: Bakat bullar, rulltårta, pepparkakor, finska  pinnar,

två sorters marsipangodis och knäck. Hon hade bytt gardiner och satt upp

tomtar. Bea sa att förra julen var så trist i Ylvas lägenhet eftersom hon satt

fängslad, så Bea hade tagit fram tomtar och pyntat lite. /../ Ylva sa att hon

skall skriva julkort till mig, sen tog hon fram e tt av sina stentroll som hon

gjort och packade in det i ett julpaket och gav  mig mot löfte att jag inte

öppnade det förrän på julafton. Vi ströpratade om ditt och datt. Ylva skrev

ut sina räkningar och Bea målade naglarna. (fältanteckningar 1997)
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Ika och Vivian återkom ofta till att de längtade efter lite lugn och ro. Vivian

försökte ordna en stuga på landet där hon och maken kunde leva lugnt på ålderns

höst. En bit bort från Stockholm men ändå så nära att hon kunde hålla igång

affärsverksamheten, om än i mindre skala, och han kunde åka in och ta en öl med

grabbarna och spela lite. Ika var trött på alla pundare som kom och hälsade på

och blev kvar på deras soffa. Det kostade mer än vad det smakade, visserligen gav

det henne amfetamininkomster, men samtidigt skulle de äta så i praktiken jämnade

det ut sig till hennes nackdel. Dessutom stökade de till så hon fick springa och

städa efter dem. Det var inte hennes vänner utan sambons och egentligen tyckte

hon inte om allt spring och pundande i lägenheten. Hon tog ofta långa promenader

med hunden för att få vara för sig själv, eller så gick hon hem till Ylva eller en

annan väninna i bostadsområdet. Det var inget värdigt liv och gemenskapen

varade lika länge som det fanns tjack i huset, sa Ika. Ett återkommande tema för

Ika, Vivian och Ylva var männen och deras gemenskap och hur de som äldre

kvinnor ‘såg igenom’ deras charmoffensiver. Berättelserna påminner om dem som

återgavs tidigare om synen på de brott som männen begick. I flera sammanhang

framträdde en syn på männen som naiva, omogna och ansvarslösa, att de var kvar

i tonåren. Tuppar som skulle mäta sina kammar och sporrar med varandra och sätta

på så många höns som möjligt. Det finns så många hjälpsamma snubbar som ger

unga tjejer som Liv och dom tjack och sen utnyttjar dem, sa Ika. 

Två av de yngre kvinnorna, Jonna och Liv, hade inte samma beroende av

tillhörighet för den eknomiska överlevnaden. Tillhörighetens betydelse var mer

knuten till det sociala livet och kanske främst möjligheterna att få tillgång till

droger. Det var också en fråga om att vara ball och skaffa sig status, samtidigt som

de i grund och botten sökte efter kärlek. Vid ett gemensamt möte med Liv och

Jonna diskuterade de helgens rejv på Docklands. Deras berättelse skildrar en

‘ungdomskultur’ och ett uteliv med musik, vänner och droger. 

Miranda [min dotter som föddes under studiens gång se kaptiel 4] var trött

och busade runt i vagnen och L iv lekte med henne  en stund. Det var svårt

att få igång samtalet. Trevade oss fram lite och gled in på att de bestämt sig

för att ta det lugnt [med droger] ett tag framöver. Jonna fyllde i med att de

skall hålla sig lugna och inte bli tagna [av polisen]. Det är Docklands på
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lördag och deras tanke är att bara dricka för Liv tror att de skall bli tagna

direkt. De blir alltid tagna sa hon. En diskussion  uppstod om de sku lle bli

tagna av rejvkom missionen [specialgrupp inom narkotikapolisen i

Stockholm som inriktade sitt arbete på unga narkotikaanvändare] eller om

de skulle avvakta dem ett tag. Jonna är inne på linjen att de nog inte flyger

på dem direk t. /../ Jonna och L iv skulle i alla fa ll gå till Docklands och jag

frågade om fler i deras bekantskapskrets går. L iv säger alla, hela Förort,

alla vi känner. Liv bad Jonna att visa mig flayern som hon fått. Den var i

form av en blomma eller ett öga, psykedelisk och skulle passa på en tröja

från 1970-talet ihop med V-jeans. Dockland har en egen websida, och av

flayern framgår att det är dans där på lördag och i slutet av januari från

klockan 22 till klockan 12 dagen därpå. Jonna och Liv diskuterade dom

som håller i rejven och sa att killen som har i januari är bäst och då kommer

det hur mycket folk som helst. De som skall ha nu i helgen hade också gott

rykte, det är en utländsk kille som kan dra mycket folk. Jag sa att det vore

roligt att gå med någon gång. Liv sk rattade och  tyckte det vore kul att bli

tagen [av polisen] med mig, kriminologen. /../ Liv gick iväg och köpte

vatten och dricka  till mig och Jonna. Jag frågade lite om deras vänskap och

Jonna sa att Liv var hennes bästa vän, de lärde känna varandra på [behand-

lingshem]. Jag undrade om de hade samma vänner. Jonna sa att hon känner

alla i Förort men att hon lärt känna dem via Liv. Hon umgås med dem när

hon är där och när hon väl åker dit blir hon kvar ett tag. Jag frågade om

Jonnas bekantskapskrets i stan. Liv känner några av dem men inte alla.

Jonna sa att de har lite olika vänner och umgås lite var och en med sina

vänner och ibland med varandras. Jonna är uppvuxen i stan och har sitt

nätverk där sa hon. (fältanteckningar 1998) 

Det som framstod som tillhörighet var ändå ganska flyktigt, alla är där, men vilka

‘alla’ var och i vilken utsträckning det var en tajt sammansvetsad gemenskap är

mer tveksamt. Detta var också något som framkom i deras vänskapsdiagram som

bestod av endast ett fåtal personer (jag återkommer till detta i nästa avsnitt). Vid

de tematiserade intervjuerna framträdde betydelsen av vänskap som en närhet med

några få väninnor med vilka de inte alltid hade frekvent kontakt. Exempelvis så

bestod Liv och Jonnas relation av i första hand daglig telefonkontakt och det

kunde gå långa perioder mellan att de träffades. Det var en nära vänskap på fysiskt

avstånd från varandra. Betydelsen av en tillhörighet till ‘drogvärldarna’ bestod av
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dessa fåtal nära väninnor som också använde droger och ett antal utbytbara män

som gärna fick ha fina bilar, se bra ut och ha mycket i påsen. Deras liv var ett

sökande efter en social identitet och tillhörighet, ett sökande jag kopplar samman

med deras ålder (21 respektive 23 år). Båda två hade tät kontakt med socialtjänsten

och en ganska kort tid innan vi lärde känna varandra hade de under en längre

period varit placerade på ett behandlingshem. De vandrade mellan ‘drogvärldarna’

och önskan om ett annat liv utan droger. I motsats till de fyra äldre kvinnorna

saknade de båda en tillhörighetskänsla och befann sig i en konflikt mellan

‘partylivet’ och drogbrukets stigmatiserande effekter, strävandena efter utbildning,

sysselsättning och önskan om att finna den rätte. Det framgick också av den

relation vi skapade mellan oss där jag ofta agerade samhällstolkare och bollplank

för deras funderingar om behandling och framtidsplaner, än vad jag gjorde för de

äldre kvinnorna (se kapitel 4). 

Aspekten av status och att vara ball framträdde bland annat genom en viss

förtjusning över att vara kända och bli tagna av rejvkommisionen. Ett flertal

gånger berättades anekdoter om hur de suttit på ett fik eller gått på en gata och

stött ihop med en polis från gruppen, hur han stannat och pratat med dem, fast han

inte var i tjänst. Det var inte roligt att vara jagad eller bli utsatt för husransakan

men samtidigt gav det dem något att tala om och identifiera sig med. De fick en

betydelse och en tillhörighet genom att polisen såg dem som några av nyckelfigu-

rerna för drogtillförseln på rejven, (enligt dem själva). En annan tolkning som

ligger nära tillhands, men som de när vi träffades tillsammans inte pratade om, var

att rejvpoliserna såg som sin uppgift att se till att de inte fastnade i drogkretsar.

Tankegångar som illustreras i uttalanden som ‘att ingripa så tidigt som möjligt’ för

att förhindra och komma tillrätta med ungdomskriminalitet och missbruk (SOU

2000:126).

För Sofia och Kina var den sociala och ekonomiska överlevnaden knuten till

drogbruket eftersom det tolkas som ett sätt att skapa en dräglig livssituation (se

kapitel 5). I det dagliga livet var tillhörigheten begränsad i deras relationer med

sina män och formulerandet av den sociala identiteten var knuten till dem i

egenskap av fruar, om än heroinbrukande fruar. Äktenskapet var deras livsprojekt

och äktenskapet var också en del i den ekonomiska och sociala överlevnaden. För



22 Enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan en person tvångsvårdas för sitt
missbruk förutsatt att ett antal kriterier är uppfyllda. Frivillig placering sker enligt
socialtjänstlagen (SoL).
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Sofias del fanns en viss status kopplad till äktenskapet med Jens, han ‘var någon’

inom heroinvärlden. Han ansågs farlig och fräck, försörjde sitt drogbruk genom

affärsstölder och rån, hade suttit på två av de tre säkerhetsanstalterna och var mer

ute än inne. Hon talade om sig själv i tredje person, som Jens kvinna, i ett flertal

narratives om deras konflikter med andra heroinbrukare och mellan paret och

socialtjänsten. 

Den aspekt av tillhörighet och gemenskap som framträder i Sofias och Kinas

berättelser handlar till största del om någon enstaka väninna. För Kinas del bestod

gemenskapen av en sorts solidaritet i misären med någon kvinna. De hjälptes åt i

prostitutionsmiljön, stöttade och hjälpte varandra inte minst i införskaffandet av

heroin och bensodiazepiner. Den här solidariteten var ganska svag och under det

år jag följde Kina förlorade hon en väninna och fick en ny som hon sedan tappade

kontakten med i samband med att Kina greps och dömdes till fängelse. Det är svårt

att säga att det handlade om en tillhörighet i bemärkelsen kultur/subkultur. Även

om deras relationer skapades till följd av en gemensam identifikation med

varandras situation. De var horsare och gick på stritan, de kunde ha suttit på

kåken ihop och funnit gemenskapen med varandra där. Men de var ensamma och

av en mängd orsaker var relationerna kortvariga och byttes ständigt mot nya. En

av de främsta orsakerna till att kontakterna bröts var det faktum att de ständigt var

föremål för gripanden/eller behandlingsinsatser. Detta leder över till den sista

aspekten av tillhörigheten som en social och ekonomisk överlevnad. 

Sex av de åtta kvinnorna var fängslade, alternativt behandlingshemsplacerade

(LVM och SoL placerade22) under de år jag följde dem. I den situationen blir

tillhörigheten extremt tydlig även om den kan betraktas som påtvingad, plit-fånge,

personal och missbrukare, vi och dom. Det är en del av de totala institutionernas

uppbyggnad, att skilja ut avvikarna och kontrollera och disciplinera dem (Goffman

1973 och Foucault 1993). Gamla och nya vänskapsband knöts men varade inte

särskilt länge, vilket ofta hängde samman med att de muckade vid olika tider. Jag
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skulle vilja påstå att den sociala identiteten och tillhörigheten är ett resultat av

deras sociala position som ‘missbrukande kvinnor’. Som jag visade i kapitel 5

förhåller de sig ständigt till avvikelse/normalitetsdiskursen genom att balansera

mellan försöken att passera som respektabla och ‘vetskapen’ av att omdömena om

dem som ‘fallna kvinnor’. I detta sammanhang framträder habitus som en

strukturelt påtvingad tillhörighet där föreställningarna om dem som tillhöriga en

subkultur skapas och återskapas av såväl deras sociala position som av forskning

på området och professionernas förförståelse av fenomenet (Foucault 1993). Men

när man skrapar lite på ytan framträder en mer mångfasseterad bild av denna

tillhörighets betydelse, varaktighet och styrka. ‘Vi och dom’ är mer skört för dessa

kvinnor och består mer av ett ‘jag i relation till min position’.

Vänner och folk jag känner

I kapitel 4 beskrevs fältarbetets olika faser och val av metoder och en av dessa

metoder var intervjuer om vänskap där vi tillsammans ritade ett vänskapsdiagram.

Formen var lös och jag hade inte för avsikt att definiera vad jag menade med vän

utan det handlade om att fånga kvinnornas egna definitioner. Däremot var jag

intresserad av i vilken mån vännerna brukade droger, hur länge de känt varandra

och i vilken mån de olika vännerna i sin tur kände varandra (se kapitel 4 Den

andra fasen, för en metodologisk beskrivning). Dessa vänskapsdiagram och

intervjuerna runt dem blev ett komplement till deras berättelser om tillhörighet och

utanförskap. Dels i form av rena illustrationer och dels såtillvida att de ofta var

mycket prat om den och den polaren, henne känner jag väl och här bor alla jag

känner. Men när vänskapsdiagrammen ritades var det i praktiken inte så många

som betraktades som vänner. I efterhand när jag analyserat mina fältanteckningar

framträder en tydlig bild av kvinnosolidaritet, något som inte framträdde i deras

berättelser om ‘drogvärldarna’ och om hur det är att vara kvinna i dem. Det blev

som en skuggbild eller parallell historia som jag brottades med. Varför framträdde

inte detta i intervjuerna om vänskap? Ett svar tror jag kan hänga samman med att

de nog i grund och botten förväntade sig mer av relationer med andra kvinnor än

med män. Ett annat svar tror jag hänger ihop med det faktum att livet kretsade

mycket kring män och att deras berättelser just fokuserade dessa relationer. Till

och med Mona, som vid ett flertal tillfällen gav uttryck för den problematiska

konkurrensen mellan kvinnor inom drogvärldarna och att den var orsaken till att
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hon inga väninnor hade, visade sig ha ett systerligt förhållande med åtminstone två

kvinnor. När hon berättade om dem målade hon upp en relation som skilde sig från

den hon tidigare givit om sina manliga bekanta och vänner. Den var djupare och

byggde på en gemenskap bortom droger och sex. 

Mona pep på mig [personsökare] vid ettiden. Först sitt eget mobilnummer

sedan ett annat mobilnummer. Jag ringde det senare och det visade sig att

Mona var hos en väninna och hade glömt sin laddare till telefonen hos

Sune. Vi skrattade åt det långa meddelandet och M ona ville ändra

mötesplats  och frågade om jag kunde komma hem till Laila som bodde inne

i stan. Jag köpte med mig fyra bullar och gick dit. Mona öppnade dörren

när jag ringde på, hon var fin i svarta tajts höga röda mockastövlar och en

färgstark lång tjockstickad tröja. I handen hade hon en skål med en visp i.

“Jag gör ugnsäpplen” sa hon och jag lämnade över mina futtiga bullar.

Lägenheten var gammal, full med prylar av alla de slag. Det var som att

komma in i en antikhandel eller loppisbod . Det var va rmt och om bonat,

köket var smalt och trångt, fullt med skåp och askar. Laila höll på att röja

av den nedk laddade d iskbänken och M ona stökade vid spisen. Laila och jag

hälsade. Hon såg  sympatisk ut, runt 45 år skulle jag tippa, ganska mager

och med lite rövarlook, saknade några tänder i m unnen. M ona och L aila

skämtade friskt och stämningen var gemytlig. /../ Laila gör små dockhus

och tände upp  ett som stod i fönstre t i köket. “Det är Monas hem” sa hon,

“med hennes prylar som jag föreställer mig att det skulle se ut om hon hade

ett hem”. Jag tittade in i dockhusets enda rum, helt underbart, fullt med

bilder på väggarna och en bokhylla med böcker. På golvet stod en gungstol

och rummet var fyllt med prylar av alla de slag. Ett par svarta högklackde

skor låg halvslängda vid gungstolen. Ja det var Monas hem , kan tänka  mig

att hon skulle ha det så. Kände lite vemod över att hon var hemlös. Mona

passade också in i miljön hemma hos Laila, dockhuset påminde en del om

det. Hon passade aldrig in i Sunes hem [där hon var skriven], det kändes

futtigt i förhållande till Mona. Jag frågade Laila hur hon gör böckerna i

dockhusen och hon sa att de är roligast att göra, att hitta alla titlar. P ianot,

Henning Mankell, Marianne Fredriksson och Freud stod i bokhyllan i

Monas dockhus. Jag skrattade för titlarna stämde i mångt och mycket även

med min bild  av Mona. Den som vandrar om natten var väl u rexemplet. /../

Jag frågade hur Mona kände Laila. “Sedan  ett år tillbaka ungefär via
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Lailas karl som nu sitter på ett år”, svarade hon. Mona och Laila började

berätta om att han höll dem ifrån varandra, antagligen för att  han förstod

hur bra de skulle tycka om varandra. Laila kom också från [Landsort], de

gillade böcker båda två och var lite lika på något sätt, sa de. Mona hade

varit där en gång och suttit ute i köket, mannen hade sagt till Laila att inte

komma ut från sovrummet för Mona var så argsint. Laila hade hört Mona

skratta glatt och insett att den där beskrivningen inte kunde stämma och

kom ut och sedan var det kört, som hon sa. Laila hade berättat för Mona

vad mannen sagt men de lovade varandra att hå lla det som en hemlighet.

Mona och Lailas man hade träffats på den tiden hon dealade lite och han

köpte lite tjack till fester av henne. Mona sa att Laila och hennes karl

knaprar lite grann. Hon skilde ut dem f rån sig själv genom att  se sig själv

och sitt liv som mer präglat av pundandet. /../ Vi flyttade in i rummet som

var ännu mer likt en antikhandel, satte mig  i soffan och Mona satte sig i en

fåtölj. Laila kom och fikade med oss. Äpplena var ljuvliga och L aila

berättade om när Mona gjort sådana fö rsta gången till henne, hon hade då

nästan börjat gråta av smaken. Laila hade inte ätit ugnsäpplen sedan hon

var barn. Hon berättade  att hon inte hade barn, a tt hon aldrig  ville bli som

de andra i den lilla kommun hon kom ifrån. Insåg att hon inte kunde stanna

där och att hon var udda, för det är man om man inte har man och barn, sa

hon. Mona  och Laila p ratade om sina uppväxtstäder i [Landsort], om hur

de inte var som andra och att de idag var glada över att de kom därifrån.

(fältanteckningar 1997)

Detta systerskap eller identifikation med andra kvinnor beskrevs tidigare också

mellan Liv och Jonna, Ika och Ylva och mellan Ylva, Karin och Bea. Vivian hade

en nära kontakt med en kvinna som hon redan vid vårt första möte beskrev som sin

syster, Sally. Hon hade också kontakt med två yngre kvinnor som hon kallade sina

döttrar, kvinnor hon hjälpte och stöttade. Kina hade som sagt nära relation med

andra kvinnor, en i taget. Hon poängterade dock vid ett flertal möten att den enda

riktiga vän hon hade var jag. För henne var jag den som fanns där, lyssnade och

stöttade utan att fördöma och i samband med att vi gjorde vänskapsdiagram

uttalade hon detta väldigt tydligt. Som sagts tidigare kunde de aldrig lita på andra

heroinister eftersom de en vacker dag kunde vara dåliga och därmed lura varandra.



23 På grund av identifikationsrisk har jag valt att inte använda de fingerade namnen i
diagramen. Bokstäverna A, B och C motsvarar inte heller de A-H beteckningarna som finns i
ett flertal tablåer.
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Samtliga kvinnor gjorde en åtskillnad mellan vänner och folk man känner, det

krävdes något mer än att dela social position och droger för att de skulle ingå i

deras vänskapsdiagram. Intressant var att denna solidaritet mellan kvinnor som

fanns där inte verbaliserades vid intervjuerna. Istället poängterades aspekter som

goda affärskontakter, en sån som alltid ställer upp när kassan tryter och att kunna

lita hundra procent på att de håller tyst. När vi gjorde en av de äldre amfetamin-

brukande kvinnornas vänskapsdiagram (se diagram för A nedan) nämnde jag just

förhållandet att det var få kvinnor i det23. Hon svarade att det egentligen var

konstigt för hon tyckte att hon hade många väninnor och hon höll inte med i mitt

påstående att det skulle vara förhållandet att man litar på någon i branschen som

gör vänskapen men att det naturligtvis var en viktig del.

Som framgår av A:s vänskapsdiagram är så gott som samtliga vänner också

drogbrukare och nästan alla känner varandra. För att inte diagramet skall bli för

rörigt har detta markerats med en linje som formar en ring runt diagrammet.

Huvudpoängen med vänskapsdiagrammen var att få en bild av vilka kvinnorna

ansåg var sina vänner och en intervju kring vad vänskap och tillhörighet hade för

betydelse för dem och deras liv. Det är alltså inte fokuserat på hur alla sinsemellan

känner varandra som i en nätverksanalys (se Pettersson 2001). De flesta vännerna

tillhör samma generation som A själv och hon var noga med att poängtera att det

var henns vänner i första hand och inte makens. Han kände de flesta men A hade

känt dem innan äktenskapet. Den kvinna som inte använde droger är hennes äldsta

dotter och hon ser henne som en väldigt nära vän. Mannen som inte använder

droger är en före detta alkoholist som slutat dricka. Åtminstone tre av vännerna har

hon inte någon frekvent kontakt med men säger att de skall med i diagramet

eftersom de alltid finns där. Detta var ett återkommadne fenomen, vänskap på

avstånd fanns hos de flesta kvinnorna.



24 När jag talar om två heroinbrukre är det mot bakgrund av att de skiljer sig från Jonna
såtillvida att hon brukade heroin men hon rörde sig inte runt Sergelstorg. Hennes heroinbruk
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Det som framträder som typiskt för de fyra äldre kvinnorna är att de har ett större

nätverk och fler vänner än heroinbrukarna och de yngre kvinnorna. Som framgår

är det andra rövare/pundare och de flesta har de känt länge, utöver dessa finns en

hel massa folk som de känner. Såväl de yngre kvinnorna som heroinbrukarna hade

fler icke drogbrukande nära vänner och de personer som de räknar som vänner var

oftare barndomskamrater och/eller familjemedlemmar. Det är möjligt att äldre

heroinbrukares vänskapskrets mer består av andra heroinbrukare än det gör för

dessa två kvinnor som jag följt, båda var ju unga24. Mot bakgrund av de berättelser



var en del av drogbruket och det var först i slutet av det år jag följde henne som hon mer och
mer övergick till heroin. Som jag beskrev i kapitel 4 såg jag henne som blandbrukare.
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om horselivet som Kina och Sofia gav och som också bekräftades av Ika som

tidigare var heroinbrukare, verkar det ändå vara ett mer ensamt liv för dem.

Jag frågade vad som hände när hon blev utslängd från sin mamma. Hon

hade gått till McDonalds och slått i sig en fix , sedan hade hon gått till

biljardhallen som ligger i närheten och träffat en gammal kompis. B hade

åkt med honom och några andra i taxi till [Norrort] och han hade köpt tjack.

B snortade lite, kompisen hade först givit henne ett gram men hon  tog inte

så mycket. B tyckte inte om att injicera tjack och första gången hon tog blev

hon rädd. 

Vi gjorde så småningom klart det vänskapsdiagram som v i startade förra

veckan. B hade funderat en del och hon lyfte fram en död kompis och en

skolkamrat som hon inte längre har någon kontakt med eftersom hon och

pojkvännen missbrukar hennes godhet. B talade mycket om att vännerna

fanns i hennes h järta. Ju mer jag  tittade på diagrammet,  desto klarare blev

det att B inte hade några egentliga vänner enligt min egen definition och i

synnerhet inga jämnåriga kvinnor. När B sa att det var klart med dem hon

ville ha med i diagramm et övergick  jag till att fråga om  alla de människor

hon känner i svängen som hon berättat om. B sa att de inte var några

vänner. Att hon kände massor med folk men litade inte på någon. Vi talade

i stort sett resten av tiden om vänskap. (fältanteckningar från två olika

möten med B 1998)

Det som framträder tydligt i berättelserna är flyktigheten i heroinbrukarnas sociala

relationer. Både Sofia och Kina känner en massa folk men de betraktar dem inte

som vänner och de litar inte på kompisarna. För B:s del befinner sig vännerna i

hennes egen ålder på långt fysiskt avstånd, en är död och en har hon förbrukat,

som hon sa. De personer som hon räknar som vänner är hennes övervakare, sina

föräldrar, farmodern och mannens mor. Sen är det en man som är blandbrukare och

B beskrev deras relation som att hon vill vara vän men han vill mer, det vill säga

ha en kärleks- och/eller sexuell relation med henne. 
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Kärleksrelationerna var för de yngre kvinnorna något som gjorde att deras

umgänge förändrades. Kanske var det just på grund av detta som vännerna var

gamla kompisar från barndomen och/eller vänskap på fysiskt avstånd. Pojkvänner

kom och gick och likaså kompisarna. I C:s vänskapsdiagram nedan finns en mängd

gamla vänner med, och ett flertal av dem hade slutat droga vilket var en av hennes

förklaringar till att de inte umgicks. Bland dem som hon betraktade som sina

vänner är det två, en kvinna och en man, som ingår i den av Jonna och Liv tidigare

beskrivningen; alla går på rejven, alla vi känner. 
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Slutligen några ord om förändringar i vänskapen när kvinnorna blev ovänner med

sina vänner och folk de kände. Genom fältarbetet framträder tydliga beskrivningar

av vad vänskap är genom att kvinnorna berättade om oförätter och konflikter med

före detta vänner och folk i svängen som svikit dem. Det är naturligtvis inte helt

givet att dessa berättelser direkt kan tolkas till att i praktiken beskriva vad vänskap

är. Ett sådan exempel är när Vivian bryter kontakten med Sigge och Anna-Lena

när hon ber dem att inte komma hem till henne mer på grund av att de klantat till

det. De blev gripna utanför hennes bostad med en tompåse (en påse som det varit

amfetamin i och som de fått av Vivian för att skölja ut det sista i). Vivian berättade

att de inte tänkt sig för men att det inte fungerar att ha folk som glömmer i sin

närhet. Vänskapen bestod men den blev mer distanserad, en strategi för att minska

risken för att gripas. Det gäller att vara uppmärksam och noga analysera

berättelserna, vänskapen kan tåla obetänksamhet men inte allt. Det är tre aspekter

som framträder när vänner och andra de kände blev ovänner, vilka kan sammanfat-

tas med att bli sviken. Först genom obetalda skulder, en vän som inte betalar en
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skuld eller som lånar mycket pengar och/eller droger utan att betala tillbaka är

ingen vän längre. Det andra är skitsnack, det vill säga att sprida rykten om en

person eller berätta sådant som underförstått är något bara mellan vännen och

personen ifråga. Det tredje är att flörta med kvinnans partner. Den sistnämnda

aspekten framträdde främst för de yngre kvinnorna men kom också upp i samtalen

med de äldre. De hade samtliga erfarenheter av paddor, som Vivian benämnde

dem. Kvinnor som i praktiken var ute efter en man med stor påse, eller som gör

vad som helst för en rökare eller fix. Återigen framträder distiktionen mellan

‘hållna’ och ‘fallna’ kvinnor. När det gäller de två tidigare aspekterna, skitsnack

och skulder, var de betydligt mer vanliga i alla kvinnors berättelser. Vänner och

sociala relationer i stort skiftade med skulderna, såväl skulder för inkassering som

egna skulder till någon. 

Avslutningsvis

De aspekter av rövarvärlden och horselivet som lyfts fram i detta kapitel står i

relation till dessa kvinnors position i samhället och till livet som socialt exkludera-

de. Deras faktiska levnadsförhållanden säger något om de handlingsutrymmen de

hade för såväl social som ekonomisk överlevnad. Det visar också på skillnaderna

mellan en illegal marknad bestående av gamla kåkfarare och pundare och ett

ensamt slit för att få pengar till heroin. Dessutom visar kapitlet en skillnad i

levnadsätt mellan yngre och äldre. Materialet är dock begränsat eftersom jag inte

haft någon kontakt med äldre heroinbrukare, mer än dem jag träffade och hörde

talas om via de två yngre heroinbrukande kvinnorna. 

Ser man till de åtta kvinnornas uppväxtförhållanden med tidiga omhändertagan-

den, låg utbildning, mer eller mindre obefintlig arbetsmarknadsanknytning och att

tidigt blivit placerade i positionen som ‘problemflickor’ i kombination med de

beskrivna levnadsförhållandena, är deras sätt att överleva inte särskilt märkliga.

Deras klass- och genusbaserade habitus och placering i det sociala rummet innebar

att deras handlingsmöjligheter var beskurna. Det kapital de förfogade över var sina

egna kroppar. Dessa blev användbara inom ‘drogvärldarna’ samtidigt som deras

kroppsliga investeringar och användandet av kroppen som symboliskt kapital
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innebar att deras möjligheter att passera som respektabla kvinnor inom det

etablerade samhället minskade. 

I redovisningen har jag velat lyfta fram kvinnornas positioner inom ‘drogvärldar-

na’. De försörjningsformer som kvinnorna hade var inte per definition lågstatus

och kvinnorna hade en klar funktion inom narkotikabrukarnas illegala marknad.

Kvinnorna stod för mycket av de riskfyllda uppgifterna som att transportera

narkotika och bedriva handel med narkotika på den öppna gatumarknaden.

Dessutom försörjde de många gånger sina män och familjer genom den ‘öppna’

sexmarknaden. Många av de brottstyper som männen ägnade sig åt beskrevs av

kvinnorna som dumma och ansågs många gånger som omoraliska genom att de

drabbade oskyldiga människor. En förklaring till detta förhållande kan ligga i

deras egen höga brottsutsatthet där det ständigt överhängande hotet om våld från

män var det mest påtagliga och också det som beskrevs som mest plågsamt för

dem. 

Kvinnornas självbilder formades av deras sociala position som ‘missbrukande

kvinnor’ såväl inom den egna som via den påtvingade ‘vi och dom’ distinktionen

som kom av deras många och långa fängelse- och behandlingshemsvistelser. Det

är denna aspekt av den sociala identiteten som bland annat kommer att beröras i

nästa kapitel. 
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Kapitel 7

Att förbli en ‘fallen kvinna’

Om man är född bland proletärer

och gör narkotikaaffärer

och är man en gång redan straffad

så är det lätt att man blir haffad

till och från

(Anders Melander: Kolla Kolla Nationalteatern

1978)

I detta sista empiriska kapitel kommer kvinnornas relation till samhället tas upp

mer explicit utifrån deras position som narkotikamissbrukande kvinnor. Samhället

var en benämning som kvinnorna själva använde synonymt med de myndigheter

och institutioner som de kom i kontakt med. Dessa myndigheter och institutioner

är företrädare för de värderingar och normer som speglas i vår lagstiftning. Ett av

huvudsyftena med denna studie var att sätta in kvinnornas liv och levnadsförhål-

landen i ett större samhälleligt sammanhang, det vill säga visa hur deras sociala

position påverkade deras handlingsutrymmen. Deras liv  och levnadsförhållanden

betraktas som ett resultat av en social exkluderingsprocess som hänger samman

med avvikelse- och genuskonstruktioner. I de föregående två empiriska kapitlen

har detta belysts utifrån två aspekter. Dels frågan om hur kvinnorna förhöll sig till

genuskonstruktioner och den normativa feminiteten (kapitel 5), dels i relation till

deras socioekonomiska förhållanden och strategier för försörjning och gemenskap

med andra drogbrukare (kapitel 6). Nu har turen kommit till att belysa samhälls-

kontrollen gentemot narkotikaanvändare vilken jag ser som en del i den process av

social exkludering som de åtta kvinnornas liv färgades av. Samhällskontrollen

återspeglar också rådande föreställningar om avvikelse/normalitet och reproducerar

dessa föreställningar genom sin praktik. En konsekvens av denna kontroll var hur

den fungerade utestängande från samhällets sida just på grund av deras sociala

position som ‘missbrukande kvinnor’. 
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Jag vill börja med att understryka att de berättelser och analyser som görs i detta

kapitel härstammar från ett perspektivval från min sida. Det är kvinnornas

uppfattningar och mina iakttagelser utifrån ‘den missbrukande kvinnans’

perspektiv som skildras. Det är inte den ‘ultimata sanningen’ som beskrivs och det

finns andra ‘sanningar’ beroende på vilken position betraktaren/deltagaren har eller

intar till fenomenet (Eliasson 1987 och Laanemets 2002). Socialarbetare, poliser,

kriminalvårdare och behandlingspersonal är exempel på andra positioner som

troligen har andra uppfattningar och ‘sanningar’. Den kritik som framträder

gentemot myndigheters och praktikers agerande skall inte läsas som en kritik mot

enskilda personer inom de olika professionerna. Det är en kritisk analys av det

system inom vilket narkotikaanvändare hanteras och de föreställningar som skapas

och återskapas inom detta system och inom de specifika professionerna. Alla bär

de upp rådande samhällsstruktur och är delaktiga i formeringen av den svenska

narkotikapolitiken (jämför Foucault 1980).

Mitt sätt att begripa kvinnornas liv är att analysera det i relation till deras sociala

position. Deras liv påverkades i högsta grad av deras placering i det sociala rummet

och den sociala hierarkin såväl inom den egna världen som inom samhället i stort.

Det var inte bara det faktum att kvinnorna brukade droger illegalt som gjort att de

befann sig i en socialt exkluderad position, utan denna position är ett resultat av en

process som startade tidigt i deras liv och som förstärkts genom deras möten och

relationer med olika myndigheter och praktiker. Med begreppet praktik åsyftas den

samhälleligt institutionaliserade verksamhet som finns inom missbrukarvården och

ungdomsvården (Laanemets 2002, s. 58-59). De är ingen myndighet i sig men

arbetar på uppdrag av myndigheter, främst av socialtjänsten. Missbrukarvården

(och ungdomsvården) utgör den institutionaliserade delen av samhällets sätt att

tänka och hantera frågor om missbruk, kriminalitet och avvikelse. Deras arbete

sker mot bakgrund av lagstiftning på området runt vilken de har skapat sina regler,

normer och tankesystem (a.a.). De olika myndigheter som kvinnorna hade kontakt

med och som jag kommer att ta upp här är socialtjänsten, polisväsendet, domstolar-

na, kriminalvården och frivården. Kapitlets titel illustrerar de förhållande som

kvinnorna upplevde i relation till samhället, att de alltid bar med sig sina papper

om att vara narkomaner, att samhällsinstitutionerna ständigt betraktade dem med

skepsis och erbjöd särlösningar för dem såsom ‘avvikare’. 
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Kvinnornas berättelser om sig själva som kvinnor och som ‘missbrukande kvinnor’

var starkt färgade av de relationer de haft med myndigheter och narkomanvård.

Berättelserna stod i kontrast till den identitet och livsform som förmedlas av

professionerna, men de var lika ofta påverkade av de beskrivningar de tillskrivits.

Deras identitetsutveckling kretsade därmed till stora delar kring dem i egenskap av

narkotikabrukare både i form av att de antagit olika diskursiva beskrivningar av

hur ‘narkomaner är’ och i form av kontrasterande uppfattningar mot dessa

(Goffman 1972 och Laanemets 2002). Som jag påpekat ett flertal gånger i

avhandlingen ser jag inte människan och hennes jag som ett varande utan som ett

blivande (Goode 1994).

Upplägget på kapitlet är enligt följande: Först ett avsnitt om vilka myndighetskon-

takter de olika kvinnorna hade och hur dessa kontakter uppkommit och utformats.

Därefter följer ett avsnitt om hur kvinnorna såg på kontakten med socialtjänst,

polis, rättsväsende och kriminal- och narkomanvård. Dessa avsnitt bygger på

kvinnornas berättelser under fältarbetets gång, samt på de tematiserade intervjuer

som gjordes med samtliga kvinnor om deras myndighetskontakter. Avslutningsvis

diskuteras den kroppsliga och själsliga kontroll som myndigheter och narkoman-

vård utövar i deras vardagliga kontakt med ‘missbrukande kvinnor’.

Kvinnornas kontakter med myndigheter

Det började tidigt

Alla kvinnor utom Mona hade redan tidigt kontakt med socialtjänsten och/eller

barnavårdsmyndigheten. För Ika, Jonna, Liv och Sofia initierades kontakterna med

anledning av deras egna beteende eftersom de skolkade från skolan, missbrukade

alkohol och andra droger och/eller umgicks med äldre och av socialtjänsten kända

‘missbrukare’ och ‘kriminella’. Kina, Vivian och Ylvas kontakter med myndigheter

var ett resultat av situationen i hemmet och startade under den tidiga barndomen.

Familjerna var kända hos de sociala myndigheterna men deras personliga kontakter

med socialarbetarna etablerades först i samband med att deras egna beteenden

betraktades som problematiska. Gemensamt i kvinnornas berättelser är att de redan

från början haft en avvaktande hållning gentemot myndigheterna i deras liv och



246

gentemot de enskilda mötena med socialsekreterarna. Myndigheterna betraktades

som kontrollinstanser och kvinnornas agerande präglades av att undanhålla

problem för att undvika intervention från myndigheternas sida (jämför Fondén &

Leiknes 2003). Däremot beskriver flera av dem enskilda tjänstemän som bra (jag

återkommer till detta i nästa avsnitt). Följande intervjucitat från en av kvinnorna

illustrerar det kluvna och komplexa förhållandet till socialtjänsten: 

Kvinnan: Nej jag kommer in te ihåg vilka jag har haft [socialsekreterare].

Jag kommer ihåg den sista killen här på soc [i hemstaden]. Jag har ha ft

jättemånga. Det började väl med syrrans soc och sen tyckte dom väl att vi

skulle ha varsitt soc. De slutade ju så fort. Sen hinner man inte, sen har man

svårt för att vara ärlig och svårt att tro att dom skulle hjälpa mig. Sen

mamma var ju jättejobbig också. Hon var ju på soc hela tiden a tt jag inte

behövde LVU.

Ingrid: Hon ville ha hem dig?

Kvinnan: Hon ville in te att det skulle synas att det var en dålig familj. Men

hon fluddrade och drack. Det var ju  det viktigaste hur det såg  ut utåt. 

Det som framträder i citatet är problemet med att socialsekreterarna byttes ut,

tveksamheten till själva kontakten och om socialsekreterarna överhuvudtaget kan

hjälpa samt konflikten mellan hennes önskan och familjens vilja. Om hon nu

trodde att de kunde hjälpa henne så stod hon ändå i konflikt mellan sitt eget behov

av hjälp och moderns önskan om att hon skulle vara kvar hemma. Att som denna

kvinna få lära sig att problem skall döljas kan i praktiken innebära att man redan

från början intar en passiv position till socialtjänsten. Med passiv position menas

att personen går till socialsekreteraren för att hon måste, men hon tror inte att det

kan leda till något fördelaktigt för henne, åtminstone inte så länge hon inte ‘kan’

tala öppet (Svensson 2001, s. 180-181). Detta att inte ‘kunna’ säga som det är

tolkar jag som ett resultat av två förhållanden. För det första att deras kontakt inte

var ‘frivillig’ från början, att hon själv inte tog initiativ till kontakten. För det andra

att de redan från början hade en bild av socialtjänsten som en myndighet som

agerar med tvång och inte frivillighet.

I tabell 7:1 har kvinnornas kontakt med socialtjänsten/barnavårdsmyndigheterna

sammanställts mot bakgrund av orsaken till att kontakten uppkom och i vilken
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ålder kvinnorna uppskattade att de var när denna kontakt initierades.

Tabell 7:1.  De åtta kvinnornas (ungefärliga) ålder vid och orsaken till den första kontakten

med barnavårdsmyndighet/socialtjänst. A-D avser de äldre kvinnorna födda mellan 1940-

1962 och E-H avser de yngre kvinnorna födda mellan 1972-1977.

A B C D E F G H

Uppväxt

-famil-

jens 

situation

Ensamstående mor 8 år

Missbruk i famil-

jen

0 år*

Annat

familjeproblem

10 år

Eget

beteende

Alkohol och/eller

narkotikabruk

25 år 14 år 14 år

Umgänget och

skolk

13 år 12 år

* Familjen hade kontakt med socialtjänsten redan innan kvinnan föddes

Som framgår av tabellen inleddes kontakten i de tidiga tonåren för fyra av de

kvinnor vars relationer till myndigheter orsakades av deras eget beteende. De tre

kvinnor som fick kontakt med myndigheter på grund av familjesituationen var

något yngre när relationen inleddes (de var också mer osäkra på hur gamla de var

när familjen blev aktuell hos myndigheterna). Som redan nämnts var det endast

Mona som fick kontakt med socialtjänsten först i vuxen ålder. Hon aktualiserades

hos socialtjänsten i samband med att hon fick barn vid 25 års ålder, eftersom det

då framkom att hon var amfetaminbrukare.

Avståndstagandet från samhällets interventioner i deras liv startade lika tidigt som

själva kontakterna. De ville inte vara föremål för myndighetsingripande och

samtliga kvinnor talade i termer av att upprätthålla fasaden utåt och inte tala om

hur det egentligen förhöll sig. Kvinnorna var rädda för den makt de upplevde att

socialtjänsten hade, något som gjorde att de försökte hålla sig undan. Deras rädsla

för myndighetsutövning förstärktes av att samtliga blivit föremål för olika

tvångsingripanden i unga år. Några av kvinnorna beskrev i efterhand dessa

ingripanden som nödvändiga och i vissa fall önskvärda och bra, även om de rymde
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under den tid de var placerade eller gjorde motstånd på ett eller annat sätt. Kina

ville bli LVU-placerad som barn eftersom hon tog skada av förhållandena hemma,

men rymde ständigt under den period mellan 14 och 21 år som hon var placerad.

Hon sa själv att hon  i praktiken var lika mycket ute som inne. Detsamma gällde

för Ika som även hon stod under lagen för vård av unga i sju år. Hon beskrev tre

av de platser där hon varit placerad som trivsamma och att det var den bästa tiden

i hennes liv, samtidigt som hon ville därifrån och rymde ett flertal gånger. 

Även Jonna, Liv, Sofia och Ylva var tvångsplacerade under tonåren. Till skillnad

från Ika, Kina och Liv var Jonna, Sofia och Ylva mycket negativa till att de blev

tvångsplacerade.  Ingen av dem såg någon mening med tiden på behandlingsinsti-

tutionerna. Min tolkning av deras berättelser från dessa första tvångsplaceringar

är att de snarare förstärkte deras känsla av utanförskap än att skapa förutsättningar

för att integreras i samhället. Dessa tre kvinnor var också föremål för en rad

psykologiska/psykiatriska tester. Det var hos dem, som individer, ‘felet’ söktes av

föräldrar, socialtjänst och barnavård. De tillskrevs olika diagnoser av barn- och

ungdomspsykiatrin eller till följd av psykologutredningar, diagnoser som de senare

antingen kämpade mot eller antog som förklaring till att ‘de var som de var’.

För dessa sex kvinnor innebar socialtjänstens beslut om tvångsingripanden att de

placerades på ungdomsvårdskola, särskilda ungdomshem, behandlingshem och

familjehem. De förflyttades under dessa omhändertaganden till ett flertal olika

institutioner innan de fyllt 21 år. I tabell 7:2 har  antal placeringar och typ av

placering före de fyllde 21 år sammanställts.



1 De två kvinnor som placerades på LVM-hem gjorde det inom ramen för lagen om vård av
unga (LVU).
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Tabell 7:2. Antal placeringar och typ av placering före 21 års ålder för de sex kvinnor som

placerades enligt LVU och BvL.

Ika Jonna Kina Liv Sofia Ylva

Familjehem 3 1 2 2

Behandlingshem 1 1 2 1 1 2

Skolhem 1 1

Ungdomsvårdsskola/särskilt ung-

domshem

2 1 1 3

Psykvård/LVM-hem1 1 2 1

Totalt antal placeringar före 21 år

fylda (enligt LVU eller BvL)

5 3 5 4 4 8

En gemensam nämnare i deras berättelser om tiden på de olika institutionerna är

att de aldrig såg något egentligt innehåll i den så kallade behandlingen (frånsett

Hassela, se kapitel 2). Huvudsakligen gick ingripandena ut på att plocka bort dem

från den miljö som ansågs skadlig för dem och att ge dem någon form av

skolutbildning i en kontrollerad form. För dessa kvinnor var ordet behandling

högst diffust och de sa att innehållet i verksamheten egentligen inte var någon

behandling. Man fick lära sig gå upp på morgonen och sånt. Men va fan det kan

man ju redan, det är ju det som är så trist, som man vill skita i, sa Liv. Behandling

för dem verkade innebära terapi enskilt och i grupp, att de genom den skulle

komma till insikt om sig själva och sina problem vilket i sin tur skulle leda till att

allt ordnade sig (jämför Laanemets 2002). Utöver de placeringar som redovisats

i tabell 7:2 hade alla utom Ylva vårdats ett flertal gånger vid Maria ungdomsmot-

tagning. Jonna och Kina hade också erfarenhet av kontakt med barn- och

ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP/PBU), och Liv hade varit med i en

‘tjejgrupp’, en insats som hon beskrev enligt följande: 

Ingrid: Men när fick du soc-kon takt?

Liv: Jag var 12 eller 13. Jag fick gå sån här du vet. Nej 13 var jag. Ä, bara

för att jag bråka rätt mycket i skolan. Jag var så jälva liten innan. Men sen
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så, ja jag gick inte på lektionerna och så där. Och sen så hade dom sån här

tjejgrupp från både [Stadsdel 1] och [Stadsdel 2] och [Förortsbacke].

Samlade allihopa på [Förvaltningen]. Och [Förvaltningen] är sån här typ

lokal. Och så gjorde man  mat och så där, man skulle liksom kunna laga

mat. Ä vi kolla på film och. Men då lärde jag känna massor.

Ingrid: Bra kontaktyta eller?

Liv: Ja. Då lärde jag känna alla i [Stadsdel 1 och 2]. Så jag gick aldrig i

min skola i alla fall sen. Så då var jag bara i [Stadsdel 1 och 2]. A då

började man lära känna. Jag kommer ihåg en tjej hon har varit på [LVM-

hem] också nu. Ä, henne började jag känna och hon  höll också på med tjack

och droger. Så hon och jag åkte till stan och trodde vi var kickers typ. Vi

gick och spöa folk och, fan vet jag vad jag höll på med. Tuff som fan. /../ Ja

men det var så där som du vet, man bråkar, bråkar, bråkar, bråkar. Och

uppmärksamhet behövdes. Alla tyckte jag var skithäftig och jag tyckte jag

var skithäftig. Ja det var så jag började på soc.

Ingrid: Hur upplevde du det när du fick soc-kontakten. Var det en bra

reaktion eller?

Liv: Ja ett tag, eller inte i början. Men jag gillade ena jävligt mycket bara

för att hon var rätt ung. Ja jag hade ingen kontakt med min storasyrra så

det blev lite mer så där. För jag saknade det hära känslorna...ja. Fast det

vet jag ju nu, men det visste jag inte då. ja. Eftersom jag inte hade någon

kontakt så där hemma. /../ Så jag skyllde allting på dom [familjen]. /../ Så

fick jag såna där spel på soc också  så dom, det var då dom skickade iväg

mig till min [fosterfamilj] först och sen så till [särskilt ungdomshem, för

utredning. Min kommentar] .

Det som framträder i citatet från Liv är att kontakten med socialtjänsten uppfatta-

des som tvång och att fosterhemsplaceringen var ett straff för att hon inte skötte

denna soc-kontakt. Det som också framträder i Livs berättelse om tjejgruppen är

den feminiseringsprocess som insatserna/behandlingen innehöll. Detta var något

som flera av kvinnorna beskrev, som flickor/unga kvinnor placerades de ofta på

institutioner enbart för flickor/kvinnor och där fick de lära sig laga mat, sy och

måla med mera. Denna behandlingsinriktning är ett resultat av de föreställningar

som produceras och reproduceras om den ‘missbrukande kvinnan’, vem hon ‘är’

och varför hon ‘är’ den hon ‘är’ (se kapitel 3). Det är uppfattningen om att hon

saknar något som andra ‘normala’ kvinnor/flickor har och som ‘gör’ dem just till
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kvinnor. Denna uppfattning framträder också i de intervjuer som Leili Laanemets

(2002) genomfört med behandlingspersonal och i min egen undersökning om

behandlinginnehållet på särskilda ungdomshem (Lander 1997). Jag återkommer till

detta längre fram i kapitlet.

Som framgått placerades sju av de åtta kvinnorna tidigt i positionen som klienter

inom socialtjänsten. Denna position innebar att de tidigt fick lära sig att hantera en

så kallad asymmetrisk relation där de var underordnade och i många avseenden

maktlösa (Laanemets 2002). Det var i samtliga fall socialtjänsten (på inrådan av

skola och i vissa fall föräldrar) som tog initiativ till kontakten eftersom de rådde

misstankar om olika missförhållanden. Det var således inte kvinnornas egen

önskan om hjälp som låg till grund för kontakten, utan i första hand myndigheter-

nas skyldighet att enligt lag agera. Detta förhållande skapar vissa bestämda

handlingsmönster för parterna. Leili Laanemets (2002) använder begreppet

‘kategoriellt par’ för att belysa den relation som finns mellan ‘missbrukaren’ som

klient och tjänstemannen (behandlaren). Det är inte bara en relation mellan två

individer utan en social relation med en tydlig gräns mellan de två olika kategorier-

na. Asymmetrin i denna relation är ett resultat av ett flertal faktorer; faktumet att

klienten är ‘problembäraren’ och tjänstemannen ‘problemfri’, att relationen bygger

på intervention i klientens liv men inte i tjänstemannens, att det förväntas ett visst

mått av utlämnande av sig själv från klientens sida men inte från tjänstemannens

(Skau 1992). Tjänstemannen agerar utifrån positionen med professionell

yrkeskunskap om ‘den andras’ personliga och sociala förhållanden och klienten

agerar utifrån sig själv och att hon antas ha ett behov av hjälp (Laanemets 2002, s.

151-152). 

Kvinnornas långa erfarenheter av att vara placerade i en klientposition har

inneburit att de lärt sig turerna och hur de skall spela sina kort. Antingen det gällt

att hålla sig undan myndigheter eller att hantera relationen klient/tjänsteman.

Huvudsakligen har det faktum att de tidigt varit aktuella hos socialtjänsten gjort att

denna kontakt fortsatt genom deras liv. I dessa relationer har de funnit olika

handlingsalternativ och strategier för att stå ut med och vinna något på relationen.

Jag övergår nu till att beskriva vilka myndighetskontakter de hade under de år jag

följde dem och bakgrunden till dessa kontakter. 



2 Med förändringsinriktad kontakt avses den relation de hade till vuxen/missbrukssektionen på
grund av deras drogproblematik. Denna kontakt karaktäriseras av en
behandlings/rehabiliteringsinriktning där socialsekreteraren tillsammans med klienten
upprättar en så kallad behandlingsplan. Denna innehåller en beskrivning av vilka insatser som
skall göras under den närmaste perioden. Behandlingsplanen är alltså en del i motivations- och
förändringsarbetet för att missbrukaren skall komma till rätta med sin drogproblematik
(Socialtjänstlagen).

3 Alla fyra yngre kvinnor hade varit föremål för tvångsvård inom ramen för lagen om vård av
unga (LVU) ganska nyligen innan det jag lärde känna dem. De två äldre av dem hade vårdats
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) strax före studien. Samtliga fyra var
också föremål för LVM-utredningar under studieperioden. LVM-anmälningarna kom från
polisen, föräldrar och i två fall aktualiserade socialsekrerarna själva frågan om LVM.
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Kontakten med socialtjänst och narkomanvård under studieperioden

Fem av kvinnorna var aktuella hos socialtjänstens vuxensektion under hela det år

jag följde dem. Ytterligare två kvinnor tog kontakt med socialtjänsten under

undersökningsperioden i samband med att de sökte ekonomiskt bistånd, de hade

då inte haft någon kontakt på många år. De fem som var aktuella hela perioden var

det mot bakgrund av sitt drogbruk och på grund av att socialbidrag var en del av

deras försörjning. Att de fick ekonomiskt bidrag såg de som positivt men den

förändringsinriktade kontakten2 var mer negativt laddad för dem. Förutsättningen

för att få bidrag innebar att de var ‘tvungna’ att ha den förändringsorienterade

kontakten, socialbidraget uppfattades på så vis vara villkorat. 

De fyra yngre kvinnorna

Grunden till kontakten bestod egentligen inte i att de fyra yngre kvinnorna sökte

socialbidrag3 utan i deras låga ålder (mellan 21 och 26 år) och de faktum att de var

‘narkotikamissbrukare’. I perioder fick tre av dem inget ekonomiskt bistånd

eftersom de inte ställde upp på eller följde den upprättade behandlingsplanen. Trots

detta behöll de relationen med socialsekreteraren vid vuxengruppen eftersom de

annars riskerade en LVM-utredning. De gick dit och visade upp sig och diskutera-

de olika behandlingsförslag som socialsekreteraren presenterade för dem. Ibland

hade de egna tankar och idéer som de prövade på soc, oftast utan framgång. För

Jonna, Liv och Sofia var bostadsfrågan det primära som de ville ha hjälp med men

för socaltjänsten var vårdbehovet det centrala. De ansågs inte klara ett eget boende



4 Detta förhållande ligger i linje med den förda narkotikapolitiken och speglas i socialtjänstens
alltmer använda boendetrappa för narkotikabrukare (Lander m.fl. 2002).
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förrän de genomgått behandling och lyckats hålla sig drogfria en längre period4.

För alla tre utgjorde denna fråga kärnan i konflikten med socialförvaltningen. De

försökte ständigt finna olika strategier för att nå målet om ett eget boende och gick

med på soc planering i den mån de upplevde kraven och förslagen som rimliga

eller uthärdliga. De ställde upp på olika förslag som öppenvårdsbehandling,

urinprov och avgiftning men de ville inte till behandlingshem. Sofia gick vid tre

tillfällen med på institutionsplacering i samband med utredning om hennes

vårdbehov. Hon trodde att hon på så sätt skulle få socialtjänsten att inse att hon

egentligen inte var i behov av behandlingshem. Samtliga gånger avbröt hon

utredningen när hon kom i konflikt med personalen där eller när det stod klart för

henne att de ville ha in henne på behandling. 

Jonna var den av de fyra yngre kvinnorna som i möjligaste mån undvek socialtjän-

sten och hon hade också den mest negativa inställningen till myndigheters

inblandning i hennes liv. Hon trivdes inte alls med socialsekreteraren och kom i ett

flertal konflikter med henne. Anledningen till att hon gick till socialförvaltningen

var för att slippa LVM-utredning, hon sa att polisen ständigt skickade in LVM-

anmälan så fort hon greps för innehav. Under det dryga år jag följde Jonna LVM-

placerades hon vid två tillfällen. Konflikterna med socialtjänsten fortsatte även när

hon var placerad och vid ett flertal tillfällen fick personalen på LVM-hemmet

‘medla’ mellan Jonna och hennes socialsekreterare. Under den tid hon satt på

LVM-hemmet arbetade personalen där tillsammans med socialtjänsten för att finna

en bra placering för henne som hon kunde acceptera. Det talades om familjehem,

behandlingskollektiv och olika behandlingshem men själv ville hon ha bostad och

utbildning. Hon kunde tänka sig en öppenvårdskontakt i kombination med

utbildning men socialtjänsten ansåg inte att hon skulle klara det, de ville ha bort

henne från Stockholm. Jonna var trött på behandling eftersom hon redan gjort tre

år på ett behandlingskollektiv. Hon sa att hon mognat under de åren och att det inte

var avsaknad av behandling som var problemet. Efter den andra tvångsvårdsperio-

den gick hon med på en placering långt bort från Stockholm bland annat på grund

av att hon misslyckats och tagit en överdos efter att hon muckat från det första



5 Den första beskrivningen kommer från ett uttalande från socialtjänsten i samband med en
rättegång och den andra från en LVM-utredning. Inför rättegången och länsrättens
förhandlingar lät Jonna mig läsa uttalandet och utredningen. Hon var själv mycket negativt
inställd till socialtjänstens utlåtanden och undrade vad syftet var med att formulera sig i så
negativa ordalag. 
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LVM:et. Den första LVM-vården resulterade endast i ett rum på ett hotellhem och

Jonna började ganska omgående med heroin och bensodiazepiner igen. När hon

återigen placerades på LVM-hemmet var hon nedbruten, trött och såg sig själv som

ett ganska hopplöst fall som ingen behandling bet på. Tiden på LVM-hemmet

beskrev hon som en inlåsning utan innehåll, det som gjordes var ett rotande i

hennes psyke vilket fick följden att hon blev obstinat och aggressiv. 

Jag upplevde Jonna som en mycket begåvad och vältalig kvinna. Hon använde ofta

ett språk och en retorik när hon talade om sig själv, som härstammar från den

behandlingsideologi som råder vid det behandlingskollektiv hon tidigare vistats på

i tre år. Socialtjänsten beskrev henne i två utredningar som “styrd av drogsuget

vilket bevisades av att hon straffat ut sig från ett flertal placeringar”, att hon var

“känslokall och tidigt störd och i behov av en omfattande psykosocial behandling

för att få kontakt med sina känslor”5. Det som framträdde tydligt i Jonnas fall var

hur hon började agera i linje med de beskrivningar som gjorts av henne och hur

hon så småningom även införlivade den tillskrivna personligheten i sin självbild.

I början agerade hon mot dessa tillskrivningar bland annat genom att författa ett

överklagande på LVM-domen. Vid ett flertal möten beskrev hon för mig varför

hon agerat som hon gjort i olika situationer och att hon var medveten om varför

hon handlat på ett sätt som innebar negativa konsekvenser för henne och i dessa

sammanhang talade hon mycket om en känsla av maktlöshet. Så småningom såg

hon sig som det ‘hopplösa fall’ som hon tidigare beskrivits som. Misslyckandet

med att klara drogfriheten efter den första LVM-perioden var hennes. Det handlade

då inte längre om  bristerna i planeringen och den så kallade eftervården som jag

ser som ett resultat av de kommunikationsproblem som fanns mellan henne och

socialförvaltningen. 

Enligt min mening var Jonna väldigt insiktsfull och medveten om varför hon

handlade och agerade på olika sätt. Anledningen till hennes vredesutbrott och
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vägran att ingå i vårdprogram på LVM-hemmet var den tristess och meningslöshet

hon upplevde inom tvångsvården, sa hon. Kunskapen om sitt eget agerande var

något som jag ser som typiskt för samtliga fyra yngre kvinnor. Deras språk och

insikt i sig själva var betydligt mer avancerad och klarsynt än man finner hos de

flesta människor som aldrig haft drogproblem och genomfört olika psykosociala

behandlingar. Detta illustreras bland annat i citatet ovan från intervjun med Liv där

hon säger: “Vi gick och spöa folk och, fan vet jag vad jag höll på med. Tuff som fan. /../ Ja men det

var så där som du vet, man bråkar, bråkar, bråkar, bråkar. Och uppmärksamhet behövdes./../ För jag

saknade det hära känslorna...ja. Fast det vet jag ju nu, men det visste jag inte då. Ja. Eftersom jag inte

hade någon kontakt så där hemma. /../ Så jag skyllde allting på dom [föräldrarna].” Drogbruket och

den ofta dåliga kommunikationen med socialtjänsten och att behandlingen

misslyckades uppfattades som bevis på deras individuella problem. Min tolkning

är att denna individualisering av problemen hänger samman med de föreställningar

som finns om narkotikamissbrukande kvinnor inom socialarbetarfältet (Laanemets

2002). I förlängningen innebär det i sin tur att deras sociala position som

‘missbrukande kvinnor’ permanentas, de blir en särskild sorts kvinnor skilda från

‘normala’ kvinnor. Den asymetriska relationen mellan klienten/kvinnan och

tjänstemannen/ socialsekreteraren innebär ett agerande som svarar mot denna

asymetri. De internaliserar den tillskrivna problembilden och den blir med det en

sorts självuppfyllande profetia. 

Liv och Kinas relationer till socialtjänsten under den period jag följde dem

karaktäriserades av en ständig dialog med socialsekreteraren för att finna den ‘rätta

lösningen’ på deras sociala förhållanden. Även om Liv i perioder var arg och i

konflikt med sin handläggare gick hon i stort sätt alltid till de utsatta mötena varje

vecka. De gånger hon uteblev var hon ångerfull och bekymrad för repressalier.

Båda sa sig vara i behov av någon att tala med och öppna sig för, någon de kunde

anförtro all skit i livet. Livs relation till socialsekreteraren förändrades under

perioden genom att hon började tala öppet om sitt drogbruk, något som handlägga-

ren tyckte var mycket positivt och ett tecken på att Liv mognat. Denna öppenhet

innebar att LVM-hoten upphörde och kontakten utkristalliserade sig till en del i det

så kallade förändringsarbetet. Det ansågs inte längre föreligga något behov av en

mer ingående behandling för Livs vidkommande. Däremot fick hon inte den hjälp

hon ville ha med arbete och bostad. Orsaken till detta var att de arbeten hon fick
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pröva inte överensstämde med hennes önskningar och att de kommunala

bostadsföretagen sa nej till henne som hyresgäst på grund av betalningsanmärk-

ningar och tidigare klagomål. Både Kinas och Livs tidigare erfarenheter med

socialtjänsten beskrevs i negativa termer men utvecklades under perioden till

positiva kontakter, även om Livs syn på socialsekreteraren varierade mellan att hon

var bra och att hon var dålig. De tillskrev den enskilda tjänstemannen som orsak

till den positiva upplevelsen. [Deras] soc var justa och kämpade faktiskt för dem.

Samtidigt var de inte nöjda med den sociala myndigheten som samhällssinstitution,

vilket hängde samman med deras tidigare dåliga erfarenheter från ungdomen. 

Till skillnad från Jonna och Sofia verkade Kina och Liv ta socialtjänstens kontroll

och insyn i deras liv med större acceptans. Kina och Liv var uppvuxna i sådana

områden där det inte var något ovanligt eller särskilt märkligt med denna typ av

myndighetskontakter. Det märktes också på deras strategier och sätt att förhålla sig

till dessa kontakter. Jonna och Sofia däremot kom från medelklassförhållanden och

hade betydligt högre krav på inflytande och hävdade sin rätt till personlig integritet

i förhållande till socialtjänsten och narkomanvården.  Min tolkning av dessa

skillnader i förhållningssätt är att de hänger samman med kvinnornas skilda

klassbakgrund där autonomi och självbestämmande anses som självklart för

medelklassen till skillnad från arbetarklassen. För att sammanfatta de fyra yngre

kvinnornas kontakter och relationer med socialtjänsten under den tid jag följde

dem, så uppfattades kontakterna med sociala myndigheter som ett tvång. Om denna

kontakt inte sköttes så ‘straffades’ de med tvångsvård och/eller negativa utlåtanden

om dem i olika sammanhang. Ingen av de fyra kvinnorna var i praktiken

intresserade av behandling (förutom metadon) utan det var något de gick med på

för att nå ett annat mål (bostad) eller för att slippa tvångsvård. De såg sig som

sönderbehandlade eller färdiga med den biten och alla fyra hade många negativa

erfarenheter från narkomanvårdsbehandling (och särskild ungdomsvård). Men två

av dem ansåg att deras socialsekreterare var bra.

De fyra äldre kvinnorna

För de fyra äldre kvinnorna var kunskapen om och förhållningsätt gentemot

socialtjänsten förkroppsligad i deras (genus- och klassbaserade) habitus. De tre

äldsta kvinnorna var uppvuxna under 1950-talet, en tid som färgades av folkhems-



6 Både Vivian och maken satt vid denna tid i fängelse.
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byggandet men också en ökande ungdomskriminalitet (Estrada 1999). Kriminalpo-

litiken och narkotikapolitiken influerades av behandlingsideologiska tankegångar

vilket innebar att individen kunde och skulle botas med eller mot sin vilja

(Träskman 2001). Myndigheternas makt gentemot den enskilde medborgaren var

betydligt större och synen på den ‘avvikande kvinnan’ hade sina rötter i

(ras)biologiska och moraliska tankegångar (Ericsson 1998, Johannisson 1995 och

Snare 1998). Dessa förhållanden påverkade den relation dessa kvinnor haft till

myndigheter under uppväxten (se kaptel 2), och deras erfarenheter av dessa

kontakter. Det faktum att deras barn omhändertagits hade satt sina spår i deras

uppfattning om såväl socialtjänst som narkomanvård. 

När tiderna förändrades och de inte längre ‘var tvungna’ att ha kontakt med

socialtjänsten avbröt de den. När så Vivian och Mona åter tog kontakt med

socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd, skedde det med en viss distans men

samtidigt med betydligt mer öppenhet än den relation som de yngre kvinnorna hade

till de sociala myndigheterna. För dem blev kontakten positiv vilket de tillskrev

sina respektive socialsekreterare. Kontakterna utformades i enlighet med deras

önskemål och när Mona inte kunde få bistånd på grund av att hon hade ett antal

gamla bilar skrivna på sig skapade det ingen konflikt med den enskilda socialsekre-

teraren. Hon förstod deras policy i frågan även om hon tyckte den var rigid. Vivian

ville bli placerad med sin man på ett familjehem (en så kallad § 34-placering),

orsaken var inte att hon skulle sluta med amfetamin utan för att de skulle få vara

tillsammans på ålderns höst6. Socialsekreteraren var införstådd med varför de ville

placeras och såg inte heller någon mening med större behandlingsinstatser för

hennes del. Min tolkning av deras relationer med socialtjänsten under studieperio-

den är att de till skillnad från de yngre kvinnorna ‘var ärliga’ gentemot socialsekre-

terarna. De agerade och bemöttes av socialsekreterarna som vuxna kvinnor som

kunde ta vara på sig själva.

Ika var den enda av de fyra äldre kvinnorna som under hela studieperioden hade

en pågående kontakt med socialtjänsten. Inte på grund av att jag själv vill utan på

grund av att jag har barn och inte blir av med soc, sa hon. Strax innan vi lärde
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känna varandra blev hon aktuell vid narkomanvårdssektionen igen efter att hon

gripits med en mindre mängd amfetamin på sig. Innan dess hade hon varit aktuell

vid ekonomi- och familjesektionen eftersom hon försörjde sig och sina barn bland

annat via socialbidrag och för att hon var ‘före detta missbrukare’. Under det år jag

följde Ika förändrades hennes situation totalt, från ett ganska välordnat liv till

misär. I och med att hon greps för innehav blev hon av med den AMU-tjänst hon

hade som personlig assistent. Inte för att hon misskött sina arbetsutgifter, tvärtom,

hon hade varit mycket omtyckt på den skola där hon arbetat. Orsaken var att hon

‘återfallit i missbruk’ och narkomaner kan man inte ha bland ungar, sa hon

ironiskt. Återfallet innebar att hon fick en individuell öppenvårdsbehandling vilken

bestod i jagstärkande samtal och vuxendagis, enligt henne. Hon skulle dagligen

gå till öppenvården och där ägna sig åt olika aktiviteter som att måla gipsmasker

och göra eternellbuketter samt ha regelbundna samtal med en terapeut. Frånvaro

utan anmälan innebar hembesök. Upprepad frånvaro och/eller misskötsel innebar

att socialtjänsten kunde sätta igång en missbruksutredning, vilken kunde få till

följd att barnen omhändertogs. Ika upplevde det som om socialtjänsten hade

tummen i ögat på henne genom att hon var tvungen att ingå i en verksamhet som

hon själv betraktade som meningslös och förnedrande. Efter en tid strukturerades

hennes öppenvårdskontakt upp efter Ikas önskemål och på ett sätt som godkändes

av socialtjänsten och deras uppfattning om hennes vårdbehov. Detta var resultatet

efter ett antal konflikter Ika hade med sin socialsekreterare i samband med att hon

uteblivit från öppenvården, eftersom hon ansåg den meningslös. 

Ikas relation med Tony innebar att socialtjänsten misstänkte att hon fortsatte med

amfetamin, eftersom han var känd hos dem för sitt blandmissbruk. Hennes negativa

syn på socialtjänstens och öppenvårdens involvering i hennes liv, förstärktes av

Tonys negativa inställning till dem. Ikas levnadssitutaion och relationen till de

sociala myndigherna blev som en nedåtgående spiral där hon tog mer och mer

avstånd från socialtjänsten och öppenvården ju mer insyn de krävde i hennes liv.

De sociala myndigheternas argument för intervention och kontroll i Ikas (och

barnens) liv var att det var för barnens bästa. Bland annat så krävde socialsekrete-

raren att Ika lämnade urinprov för att hon skulle få socialbidrag och för att bevisa

sin drogfrihet. De ställde också kravet på henne att hon skulle bryta med Tony

eftersom han slagit henne. Dessa krav och ultimatum från myndighetens sida fick



259

motsatt verkan på så sätt att paret knöt sig allt mer till varandra och ständigt gick

in i nya gemensamma konflikter med socialtjänsten. Till slut blev situationen

outhärdlig för Ika som stod mellan kraven från Tony, att stå på sig gentemot

socialtjänsten, och kraven från socialtjänsten att hon skulle bryta med Tony samt

lämna urinprover med mera. Relationen mellan Tony och Ika blev allt sämre och

vid en konflikt med honom som urartade i att han hotade och misshandlade henne,

ringde Ika en släkting som kom och hämtade barnen. Ika ville skydda barnen,

något som hon i viss mån ångrade eftersom hon efter denna händelse inte fick ta

hem barnen igen för socialtjänsten.  Efter hot om en LVU-utredning lät hon

socialtjänsten placera barnen‘frivilligt’. Därefter sa socialtjänsten upp det kontrakt

hon hade på lägenheten med konsekvensen att hon blev bostadslös. Hennes

fortsatta kontakt med barnen var villkorad eftersom en personal från myndigheten

alltid skulle närvara när de träffades. Detta kunde inte Ika smälta, vilket i praktiken

innebar att hon träffade sina barn alltmer sällan. 

Resultatet av socialtjänstens agerande fick motsatt effekt än vad som var syftet.

Från att ha levt ett relativt socialt integrerat liv förändrades Ikas situation drastiskt.

Hon stod utan arbete/sysselsättning, var bostadslös, bröt all kontakt med

socialtjänsten och lämnade öppenvårdsprogrammet. För Ika var socialtjänstens

agerande ett misskrediterande av henne som kvinna och mor, en bestraffning för

att hon inte anpassade sig till deras program och gick med på deras vilja.

Socialtjänsten handlade mot bakgrund av ‘barnens bästa’, vilket i praktiken innebar

Ikas sämsta. I socialtjänstens sätt att hantera Ikas fall framträder den syn på ‘den

missbrukande kvinnan’ som en icke fungerande mor (vilket beskrevs i kapitel 3),

samt uppfattningen att drogbruket var det som skapade den ohållbara situationen

med bland annat våld i hemmet. Ikas egen tolkning av vad som hände och varför,

var att hon sattes tillbaka på ruta ett med behandling, urinprover och kontroll efter

att hon blev av med sitt arbete. Hon tappade såväl förtroendet för samhällets

hjälpinsatser som sin egen självkänsla. Ika uppfattade att hon inte ansågs vara

något värd som kvinna eller mor. 

Som framgått skiljer jag mellan de yngres och de äldres relation till socialtjänst och

narkomanvård. De yngre kvinnorna upplevde kontakten med det sociala som ett

tvång på grund av riskerna för LVM-utredningar. Socialtjänstens prioriteringar för
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narkotikabrukare hänger samman med de ekonomiska resurser som tilldelas

verksamheten. Den lågkonjunktur som varit under 1990-talet har inneburit

nedskärningar i den kommunala verksamheten samtidigt som fler sökt hjälp från

socialtjänsten, vilket haft till följd att konkurrensen hårdnat om de medel som finns

att fördela (SOU 2000:3). En konsekvens av detta var att socialtjänstens

behandlingsinsatser riktats i första hand till unga missbrukare och de klienter som

har hemmavarande barn (Lander m. fl. 2002 och SOU 2000:3). 

Samtliga kvinnors positioner som klienter var starkt färgade av deras erfarenheter

av tvångsingripanden i olika sammanhang genom livet. De upplevde också att de

sällan fick den hjälp de ville ha. Min tolkning av dessa positioner är att flera av

kvinnorna gick in i en sorts ‘luraleka’ med socialtjänsten. De skapade strategier

och vägar för att nå målet om bostad, ekonomiskt bistånd eller att bli lämnade

ifred, men dessa strategier hade motsatt verkan. Antingen så trodde socialsekrete-

rarna att de verkligen ville till behandling och stod oförstående när kvinnan ifråga

‘hoppade av’ planerna, eller så tog de avhoppen som ett tecken på accelererat

missbruk. Socialtjänsten agerade i linje med lagen och den förförståelse som

byggts upp inom socialarbetarkåren kring narkotikamissbruk och specifikt

narkotikamissbruk hos kvinnor. Kvinnorna agerade i linje med den erfarenhet de

hade av myndigheter och specifikt socialtjänsten. De agerade också utifrån den bild

de skapat sig av myndigheterna via de berättelser om soc som vandrade runt bland

narkotikabrukare de umgicks med eller träffade på behandlingshem och fängelser.

Ytterligare en tolkning jag gör av skillnaden mellan de yngres och äldres

klientpositioner är att dessa hänger samman med ett uppfattat behov av behandling

från socialtjänsten sida. De äldre kvinnorna hade redan genomgått ett antal olika

femininiseringsprogram vid behandlingshem och fängelser, därför var detta inget

som erbjöds dem. De yngre ansågs däremot i behov av dessa program eftersom de

antogs sakna (kontakten med) det ‘kvinnliga’ sidorna. 

Kontakter med polis, domstol och kriminalvård under studieperioden

Samtliga kvinnor var för polisen kända narkotikabrukare och åtminstone fem av

dem var mer eller mindre ständigt övervakade. Tre kvinnor var i perioder utsatta

för narkotikapolisens spaningsgrupp. Detta ledde till att de greps utanför sina

bostäder när de bar narkotika på sig och det blev omedelbart kroppsvisitation
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och/eller husrannsakan. Relationen till polisen var mindre komplicerad än med

relationen till socialtjänsten (jämför Fondén & Leiknes 2003). Polisen gjorde sitt

arbete att beivra brottslighet och gripa brottslingar. Flera av kvinnorna tyckte dock

att det fanns betydligt värre saker som polisen borde rikta sin uppmärksamhet mot

än gamla narkomaner som tjänade sitt uppehälle genom att sälja lite till varandra.

Polisen var inte till för dem utan mot dem vilket gjorde det enklare att förhålla sig

till polisen även om katt- och råttaleken kunde bli nog så komplicerad emellanåt.

De flesta av kvinnorna tyckte i grunden illa om poliser även om de kände justa

snutar. 

Jonna och Livs relation till polisen skilde sig något från de övrigas eftersom de ofta

kom i kontakt med rejvkommissionen. Polisgruppen agerade som en sorts

socialpoliser som försökte få bort dem från knarket (jämför Johansson & Skrinjar

2001). Detta hänger troligen ihop med att Liv och Jonna var unga och med den

aktivitet och inriktning specialgruppen intog för att bli en permanent enhet inom

polisen. Denna inriktning med att satsa på tidiga ingripande och fokusera på unga

droganvändare för att ‘bli av med dem från gatan’, uttrycktes tydligt av de

polisgrupper som intervjuades i Patrik Johanssons och Monica Skrinjars (2001)

studie om polisiära och sociala interventioner i narkotikamissbrukares vardagsliv.

Dessa poliser gav uttryck för att de ansåg arbetet bestå av två huvuddelar, den ena

att tidigt hindra ungdomar från att dras in i narkotikamissbruk (hjälpande), det

andra att förhindra kända missbrukare att begå brott (kontrollerande). Detta

arbetssätt speglas också tydligt i de åtta kvinnornas beskrivningar och erfarenheter

av hur polisen agerar mot dem.

Endast en av kvinnorna anmälde ett brott som hon utsatts för. Detta skedde  i

samband med att en granne tillkallade polis på grund av bråk när två män bröt sig

in i hennes lägenhet. Hon gjorde en polisanmälan men sa sig inte veta vilka

gärningsmännen var eftersom man inte golar på någon (se kapitel 6 om kvinnornas

utsatthet för brott). 

Sju av de åtta kvinnorna åtalades för brott under perioden och för fyra av dem var

det narkotikabrott som var huvudbrottet. Mona åtalades för olovliga körningar och

Sofia för medhjälp till rån och misshandel. I tabell 7:3 och 7:4 nedan har
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brottstyper och påföljder sammanställts för de sju kvinnor som dömdes under den

period jag följde dem.

Tabell 7:3. Brottstyper kvinnorna åtalades för och antal fastställda domar under aktuell

studieperiod.

Jonna Kina Liv Mona Sofia Vivian Ylva

Narkotikabrott

- varav innehav

- varav överlåtelse

2 1

1

1 1 1 2

1

1

Stöld 1

Misshandel 1

Trafikbrott

-olovlig körning 1

Brott mot knivlagen 1

Totalt antal domar under

perioden

2 2 1 1 1 3 1

Tabell 7:4. Antal och typ av påföljder kvinnorna dömdes till under studieperioden

Jonna Kina Liv Mona Sofia Vivian Ylva

Böter 1 1

Skyddstillsyn 1 1

Fängelse 

(antal gånger)

-varav totalt

antal månader

1

1 mån.

1

6mån

1

3 mån

1

6 mån

2

20 mån.

1

1 mån

Som framgår av tabell 7:4 var alltså sex kvinnor fängslade under fältarbetets gång.

Med tre av dem inleddes min kontakt med dem på anstalten/häktet. Mona, Jonna

och Ylva var fängslade kortare perioder medan Kina, Sofia och Vivian satt

fängslade under längre tid. Vivian var den av de sex kvinnorna som var fängslad

under längst tid under studieperioden och inom en kort tid greps och häktades hon

två gånger i följd. Det var aldrig några problem för mig att besöka kvinnorna vare

sig i häkte eller på anstalt. 



7 Information om vilken åklagare som höll i respektive utredning fick jag av
kriminalvårdsinspektören på häktet och i ett fall av kvinnans advokat. Detta skedde
naturligtvis efter godkännande av kvinnan i fråga. 

8 Av Rrättegångsbalkens 24 kapitel 1§ framgår att den som på sannolika skäl misstänks för ett
brott för vilket det är föreskrivet fängelse ett år eller därutöver får häktas. Detta förutsätter
dock att något rekvisit enligt punkterna ett till tre är uppfyllda. I Narkotikastrafflagens 1§
stadgas för narkotikabrott fängelse i högst tre år. Därmed kan en person som misstänks för
narkotikabrott häktas oavsett om det rör sig om en liten mängd narkotika för eget bruk där
domen endast blir någon eller några månaders fängelse (förutsatt att någon av de tre övriga
kriterierna är uppfyllda). Den tredje punkten §1 kap. 24 i Rättegångsbalken kan alltid sägas
vara uppfylld om det rör sig om en narkotikabrukare, eftersom rätten kan anta att det
föreligger risk för återfall i brottslighet genom att personen antas fortsätta bruka narkotika om
den försätts på fri fot. 
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När kvinnorna greps och misstänktes för narkotikabrott satt de häktade med

restriktioner, vilket innebar att de var avskurna från all kontakt med omvärlden

fram tills åtal väcktes. Anledningen till dessa restriktionerna var, enligt kvinnorna,

att de inte uppgav varifrån de fått narkotikan och att häktning var praxis i

narkotikamål. I två fall var det flera personer inblandade i målet och anledningen

tycktes då vara att de misstänkta inte skulle ‘prata ihop sig’, det vill säga försvåra

förundersökningen.  I samtliga fall utom ett fick jag tillstånd av åklagarna att

‘passera igenom restriktionerna’ och besöka kvinnorna i häktet (samt ha

telefonkontakt med dem)7. De häktades trots att de inte i något fall dömdes till

fängelse över elva månader. Grunden för häktningen var i nästan samtliga fall att

det ansågs finnas risk för fortsatt brottslig verksamhet, det vill säga illegalt

narkotikabruk och innehav för eget bruk 8. Detta framgick tydligt i domen mot

Ylva där hon dömdes för innehav av narkotika för eget bruk till en månads

fängelse samt att den villkorliga frigivningen förverkades. I domen står: “Ylva

Karlsson har under slutet av sin prövotid återfallit i likartad, men lindrigare,

brottslighet som den som hon senast dömts för. Tingsrätten finner därför att

förverkande av den henne villkorligt medgivna friheten till en del bör ske. Tiden

härför bör enligt tingsrätten bestämmas till två månader. /../ Det finns risk för att

Ylva Karlsson på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. Hon skall därför

kvarbli i häktet till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne.” Åtalet

mot Ylva var rubricerat som narkotikabrott av normalgraden. Inget i åtalet eller i

åklagarens muntliga framställan framkom som tydde på att hon skulle kvarbli i

häktet på grund av risk för annan brottslig verksamhet än innehav för eget bruk och



9 Nöjda sig innebär att man godkänner domen (se ordlistan). 
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sitt eget narkotikabruk.  I praktiken innebär såväl de höga straffsatserna i

narkotikalagstiftningen som stadgandena i rättegångsbalken att narkotikabrukare

kan särbehandlas i fråga om frihetsberövande med häktning. 

Eftersom Mona dömdes för olovliga körningar satt hon aldrig häktad utan dömdes

till fängelse med egen inställelse. Sofia fick också egen inställelse vid ett tillfälle,

mycket tack vare ett skickligt försvar där hennes advokat lyfte fram hennes

underordnade roll i de brott som hon och maken stod åtalade för. Han pläderade

för att häktesbeslutet skulle hävas eftersom Sofia “aldrig begick några stölder eller

annan brottslighet utöver själva narkotikamissbruket när hon inte var tillsammans

med Jens”. De övriga kvinnorna fick sitta kvar i häktet i väntan på domens

verkställighet. Ylva och Vivian tillhörde den ‘anstaltströtta generationen’ vilket

innebar att de i möjligaste mån ville göra sina månader på häktet. De nöjdade sig9

inte utan överklagade sina domar till hovrätten sista dagen innan domen vann laga

kraft. I den mån de egentligen var nöjda med domen och ansåg sig ha kommit

billigt undan eller om det fanns risk för att domen kunde skärpas i hovrätten, drog

de tillbaka sin överklagan strax innan den skulle tas upp för prövning. På så sätt

blev de kvar på häktet under stora delar av verkställighetstiden. Jonna talade också

om att hon skulle överklaga om hon fick en fängelsedom eftersom hon inte ville

till något Färingsö. Hon hade hört av andra kvinnor på häktet att där var

förskräckligt med en massa program och jidder bland brudarna. 

Som framgår av tabell 7:4 ovan var det en kvinna som inte dömdes till fängelse för

narkotikabrott utan böter. Rättens bedömning var att hon var så ung och att den av

socialtjänsten upprättade behandlingsplanen ansågs vara tillräcklig i kombination

med att hon visat sig ha ett stort stöd från sina anhöriga. Både Liv och Jonna fick

en liten föreläsning av domarna i samband med att domen förkunnades. De sa att

detta var en sista varning och att de nu fick ta tillfället i akt att sluta missbruka för

nästa gång kunde de inte räkna med att behandlas mildare på grund av sin ungdom.

Domaren sa till Liv att hon nästa gång (om det blev någon) fick räkna med

villkorlig dom och med det komma in i kriminalregistret, sen önskade hon Liv

lycka till. Den mängd heroin Jonna åtalades för kunde enligt rättspraxis innebeburit
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ett betydligt längre fängelsestraff än en månad. I domen framgår följande kring

tingsrättens bedömning: 

“Av inhämtad personutredning har bl.a. följande framkommit. Jonna Engberg har

länge haft kontakt med socialtjänsten med anledning av att hon redan i högstadiet

började använda droger. /../ Idag har hon kontakt med [namnet på stadsdelen]

Stadsdelsförvaltning med anledning av sin missbrukssituation. Olika åtgärder har

satts in. Övervakningsbehovet är stort och Jonna Engberg behöver strama regler

och tydliga krav för att kunna förändra sitt destruktiva leverne. Frivården har

därför förordnat skyddstillsyn med föreskrifter om att Jonna Engberg skall

underkasta sig narkotikaavänjande behandling. Föreskriften skall verkställas

genom tät kontakt mellan Jonna Engberg, socialtjänsten, frivården samt hennes

övriga nätverk. I förevarande talar såväl brottslighetens art som det faktum att

Jonna Engberg återfallit i likartad brottslighet för att en frihetsberövande påföljd

skall tillämpas. Även brottslighetens straffvärde talar i viss mån för en sådan

påföljd. Mot dessa omständigheter får dock vägas att Jonna Engberg precis

passerat den ålder då det krävs särskilda skäl för att välja en frihetsberövande

påföljd. Det är dessutom klarlagt att hon är i behov av övervakning samt att

frivården kan erbjuda henne en ingripande behandling för att komma till rätta med

hennes missbruk. Även om mycket således talar för att fängelse skall väljas som

påföljd anser tingsrätten att de omständigheter som talar för skyddstillsyn

överväger. Med hänsyn till brottslighetens straffvärde och Jonna Engbergs tidigare

brottslighet är det dock oundgängligen påkallat att skyddstillsyn förenas med

fängelse. Fängelsestraffets längd bestäms till en månad och får anses helt verkställt

genom det frihetsberövande Jonna Engberg varit föremål för.” (Citat ur tingsrättens

dom)

Jonna frigavs från häktet direkt efter huvudförhandlingen. Återigen framträder en

skillnad inom rättsväsendet mellan de yngre och de äldre kvinnorna vilken kan

kopplas till uppfattningen att de yngre är i behov av vård och hjälp och de äldre

betraktas som ‘hopplösa fall’ som bör kontrolleras. Kvinnornas relationer till

rättsväsendet kan beskrivas med orden oförutsägbar makt över deras frihet. De

föraktade inte dess representanter men upplevde en frustration över den maktlöshet

de kände inför domstolens olika bedömningar. Det som kunde vara till fördel vid
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ett tillfälle kunde bedömas som en nackdel vid ett annat. Det gällde för kvinnorna

att få ett bra försvar och hoppas på en mindre nitisk åklagare. Hela rättegången

var som ett lotteri med mindre eller större sannolikhet för en nitlott. Liksom i

relationerna med socialtjänsten fanns det enskilda personer inom polis, domstol

och kriminalvård som kvinnorna upplevde som bra. Instanserna i sig hade de inte

mycket till övers för. 

Jag skall nu övergå till att mer ingående beskriva kvinnornas ord om relationen till

samhällets företrädare, det vill säga olika myndigheter och institutioner och dess

tjänstemän. 

Kvinnornas ord om samhällets kontroll

Det som framkom tydligast i samtliga kvinnors berättelser om sina kontakter med

myndigheter var att de upplevde sig utestängda från samhället, de var rättslösa och

misstänkliggjorda i egenskap av narkomaner. I detta avseende tror jag inte frågan

om kön i första hand var avgörande, däremot behandlades och kontrollerades de

annorlunda av samtliga instanser just på grund av att de var kvinnor. Detta innebar

både för- och nackdelar enligt deras utsago. De var till exempel överens om att det

var lättare för en narkotikabrukande kvinna att få någon form av boende än för en

man och de ansåg det enklare för en kvinna att beviljas ekonomiskt bistånd.

Däremot uppfattades det svårare för en kvinna att få möjlighet till utbildning och

arbete men lättare att erbjudas behandling (oavsett ålder). De uppfattade också

kontrollen av dem som mer omfattande och att polisen och socialtjänsten var

snabbare med LVM-anmälan och utredning för dem i jämförelse med män,

eftersom kvinnor ansågs ‘fara mer illa där ute’ (Laanemets 2002). En fördel som

flera kvinnor nämnde var att det var lättare att lägga upp försvaret i en rättegång

med inrikting på dem som offer; för män, för droger och för sociala förhållanden.

Det var oftast deras advokater som vinklade försvaret på detta sätt, något

kvinnorna var väldigt medvetna om och tyckte var bra eftersom de antog att de

därmed kunde få lägre straff eller lättare dömas till skyddstillsyn. Detta ligger

också i linje med föreställningar om mannen som den kalkylerande brottslingen

och kvinnor som offer för tråkiga omständigheter. Ett offertillskrivande som

kvinnorna själva vände sig emot men i dessa fall gärna utnyttjade (se kapitel 6). 



10 Kvinnorna använde inte själva ordet rättslösa utan laglösa men enligt min bedömning av
vad de åsyftade med ordet är den korrekta benämningen rättslös, därför använder jag det.
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I avsnittet som följer har jag delat in kvinnornas ord om samhällskontrollen efter

fyra teman som framträdde vid analysen av deras berättelser. De talade om att vara

rättslösa10 som missbrukare och brottslingar vilket gjorde att de ständigt

bevakades. Berättelserna innehöll också beskrivningar om hur de ständigt

bedömdes i sina relationer med myndigheter och dess tjänstemän och hur dessa

bedömningar färgade hur de bemöttes som ‘missbrukande kvinnor’. 

Ord om rättslöshet

Gemensamt för samtliga kvinnor var att de redan från början upplevde sig som

rättslösa i förhållande till myndigheter. De hade inte så mycket att säga till om utan

fick lära sig att spela sina kort utifrån myndigheternas spelregler. I viss mån blev

de ganska skickliga ‘pokerspelare’ men lika ofta ledde deras uträknade planer och

strategier till vad de uppfattade som till nackdel för dem. Huvudsakligen rör det sig

om olika tvångssituationer när rättslöshetsaspekten framträder i kvinnornas

berättelser. Det var ofta berättelser om tidigare erfarenheter av myndighetsmiss-

bruk men det framträdde också under den period jag följde dem. Främst var det

rättslöshet i relation till polis och övriga rättsväsendet men också i relation till

socialtjänstens befogenheter att till exempel kräva urinprover. Det som framträdde

tydligast var att de som narkotikabrukare inte hade någon integritet i förhållande

till insyn och i viss mån intrång i deras privatliv; som missbrukare tycks man inte

ha något människovärde. 

En av de äldre kvinnorna berättade om hur hon som kvinna och amfetaminbrukare

i slutet på 1960-talet placerades på ett mentalsjukhus med diagnosen narkomani

efter att hon begått ett flertal stölder och i samband med det  med kniv hotat en

personal som arbetade på ett hem för värnlösa kvinnor. Inlåsningen på mentalsjuk-

huset var förnedrande “för jag visste hela tiden att jag inte var sjuk i huvudet”.

Hon ville placeras på anstalt med ett tidsbestämt straff, därför “ordnade hon en

liten skogsbrand”, som hon uttryckte det, och satte eld på en del av avdelningen.

Hon utgick ifrån att detta skulle leda till att hon fick ett tidsbestämt straff men



11 Enligt Lag (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål kan domstolen begära en
psykiatrisk undersökning om det misstänks att den åtalade i ett brottmål begått handlingen
under inflytande av psykisk sjukdom. 
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istället beslutades det om en stor sinnesundersökning11. Detta innebar att hon

fördes tillbaka till mentalsjukhuset och i väntan på att undersökningen skulle

genomföras lades hon i spännbälte och tvångsmedicinerades med lugnande

preparat under flera månader. Resultatet av sinnesundersökningen var att hon

friskförklarades och placerades på anstalt. Kvinnan ifråga uttryckte rättslösheten

så här:

“/../ ja dom kunde göra, dom kunde bära sig åt hur mycket dom ville då med

en på den tiden. /.../ Ja fattar du vilka jävla övergrepp det var. För det är

sant det här. Alltså. Då låg  jag fastbunden i unge fär fem och en halv

månad, då låg  jag fastbunden .”

Denna berättelse är den mest extrema som framkommit under fältarbetet. Det som

skildras är en total maktlöshet där en människa utsätts för såväl kroppslig som

själslig kontroll. Detta görs utifrån diagnosen narkomani och på grund av det brott

hon begått och det faktum att hon var kvinna. Hennes fall belyser hur föreställning-

ar om ‘den andra’ legitimerar inhumant handlande för att skydda samhället från

brottslingen och skydda brottslingen från sig själv. Kroppslig kontroll praktiseras

fortfarande gentemot narkotikaanvändare och har sedan skärpningen i lagstiftning-

en 1993 inneburit ett erkännande av denna kontroll. Polisen gavs då möjligheten

till kroppsbesiktning i form av urin- och blodprov vid skälig misstanke om

narkotikapåverkan (Träskman 2001 och Brå-rapport 2000:21). Kriminaliseringen

av det egna bruket av narkotika som genomfördes 1988 och den senare straffskärp-

ningen med fängelse i straffskalan innebär i praktiken att en handling (att använda

narkotika) gör att narkotikaanvändare per definition blev kriminella. Detta har även

haft återverkningar på socialtjänstens arbete och inriktning. Ett exempel på detta

är att urinprov används som kontrollinstrument av socialtjänsten (och kriminalvår-

den). Följande situationen är ett exempel på hur narkotikabrukare inte har någon

rätt att ställa krav om det mest elementära tingen i livet som mat och husrum, de

är dömda utan rättegång. 
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Ika berättar att hon i torsdags ringde sin [social]sekreterare och bad om en

matrekvisition på 250:-. Det slutade med att sekreteraren, terapeuten och

föreståndaren från öppenvården kom och ringde på dörren. De hade blivit

oroliga och ville komma och kontrollera för Ika hade låtit konstig på

telefonen, sa de. Ika blev arg och vägrade att släppa in dem. På fredagen

ringde hon till sin socialsekreterare som sa att hon var tvungen att lämna

urinprov om hon ville ha pengarna. Ika blev ännu argare och sa att då får

hon göra en LVM -anmälan  för annars  har hon ingen rätt att kräva urinprov.

Ika säger att hon är så arg att hon skulle kunna pinka en hel hink full och

hälla över kärringen. Den andra killen [en vän som är på besök hos Ika och

Tony] kommer in i samtalet och säger att de först måste ändra grundlagen,

de har ingen rätt till att ta kroppsvätskor enligt grundlagen. Killen vägrar

alltid att lämna urinprov även på kåken, det innebär att han får fem dagars

påbackning, sen blir han knallad och sedan avslutas tiden med isolering.

Men det bryr han sig  inte om, rätt skall vara  rätt. Ika tycker det är extremt

förnedrande med urinp rov. Säger  att hon inte kan kissa när någon tittar på.

Tony har reducerad norm eftersom han vägrar att pissa. Så gör dom säger

Ika. Hon har till och med sagt till soc att hon inte litar på dem. De svarade

med att säga att de är till för att hjälpa henne med att reda ut sin situation.

(fältanteckningar juni 1997)

Socialtjänstens agerande i det beskrivna fallet motiverades med omsorg men

uppfattades av Ika som straff till följd av att hon inte ville släppa in dem dagen

före. Drogbrukarnas motstånd får motsatt verkan genom att kontrollen ökar och det

ekonomiska biståndet reduceras och i praktiken innebär deras vägran att fler

kontrollinstrument kan sättas in och sanktioner utfärdas. Socialtjänsten kan

använda sig av LVM-hot för att tvinga fram ett samarbete i enlighet med deras

intentioner. Inom kriminalvården används förflyttning till andra anstalter, indragna

permissioner och förlängning av verkställighetstiden av fängelsestraffet. Den

tidigare beskrivna straffskärpningen för eget bruk innebär alltså i praktiken en

ökad befogenhet för insyn och interventioner i narkotikaanvändares liv. Detta får

till följd att de ständigt måste bevisa sin oskuld istället för att rättsväsendet skall

bevisa deras skuld. 
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En annan aspekt av den upplevda rättslösheten var att kvinnorna ofta ifrågasattes

och betraktades som lögnare. Jonna och Kina hade av den anledningen farit mycket

illa, där det för Kinas del blev en fråga om livshotande skador. Bägge dessa

kvinnor gick på höga doser av bensodiazepiner och när de greps tolkade

personalen (vid häktet i ena fallet och LVM-hemmet i det andra) deras abstinens-

symtom som ‘fejkad’ för att lura till sig tabletter. Kina blev vid två olika tillfällen

så sjuk av att sluta abrupt med bensodiazepiner att hon fick svåra hallucinationer

som gjorde att hon försökte skada sig själv, vilket resulterade i att häktespersonalen

fick föra henne till en psykiatrisk avdelning vid ett sjukhus. En effekt av dessa

upplevelser var att hon inte vågade lägga in sig för avgiftning eftersom hon trodde

att hon även då skulle bli svårt sjuk. Jonna fick kraftig ångest i samband med

bensavtändning när hon blev intagen på LVM-hem och sökte där upp läkaren för

att få hjälp. Denna sa att hon inte tänkte skriva ut något till henne eftersom hennes

uppfattning om och erfarenheter av missbrukare var att de försöker lura till sig en

massa preparat. De båda kvinnorna förnekades den vård och behandling som andra

‘icke narkomaner’ skulle erbjudits i form av en långsam och läkarövervakad

nedtrappning av bensodiazepiner. 

Många av de berättelser som innehöll aspekten av dem som rättslösa handlade om

polisens agerande. Alla kvinnor berättade om hur de uppfattade att polisen kränkte

dem på grund av att de var kända narkotikabrukare. Det handlade om allt från

tillslag sent på kvällarna i deras hem så att grannar stördes till kränkande

kroppsbesiktningar som genomfördes på plats av poliser utan läkares närvaro.

Ylvas väninna Bea hade valt att flytta ifrån Förort eftersom hon ständigt upplevde

att hon trakasserades av narkotikapoliserna i området. Ylva berättade om hur hon

stod och tvättade fönstren en dag när ett polisuppbåd kom körande. De klev ur

bilarna och ropade upp till henne att nu kommer vi och hälsar på dig. På gatan

utanför var det fullt med folk som kunde höra vad de sa. Vid ett annat tillfälle greps

hon och Bea utanför Ylvas port, de tog in Bea i bilen och en polis tog hand om

Ylva utanför. De frågade om de hade något på sig och om de var på väg ut för att

gräva upp sitt knark. Om det nu vore så så skulle vi inte sagt det till dem och det

vet de lika väl som vi, snuten gör så där bara för att provocera, sa Bea. Detta

beskrivs också tydligt av polisen som en strategi för att beivra brottslighet, de vet

att narkotikabrukarna begår narkotikabrott och andra brott och därmed övervakas
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de ständigt (jämför Johansson & Skrinjar 2001). 

Jonna och Liv blev gripna när de kom till Centralstationen i Stockholm efter att de

varit hos några vänner i Malmö. De fördes till polishuset och där genomfördes

kroppsbesiktning på dem, de var då 21 respektive 23 år gamla. Liv skickades till

röntgen eftersom de misstänkte att hon svalt narkotika. Efter denna händelse, som

inte ledde till någonting eftersom de inte hade narkotika på sig, var de bägge

uppskakade och rädda. De kände sig kränkta och funderade på att anmäla polisen

men valde att låta bli eftersom det ändå inte skulle leda någon vart. De fick aldrig

reda på varför de greps men utgick ifrån att polisen måste ha fått ett falskt tips.

Denna händelse skildrar den maktlöshet narkotikaanvändare har i vissa fall i

relation till polisens agerande. Mona, Vivian och Kina berättade också om hur de

blivit kränkta vid kroppsbesiktningar och kroppsvisiteringar. Mona greps i en

portuppgång vid ett tillslag mot en kran som hon just besökt. Den manliga polisen

kände till henne eftersom han gripit henne förut och beordrade henne att klä av sig

alla kläder i porten varefter han genomsökte hennes kläder. Hon sa åt honom att

han inte fick göra detta till en vana får då skulle hon minsann ta betalt av honom.

Mona var inte särskilt förvånad över händelsen utan sa bara att det är sådant man

får räkna med när man är känd knarkare. Kina blev kroppsbesiktigad i sitt hem

av en kvinnlig polis i samband med en husrannsakan, flera manliga poliser var

närvarande i rummet och de fällde nedsättande ord om henne och hennes kropp.

Det gemensamma i berättelserna om polisers agerande är hur kvinnorna just på

grund av att vara kända narkotikabrukare och misstänkta narkotikaförsäljare tycks

sakna rätten att bli behandlade med människovärde. De får helt enkelt räkna med

intrång i sina liv (och kroppar). De får också ständigt kämpa för att få ekonomiskt

bistånd, hjälp med bostad med mera av socialförvaltningen. Sådant som andra icke

narkotikabrukande människor får. 

Ständigt bevakad

Musikern Sting har skrivit en sång med textraderna: “every move you make, every

step you take I'll be watching you”. Raderna sammanfattar den ständiga

övervakning de åtta kvinnorna upplevde att de stod under. Det var inte bara som

narkotikabrukare de bevakades utan även som ‘fallna kvinnor’. Till skillnad från

rättslöshetsberättelserna innehöll bevakningsberättelserna tydliga genusaspekter.
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Det är alltså ytterligare en dimension av bevakningen av narkotikaanvändarna

genom att det sker en särskild form av bevakning på grund av att de är kvinnor. De

‘missbrukande kvinnor’ övervakades på grund av att de antogs fara illa eller på

grund av att de var mödrar och att deras barn därför antogs fara illa. Här

återkommer jag till föreställningar om ‘den avvikande kvinnan’ och bilden av dygd

och moral som dessa lutar sig mot. De upplevde bevakningen som en övervakning

vars syfte var att ingripa när de gjorde fel, inte som ett stöd för att sätta in resurser

i en situation då de kunde behöva hjälp. 

Det var både en faktisk fysisk bevakning som gjorde sig gällande i polisiär

övervakning av dem, deras hem och de platser de besökte och en mer osynlig

bevakning från de sociala myndigheternas sida. Kvinnorna kunde acceptera den

faktiska bevakningen, de var ju kriminella, men de hade betydligt svårare att

hantera den mer subtila bevakningen. Enligt min tolkning innebar denna senare

bevakning att ständigt stå under kontroll av sociala myndigheter och försöka passa

in i en mall av normativ femininitet som bygger på medelklassvärderingar och

medelklassliv. Den ‘missbrukande kvinnan’ stämmer inte med föreställningar om

hur en kvinna skall och bör vara, men hon måste ändå försöka leva upp till dessa

förväntningar. Kvinnorna hade att välja mellan att acceptera bevakningen och foga

sig i kraven eller att handla i en annan riktning med risk för ökad kontroll,

repressalier och tvångsingripanden. För de fyra yngre kvinnorna innebar

bevakningen detsamma som ett ständigt överhängande hot om LVM-utredning,

något som fanns där oavsett om de ‘skötte’ kontakten med socialsekreteraren eller

inte. Socialtjänsten tycktes ha ögon överallt och vid minsta misstanke skärptes

bevakningen genom hembesök och/eller konfrontationer om att socialsekreteraren

misstänkte eller hade fått höra att de drogade kraftigt. Återigen låg det hos

kvinnorna att bevisa motsatsen. 

Ålder var avgörande i dessa sammanhang liksom om kvinnorna hade hemmavaran-

de barn (Lander m.fl. 2001). Samtliga fyra yngre kvinnor och Ika som hade barn

hemma under det första halvåret jag följde henne, var betydligt mer bevakade av

socialtjänsten än de tre äldsta kvinnorna. De äldre kvinnorna var övervakade av

frivården, vilka var lättare att hantera, som Ylva uttryckte det. Åldersaspekten i

socialtjänstens uppfattning om behovet av bevakning framkom tydligt i samband
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med att Kinas man lämnade henne. Innan hade socialsekreteraren haft en mindre

kontrollerande och mer terapeutisk roll i förhållande till henne. När hon blev

ensam skärptes tonen mot och bevakningen av henne. En orsak var att hennes mor

anmälde sin oro för Kina till socialtjänsten och ville att de skulle ta hand om

henne. Socialsekreteraren föreslog behandlingshem i samband med att hon

konfronterade henne med moderns oro. Kina gav själv uttryck för denna oro och

visste inte hur hon skulle klara sig ensam, han har ju alltid funnits där och tagit

hand om mig. Innan Kina träffade Hasse hade hon mer eller mindre konstant

befunnit sig i vård för sitt heroinbruk, först inom ramen för LVU och sedan LVM

samt anstaltsvistelser. Hon var 27 år när Hasse lämnade henne och hade i stort sett

aldrig varit ensam utan någon som tog hand om henne. Såväl modern som

socialtjänsten misstrodde hennes förmåga att klara sig på egen hand, de ville ha

uppsikt över henne och bevakade henne ständigt. Denna uppfattning, att hon inte

klarade sig själv, tog hon på sätt och vis över och internaliserade till en självupp-

fattning. Hon använde sig dock av lite olika strategier för att slippa det hon

uppfattade som negativ kontroll, bland annat bad hon mig att ringa henne varje dag

för att kolla att allt var okej. Här uppstod ett problem i forskningshänseende genom

att hon i praktiken försökte föra in mig i en relation som stod för något annat än

forskare och informant ( se kapitel 4). Mitt sätt att hantera situationen var att

förtydliga att jag var forskare men att jag visst kunde ringa henne varje dag under

en tid, men att hon inte kunde använda vår relation som ett alibi för att allt var okej

inför socialtjänsten och sin mor. 

Detta med mödrarnas kontakt med socialtjänsten och deras gemensamma

bevakning av kvinnorna förekom även i berättelser från Ika, Sofia och Mona.

Deras berättelser innehöll klara genusaspekter genom att de som ensamma kvinnor

sågs som värnlösa och att risken för att de skulle fara illa ökade utan en man som

kunde ta hand om dem. När Mona flyttade till Stockholm förväntade sig hennes

mor att hon skulle ringa hem varje dag. När hon sedan bröt kontakten med

mamman anmälde hon Mona till barnavårdsmyndigheterna för missskötsel av

sonen. Mona beskrev det så här:
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Mona: Jag blev osams med min mamma om barnuppfostran bland annat.

Ja jag tyckte, det var nog. Jag ringde och sa till na att nu har du suttit på

mina axlar i trettio år nu får du hoppa ner för nu är det dax för det. Hon

fattade att jag menade allvar. Jag var ju tvingad att ringa hem var enda

kväll under alla år, annars var hon gråtmild och så. “Jag är så orolig, var

var du igår, jag  var jätteorolig”. För att slippa att höra det så har jag

hellre ringt. Jag fick för m ig att det var rena utpressningen. Så  jag tyckte

att det fick vara nog med det. /.../ Hon tyckte jag skulle uppfostra honom

som jag blev uppfostrad antag ligen. Jag b lev ju narkoman så  det var ju

jävla lyckat alltså. (skrattar) Det tyckte hon, att allting jag gjorde var i

princip fel. /.../ Ja så vi blev ruskigt osams alltså. Sen skulle jag byta jobb,

det var kulmen på alltihopa. Jag hade tänkt att börja köra taxi istället. Då

hade jag ordna t allting, att vi skulle fly tta till Stockholm [från en av

Stockholms kranskommuner. min anmärkning] till en lägenhet. /.../ Jag

tjänade mycket mera om jag skulle köra nätter då. Så hade jag en tjej som

skulle sova över hos honom [sonen, min anmärkning] då, så hade jag fri på

dagarna och förmiddagarna. Så det sku lle klaffat alldeles u tmärkt alltså./.../

Ingrid: Hade du soc kontakt under den tiden som du hade [sonen]?

Mona: Ja första året innan jag började jobba då. 

I: Visste dom om att du hade pundat innan eller?

Mona: Det vet jag inte. Nej det tror jag inte, det var ju min mamma som

hade sagt att jag hade varit narkoman. För att ge lite tyngd åt det hela

[anmälan till barnavårdsmyndigheten, min anmärkning] så sa hon  att jag

hade varit narkoman. Och kanske var jag det fortfarande [sa modern , min

anmärkning]. (Intervju med Mona1998)

Monas berättelse är retrospektiv och sedan hennes son omhändertogs i slutet av

1970-talet har hon inte haft någon kontakt med sin mor. Pojken placerades i

fosterhem under utredningen som tog närmare ett år, vilken resulterade i att

barnavårdsnämnden ansåg att anmälan var grundlös och att placeringen var

felaktig, men att det gått så lång tid att det vore fel att flytta honom tillbaka till

Mona. Denna bevakning av moderskapet var något som tydligt framträdde även i

Ikas liv under det år jag följde henne. I samband med att hennes barn placerades

hos en släkting var hennes mor och barnens far aktiva i rapporteringen till

socialtjänsten (se avsnittet Kontakten med socialtjänst och narkomanvård under
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studieperioden, i detta kapitel). Hon upplevde det som om socialtjänsten ställde

betydligt lägre krav på fadern, allt han gör är ett plus så länge han bryr sig om

ungarna. Samtidigt övervakades, granskades och ifrågasattes hon. Bevakningen

blev en fråga om kvinnokontroll, en kontroll som utfördes av andra kvinnor. I såväl

Ikas fall som i samtliga andra kvinnors var socialsekreterarna kvinnor. Det uppstår

en konflikt mellan föreställningarna om ‘den missbrukande kvinnan’ och synen på

det goda moderskapet eftersom dessa föreställningar inte överensstämmer med

varandra. Den normativa femininiteten reproduceras i vardagslivet, som här i mötet

mellan ‘den missbrukande kvinnan’ och socialtjänsten. Här framträder också

aspekten av hur föreställningarna om hur en kvinna skall och bör vara skapas och

återskapas av kvinnor (Smith 1990). I det här sammanhanget av den socialt

integrerade socialsekreteraren och den äldre generationen kvinnor (Beauvoir 1986

och Skeggs 1999).  Myndigheternas bevakande ögon var något som ständigt fanns

närvarande. Vivian gjorde en liknelse med troll: 

Vivian: Ja de [ barnavårdsmyndigheten, min anmärkning] är verkliga

riktiga trollen. Och även för vanliga människor törs jag säga. /.../ Ja troll

alltså dom kan sticka upp var som helst, bakifrån, framför hur som helst.

Man har ingen chans mot dem. Dom är så många och så små. Finns

överallt.

Ingrid: Går dom att lita på?

Vivian: Nej nej nej inte det minsta. Man kan inte lära känna dom och man

kan inte försvara sig mot dem. För om man skulle ta bort ett där [Vivian

gör en svepande gest över axeln] så sitter det ett på ryggen, med en gång!

Det är en fruktansvärd fiende. Och jag har varit jätterädd för dem och jag

har aldrig trott att jag skall kunna besegra dem och ens kämpa mot dem,

jag har bara försökt fly ifrån dem. Och sen var det socialtjänsten. Och med

dom erfarenheterna av sociala fattigvården och fattigvårdshjälpen, nej jag

upptäckte  snart att jag var kapabel att skaffa pengar på annat sätt. (Intervju

med Vivian 1999)

En orsak till att de tre äldre kvinnorna, och Ika efter det att barnen fosterhemspla-

cerades, bröt med socialtjänsten var just för att slippa bevakningen. De var så pass

gamla att de inte lägre ‘var tvungna’ att hålla kontakten (för att undvika LVM-

utredning eller omhändertagande av barn) och pengar kunde de skaffa på annat



12 Denna beskrivning av deras roll är hämtad från kvinnorna själva, frivården ställer nog inte
helt upp på en rolltilldelning som bevakare och kontrollör (se Svensson 2001).
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sätt. Den samhälleliga bevakning som de äldre stod under var den faktiska som

bedrevs av polisen och kriminal- och frivården. När de jämförde socialtjänstens

bevakning med den som genomfördes av rättsväsendets olika instanser var de

senares övervakning okej, det ingick i deras roll. Orsaken till att de kunde leva med

denna bevakning var att polisens och kriminal- och frivårdens uppgifter var

tydliga, de fanns helt enkelt till för att övervaka och bevaka dem12. Socialtjänstens

uppgift är betydligt mer otydlig, de finns där för att hjälpa men också för att bevaka

att kvinnorna själva eller deras barn inte far illa (Fondén & Leiknes 2003 och

Johansson & Skrinjar 2001). Socialsekreterarens bedömning av deras sociala

situation kunde innebära ett ingripande i deras liv mot deras vilja. 

Ständigt bedömd

Vid alla besök hos socialtjänsten, vid rättegångar, anstalts- och behandlingsplace-

ringar blev kvinnorna bedömda. Den mest påtagliga bedömningen var den som

skedde vid varje enskilt möte med någon myndighetsperson, alltså den bedömning

som låg utanför utredningen eller myndighetsutövningen. Den bedömmande

blicken från tjänstemannen påverkade deras känsla av utanförskap och hänger

samman med berättelserna om bevakningen. Bedömningen sker enligt vissa

fastlagda former och mot bakgrund av vissa bestämda värderingar och moralupp-

fattningar. Det handlar om en objektiveringsprocess där den enskilda personen görs

till klient, patient, fånge;  det vill säga ‘den andra’ (Laanemets 2002). Denna

bedömningsprocess handlar om ett distanserande från människan/subjektet, hon

görs till objekt. Det är en tillrättalagd ‘utanför- och ovanför kunskap’ om hennes

liv och de omständigheter som lett fram till den händelse, situation eller tillstånd

som utgör bedömningsgrunden (Foucault 1993). Att bedöma är en del i yrkesutöv-

ningen för alla de tjänstemän vid olika myndigheter som kvinnorna kom i kontakt

med, det är den reglerade bedömningen. Dessa resulterar ofta i utlåtanden från

frivården i samband med rättegångar, utredningar från rättspsykiatri eller

behandlingshem och det är bedömningen som ligger bakom upprättandet av en

behandlingsplan vid vuxensektionen hos socialtjänsten. Det vill säga den skriftliga,

övervägda och balanserade bedömningen som har ett tydligt syfte och mål. Men
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det är också den som ingår i den disciplinära makten och den som sker i mötet

ansikte mot ansikte mellan två individer (Foucault 1993 och Sahlin 2001).

De åtta kvinnorna upplevde sig som ständigt bedömda av personer verksamma

inom myndighetssfären. De talade om hur dessa tjänstemän såg på dem med en

särskild blick, med utforskande ögon. Detta innebar att de kände sig tvingade att

ständigt tänka på hur de talade och framförde sig i övrigt, så att bedömningen kom

dem till fördel. I detta sammanhang framträdde kvinnornas egna ständiga

bedömning av de tjänstemän de var i kontakt med. Kvinnorna hade också

utforskande ögon och en speciell blick när de betraktade sina bedömare. Detta är

en del i relationen klient/tjänsteman och den asymmetri som denna relation består

av. Dessa bedömare var deras socialsekreterare och övervakare, deras kontaktper-

soner på anstalter och behandlingshem, åklagare och i viss mån deras advokater.

Under fältarbetet var fem av kvinnorna föremål för olika formella utredningar och

de andra tre var föremål för utlåtanden från socialtjänsten/frivården i samband med

domstolsförhandlingar. Dessa utredningar och utlåtanden var de konkreta

bedömningarna av kvinnorna som jag tog del av.

Ika, Jonna och Sofia var besvikna på hur de bedömts i dessa utredningar vilket

påverkade deras relation till socialtjänsten och andra myndigheter negativt. De

tyckte inte att tjänstemännen (och på ett sätt myndigheterna som sådana) såg dem

som personer utan att de gjorde bedömningarna utifrån vissa specifika händelser.

Jonna och Sofia ansågs båda vara våldsbenägna och störda, de hade ‘straffat ut sig’

från ett antal olika behandlingsplaceringar och bedömdes därmed som ‘svårbehandla-

de’. Dessa utredningar ledde till att de sedan ständigt bemöttes och bedömdes

utifrån dem. Både Jonna och Sofia berättade hur personalen på behandlingshem

och anstalter var rädda för [dem] eller för att [de] skulle rymma. Utredningarna

hade den effekten att andra betraktade och bedömde dem i linje med hur de tidigare

beskrivits, oavsett om dessa utredningar var gamla eller gjorda i ett speciellt syfte

eller efter en speciell händelse. Uttalanden och utredningar görs enligt en mall

utformad inom den tolkningsram som professionerna är uppbyggda kring. De är

tillkomna utifrån en maktposition där professionen har ett förändringssyfte

samtidigt som det som sägs skall framstå som sanning om en persons förhållanden.
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Ika var föremål för två olika utredningar under den period jag följde henne. Den

första skulle bedöma om hon kunde anses ta hand om sina barn på ett adekvat sätt

eller ej (vilket jag nämnt tidigare). Som framkommit resulterade utredningen i att

socialtjänsten ansåg att det var för mycket missbruk och våld hemma hos henne,

därför placerades barnen på obestämd tid. Ikas vrede i förhållande till denna

utredning riktade sig mot den bedömning som gjordes om allt dåligt. Inget om det

som var bra, att skolpersonal och de kontaktfamiljer hon hade till sina två yngsta

barn inte hade något att anmärka på, varken angående barnens eller Ikas beteende.

Hon var redan bedömd som ‘dålig mor’ eftersom hon var narkotikabrukare. Det

våld som hon utsattes för av sambon bedömdes vara en del i ‘missbruksproblemati-

ken’. Hon kunde få hjälp med behandling för att komma ifrån missbruket men inte

det stöd hon senare sökte för att ta sig ur relationen och få tillbaka barnen. 

Den andra utredningen kom till stånd efter att barnen blivit placerade, den

initierades av Ika som ville lämna Tony och få tillbaka sina barn. Hon bad

uttryckligen parets gemensamma handläggare på narkomanvårdssektionen att

familjehemsplacera henne utan att Tony skulle få reda på att hon skulle placeras

och vart. Orsaken var att hon var rädd för att Tony skulle stoppa henne och/eller

söka upp henne. Handläggaren ansåg, efter möte med sektionen, att de inte kunde

gå bakom Tonys rygg. Detta trots att de tidigare ställt krav om att Ika skulle lämna

Tony för att få behålla barnen, bland annat mot bakgrund av att han misshandlade

henne. Det Ika inte förstod var hur socialtjänsten kunde ändra sig så totalt från den

ena utredningen till den andra. Resultatet av deras bedömning blev att Ika levde

kvar i misshandelsrelationen eftersom hon själv inte kunde ta sig ur den vid den

tidpunkten. Min tolkning av varför socialtjänsten ändrade sina bedömningsgrunder

är att Ika föll mellan deras mallar. Vid den första utredningen var det barnens bästa

som låg till grund för hur de bedömde ärendet och i den andra var det paret. Det

vill säga Ika och Tony bedömdes inte var för sig, utan det var deras gemensamma

situation som låg till grund för utredningen. Om socialsekreteraren hade

tillmötesgått Ikas önskan om placering kunde socialförvalningens förtroende stå

på spel i relation till Tony. I det här fallet finns en klar genusblindhet genom att

Ikas utsatthet för misshandel får en underordnad betydelse i förhållande till parets

missbrukssituation och socialtjänstens föreställningar om vad som är deras uppgift.



13 Kerstin Svensson (2001) beskriver relationen mellan tjänstemannen och klienten utifrån
positioner och utskiljer fyra olika positioner vardera för klienten och tjänstemannen. Vissa av
dessa positioner passar bättre ihop än andra säger hon, till exempel den pratande klienten och
stöttande handläggaren. 
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Kina och Vivian deltog aktivt och tillsammans med sina  respektive socialsekrete-

rare i utredningarna om deras behov hos socialtjänsten. Kina ville ha metadon och

hennes socialsekreterare vid vuxengruppen var överens med henne om att metadon

var den enda behandlingsform som kunde hjälpa henne. Bedömningen av henne

och hennes behov var ett resultat av deras sammarbete och hon var mycket nöjd

med utredningen. När utredningen var klar och ärendet skulle upp till prövning hos

metadonenheten oroade sig Kina för om hon skulle bli antagen och om hon skulle

klara av behandlingen. Hon beskrev det själv i termer av att hon stod inför sitt livs

stora avgörande och vägskäl. Nervositeten gjorde att hon drogade kraftigt under

de månader som hon väntade på att metadonenheten skulle ta upp hennes ansökan.

Hon drog också ut på de urinprover som hon var tvungen att lämna inför

slutbedömningen av ärendet. Socialsekreterarens bedömning av hennes behov

förändrades i och med detta och hon började betrakta Kina med andra ögon.

Tidigare hade deras relation präglats av öppenhet där Kina pratade och socialsekre-

teraren stöttade13, men i och med att Kinas drogbruk intensifierades och att hon

dessutom drog ut på urinproverna började socialsekreteraren hota med LVM. Hon

ifrågasatte också lämpligheten i att Kina bodde kvar med sin man då även han

börjat med heroin. Kina förstod inte varför hennes socialsekreterare förändrades

i relationen till henne och varför den gamla bedömningen inte längre gällde. För

henne var allt sig likt och hon såg inte att hennes egen förändring påverkade

socialsekreterarens sätt att agera, det vill säga att hon ständigt bedömdes och att det

inte handlade om vem hon var utan hur hennes aktuella situation såg ut. Deras

positioner till varandra ändrades i och med att Kina började handla annorlunda än

hon gjort tidigare, vilket innebar att socialsekreteraren också handlade på ett annat

sätt. 

Vivian var till skillnad från Kina högst medveten om att det var den aktuella

situationen som låg till grund för bedömningar av olika slag. Hon hade aldrig

tidigare varit i behandling men i samband med att hon och maken avtjänade längre

fängelsestraff ville de behandlingsplaceras tillsammans under den sista delen av



280

deras verkställighetstid, en så kallad paragraf 34-placering. Vivians strategi var att

sätta fart på alla de personer som kunde gagna parets önskan och göra en för dem

fördelaktig bedömning. Till skillnad från Kina visste hon att denna bedömning

kunde förändras och inte var slutgiltig, därför blev hon inte heller besviken när

planen inte lyckades. Däremot blev hon arg och fortsatte sin ständiga kamp mot

väderkvarnarna för att åtminstone få rätt i att den anstalt där maken vistades gjort

fel i sin bedömning av hans vårdbehov. 

Det som framkommer är att den ständiga bedömning kvinnorna var föremål för

dels hade karaktären av att följa dem i livet och dels förändrades allt eftersom deras

situation ändrades.  Detta innebar en osäkerhet men också en möjlighet, eftersom

det öppnade upp för deras egna alternativ till att agera i förhållande till vart

bedömningen skulle leda. Enligt min analys var den ständigt bedömmande blicken

från myndigheterna den som naglade fast kvinnorna i den sociala positionen som

‘missbrukande kvinnor’ eftersom det var utifrån den positionen de bedömdes. Det

var i denna vardagliga kontakt med myndigheterna som ‘den missbrukande

kvinnan’ skapades genom ett fokus på hennes narkotikaanvänding, vilket

förklarades av hennes bristande ‘kvinnlighet’. Hennes sociala problem förklarades

inom ramen för denna förståelse av henne. Detta framkommer i exemplen om

Jonna och Sofia där de beskrevs som så svårbehandlade och störda att det fick

negativa konsekvenser i deras senare kontakter med behandlare. Dessa beskriv-

ningar skulle troligen inte resultera i liknande reaktioner om Jonna och Sofia var

män. 

Dessa föreställningar om ‘den missbrukande kvinnan’ återskapas genom den

asymmetri som klient/tjänstemannarelationen innehåller där handlingsutrymmena

blir begränsade av de positioner som blir möjliga inom denna relation. Kvinnorna

kunde inte heller passera som respektabla eftersom deras framförande var utifrån

positionen som socialt exkluderade. Ett exempel på det senare var Ylvas

erfarenheter från rättspsykiatrin. Som jag beskrev ovan blev hon föremål för en stor

rättspsykiatrisk undersökning i slutet av 1960-talet där läkarna konstaterade att hon

inte led av någon allvarlig psykisk störning eller sjukdom. Hennes problem

bedömdes vara förknippat med narkotikamissbruket kort och gott och efter det

behandlades hon i linje med detta och placerades på vad hon kallade anstaltsbe-
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handling. Ylva var ‘nöjd’ med den bedömningen även om hon var högst kritisk mot

det sätt på vilket hon bemöttes och behandlades av myndigheter och dess

tjänstemän just på grund av sin position som ‘missbrukande kvinna’. Hon var

övertygad att om hon varit man hade hon inte blivit tvångsvårdad utan dömd till

fängelse.

Det som framträder är hur relationen mellan ‘missbrukaren’ och myndigheter-

na/institutionerna genomsyras av maktutövning. Bedömningen av ‘den missbru-

kande kvinnans’ behov sker inom ramen för ett omsorgstänkande där hjälparen

försöker finna lösningar på den hjälpsökandes problem. Som jag har visat är det

inte den hjälpsökandes egen uppfattning som ligger till grund för om och i sådana

fall vilka insatser som skall sättas in, utan det är hjälparens professionella kunskap

om hjälpsökarens ‘verkliga behov’ som avgör. Här handlar det om makten att

avgöra vilka behoven är och vilka insatser som kan tillgodose dessa behov. Ingrid

Sahlin (2001) benämner detta omsorgsmakt, där tjänstemannen definierar klientens

intressen och därmed legitimerar sina egna handlingar gentemot henne. Men

bedömningen används också för att avgöra vem som kan få hjälp, det vill säga en

sorts gränskontroll där avgörandet helt enkelt handlar om avvisning eller inte (a.

a.). Till exempel så gjorde domstolen bedömningen att Jonna inte skulle avvisas

genom en fängelsedom utan ges möjlighet till vård och behandling för sitt

missbruk. Domstolen fungerar i detta avseende som en gränskontroll där hennes

unga ålder (och antagligen att hon var kvinna) var det som blev avgörande. Detta

kan jämföras med Vivians önskan om en så kallad paragraf 34-placering där

anstalten som hennes man satt fängslad på utgjorde gränskontrollen. Han avvisades

mot bakgrund av sitt mångåriga missbruk och bedömdes inte som behandlingsbar.

Maktaspekten i bedömningen är i dessa bägge fall tydlig och fungerar som

inkluderande respektive exkluderande till om personen ifråga är värd att satsa

resurser på. 

Ord om bemötande

Här skall jag ta upp de berättelser jag fått och iakttagelser som jag gjort under

fältarbetet om hur de enskilda kvinnorna och ‘missbrukande kvinnor’ som grupp

behandlas av myndigheter och enskilda tjänstemän. Det handlar således om

bemötanden och om det sätt på vilket man talar till och om dessa kvinnor. Som jag
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redan varit inne på i föregående avsnitt handlade kvinnornas positiva och negativa

erfarenheter av kontakten med myndigheter huvudsakligen om det sätt på vilket de

behandlades och bemöttes av enskilda tjänstemän. Detta är något som framträder

som centralt i flera studier om narkomanvårdsbehandling där det tycks som om

själva behandlingsprogrammen är av mindre betydelse i jämförelse med den

personliga relationen till behandlaren (se exempelvis Kristiansen 1999, Laanemets

2002, Svensson 2001). Men den enskilda tjänstemannens agerande sker inte i ett

tomrum utan är förbundet med såväl rådande narkotikadiskurs som den specifika

roll han/hon har. De är en del av den struktur de bär upp och reproducerar, varje

enskild profession har sina inomgruppsliga handlings- och tankemöster som ramar

in deras professionella kunskap (Foucault 1980). Till detta kommer ytterligare en

dimension om social position och klasstillhörighet, det handlar om värderingar och

moraluppfattningar som består av såväl den professionella positionen som den

enskilde tjänstemannes egna erfarenheter, handlings- och tankemönster (Kristian-

sen 1994). 

Jag återgår till Ylva och hennes berättelser om sina erfarenheter av socialtjänst,

narkomanvård, psykiatri, rättsväsende och kriminalvård. Hennes skildring visar

inte bara den personliga erfarenheten av dessa kontakter utan också de olika

förhållningsätt  gentemot ‘missbrukande kvinnor’ i de olika tidsepokerna. Hon sa

ofta att det var hårda tider förr och i dessa retrospektiva berättelser framträdde

främst den kroppsliga kontrollen av henne i kombination med de negativa ord som

sagts till och om henne. Idag behandlas drogbrukande kvinnor med mildare

kroppslig kontroll i kombination med vänligare ord, enligt Ylva. I citatet nedan

beskriver hon hur unga kvinnor behandlades vid en ungdomsvårdskola för flickor

under mitten av 1960-talet.

Ylva: Ja det var slutet och låst. Och där, där var vi inlåsta. Då var vi

inlåsta hela tiden alltså. Men där fick vi terapijobb på dagarna. Sen var vi

inlåsta i cellerna kvart över nio, halv tio släckte dom lamporna, och då

släckte dom utifrån. Så vi hade ingen chans att kunna, inga läslampor,

ingenting fanns. Ja det var fruktansvärt vet du. Sen alla lösa prylar vi hade

i cellen fick vi inte ha inne i cellen utan det ställdes utanför, pallar och

allting och stolar och sånt,. Fick inte ha någonting inne i cellen. [på natten]
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/../Det var ju ett riktigt ungomsfängelse, det var ju fängelse på riktigt. Det

var ju, eller en riktig bunker kan man kalla det. Isolerade. När vi rymde. Vi

var ju två tjejer som rymde då. /../ vi drog järnet därifrån. Vi drog åt varsitt

håll så här. /../ När vi kom [tillbaka] ifrån rymmen då fick vi gå ner i

källaren. Då hade dom isoleringsceller där nere i källaren då. Ja visst. /../

Ja vi var ute några dagar så där. Sen kom polisen och tog oss. Och sen var

det kört och in på [ungdomsvårdsskolan] igen, ner i källaren. Och så där.

Vi hade, vi fick några jävla plåtbrickor, du vet. Decilitermått. Man kunde

inte slå sönder någonting heller vet du. Utan allting var plåt. Fattar du

vilka grejer . /../ Ja, visst alltså  man hö ll på att bli tokig vet du. Först fick

man ju gå in i duschen då, och klä av sig helt naken först, in i duschen och

duscha av sig. Mens dom assistent [NN] och  rektor [NN] stod och tittade

på då liksom [bägge var kvinnor, min anmärkning]. Ja, det var fruktan-

svärt. Jag lovar  dig, vilken tid det var alltså, det var fruktansvärt alltså.

Uhhh, ja. Det var så (Ylva bankar hårt i bordet). Det var hårda tider de t.

Fy fan. Vad säger man, man tittar nu alltså. Så är det, så gud vilka tider det

var då . /../

Senare i intervjun

Ylva: /../ Nej jag satt ju fan nästan tre år på Hinseberg då. På den där fyra

års voltan. På grund av att jag rymde (skrattar). Jag drog ju därifrån.

Rymningsbenägen. Ja. Jag fick ju ha mina handklovar nu också så här. Såg

du när jag kom [Ylva syftar på en rättegång mot henne som jag var med

på]. Ah vad dum jag kände mig när jag hoppa ur bussen då. Transbortbus-

sen [Ylva transporterades från häktet till tingsrätten i kriminalvårdens

transportbil]  där, så var det marknad på torget, dom hade dörren så här

[Ylva visar hur dörrrna stod på vid gavel]. Så här fick jag gå [visar med

kroppen hur hon går med händerna tätt mot varandra i midjehöjd och med

små steg] . Så här hoppa jag ur och folket tittade ju. Det var en tant som

stod i posten där också, stod hon och tittade genom glaset och fick se det

där. Såg ju det här vet du. Du förstår alltså, [skrattar] . 

Ingrid: Varför gör man det?

Ylva: Ja, du vet det är inte dom som bestämmer här [syftar på häktesperso-

nalen som var med i transporten]. Det är någon gubbe här som bestämmer

det. Att det skall vara så.
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Ingrid: Är det alltid så?

Ylva: Nej det är inte alltid så heller. Men jag har ju mina papper;

rymningsbenägen. /../ Javisst förstår du. Det vart det här märket det fick jag

för det, ja. [visar ett rött skavmärke på handleden]. Och så var det så här

hela resan också, transporten allting vet du. Det är för mycket alltså. Nog

fan skulle man kunna skriva en bok alltså det skulle man kunna göra.

Ojojoj. Ja fy fan vet du. Man vet ju allting alltså. Från, från , ja, straff till

lidande eller vad skall jag säga. Jag  kallar det för det. Så är det. Så är det.

Och lidit har man väl g jort. (Intervju med Ylva  om myndighetskontakter)

Det Ylva gjorde under intervjuns gång var att relatera sina tidigare erfarenheter

från hur hon behandlades och hur kriminalvårdarna förklarade eller snarare lät bli

att förklara varför de agerade som de gjorde, med färska upplevelser. Det var inte

de enskilda kriminalvårdarnas beslut att sätta handfängsel på henne, utan någon

annans, någon i beslutande position. Ingenjörerna bakom dagens kroppsliga

kontroll blir osynliga i och med att den enskilde tjänstemannen hänvisar beslutet

till regler. I ansikte mot ansikte kontakten blir maktutövningen något som står

ovanför de två individerna. Något som för Ylva kändes mindre hårt än de två som

beordrade och övervakade duschningen efter att hon rymt. Vid ungdomsvårdskolan

motiverades behandlingen av Ylvas och hennes väninnas beteende, inte som regler

för att få systemet att fungera. Disciplineringen var tydlig, behandlingen och

kontrollen var ett uttalat led i att korrigera kvinnorna. Det finns idag ett samtal och

en kommunikation enligt Ylva och hon upplevde det som om hon nu för tiden

kunde påverka eftersom kriminalvårdarna lyssnade på henne och förde en dialog.

Sofia hade däremot uppfattningen att de enskilda tjänstemännen har direkta

maktmöjligheter, tjänstemännen hade ju valt att arbeta inom dessa professioner och

därför måste tro på vad de gör. Det finns ett par avgörande skillnader mellan Sofia

och Ylva som kan förklara deras skilda tolkningar; ålder, klassbakgrund och det

faktum att Ylva varit föremål för betydligt fler och direkt inhumana ingripanden.

Sofia beskrev till exempel den enskilde tjänstemannens makt när han avskrev

hennes LVU- omhändertagande, han ansåg inte Sofia vara motiverad längre så han

satte sin signatur på ett papper och så var LVU:t borta. I den dagbok Sofia skrev

inom ramen för forskningsprojektet när hon befann sig på anstalt, beskrev hon ofta

den behandling de intagna fick av personalen i termer av makt, en makt som de
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som enskilda individer utövade utifrån sina positioner. 

Har varit på permis. Gick bra, ja, jag kom ju tillbaka. Men jag tog ett

återfall. Varför vet jag inte. Har faktiskt ingen aning. Så nu när jag kom

tillbaka , så hade jag druckit 1 liter vatten innan det jävla pissprovet! Fick

synpunkter på det, på en gång. “Vad ljust det är, har du druckit mycket”?

Så jag lär ju vara positiv när dom kommer tillbaka och vill ha ett till

“vacker t” pissprov. Aldrig är dom nöjda. Har man gjort 10 positiva saker

och ett minus som ligger en i fatet. Då ser dom inte dom 10  positiva

sakerna. Nej då ser dom det där lilla minuset! K an pissa dom alla i halsen.

Bara jag inte får knall. Åh Gud varför gjorde jag detta. Men jag har inte en

sådan ångest som jag borde ha. Eller...varför skall jag ha detta. Jag är

heroinist och det står jag för. Och jag står även för vad det står för, att vara

heroinist! Jag är inte mer än en människa med problem ! /../ Hur gick  detta

lilla missöde till.  Jo, som a lla missöden. Grupptrycket, mina gamla vänner.

En omedveten inställning om det redan innan jag gick  ut! Jag tänkte, Bara

jag kommer tillbaka, så länge jag kommer tillbaka och inte avviker! Så om

jag skall vara så, så borta. Så kommer jag tillbaka! /../ Men det värsta av

ALLT! Jag kan få dagar. Påbackning. Men jag tycker (men vi narkomaner

har ju ingen talan) att man måste se att jag kämpat, kom tillbaka! Att man

även räknar in det, att man trots allt kan se en STOR förändring hos mig.

Att jag utvecklats, kanske sakta men åt rätt håll! För  gör dom inte det här.

Ja då är dom bara hycklare. Vänder kappan efter vinden. /../ Som om dom

väntat på att jag skall göra bort mig. Så att dom kan slänga det i ansiktet

på mig senare! Typ att: Ja, ja . Du har g jort ett misstag, nu finns det inget

bra kvar med dig! Du har gjort bort dig, och allt det som du åstadkommit

och gjort bra här, räknas inte längre! Och när vi sa att vi tyckte att du var

duktig och bra det var då det. Men nu, ja, det visade bara att vi inte  kan lita

på dig. Och a tt du förmodligen låtsats. O ch att du kom tillbaka var ju bara

för att du inte har någon e ller något bä ttre att gå till. Så det har nog ingen

stor betydelse i det här fallet. /../ För dom bara styr och ställer, med andras

liv! Och jag hatar dom för det. För dom har makten här inne, men där ute,

utanför dessa grindar. Vet dom om där är dom INGET! /../ Dom utövar sin

makt här inne. Och där ute, kan dom ingenting! /../ För där har dom ingen

“viktig” roll som dom har när dom sitter i centralvakten på en lokal

kvinnoanstalt! (Utdrag ur Sofias dagbok)
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I Sofias resonemang skildras det förväntade bemötandet på grund av ett återfall

under en permission. Det är mot bakgrund av sina erfarenheter av kriminalvårdens

personal vid anstalten och tidigare erfarenheter av agerande från tjänstemän vid

socialtjänsten och narkomanvården som hon förväntar sig detta bemötande. I andra

avsnitt i dagboken beskriver hon hur andra kvinnor blivit behandlade negativt på

grund av återfall i samband med permission, straff i straffet som hon uttryckte det.

Hon återkom också ofta i våra samtal till hur systemet var uppbyggt kring det

negativa i hennes liv och att de aldrig agerade utifrån de bra bitarna hon gjort eller

velat göra. Innan anstaltsvistelsen hade Sofia försökt att bli behandlningsplacerad

tillsammans med sin man, ett projekt med många turer som det mer eller mindre

gick troll i. De fick olika besked från olika instanser och deras upplevelser var att

tjänstemännen vid socialtjänsten, frivården och behandlingshemmet arbetade över

deras huvuden. När allt verkade klart med att mannen skulle få komma till det

behandlingshem där Sofia befann sig, ringde paret ofta till varandra. En personal

på behandlingshemmet ansåg att Sofia satt för mycket i telefon och tog upp detta

på ett stormöte. Han konfronterade henne med detta och menade att hon drog sig

undan såväl själva behandlingsprogramet som de gemensamma aktiviteterna och

åtagandena genom att sitta i telefon. Detta stormöte ledde fram till ett antal

konflikter mellan Sofia och behandlingshems personalen och tjänstemännen från

socialtjänsten och frivården ändrade åsikt och ansåg inte längre att Sofia skulle må

bra av att behandlas tillsammans med mannen. 

Detta att dels bli behandlad som mindre vetande om sina behov och dels hur

fattade beslut plötsligt ändrades, var något som samtliga kvinnor talade om. Liv var

en av dem som ständigt fick nej av socialtjänsten i sina önskningar om vad hon

ville göra. Antingen ansågs inte hennes önskan vara realistisk då hon ville ha hjälp

med arbete eller så avslogs hennes begäran i socialnämnden på grund av att den var

för ekonomiskt kostsam. Socialsekreteraren tyckte hon skulle gå i behandling för

sitt drogbruk, men Liv ansåg inte att det hjälpte henne att förändra sin situation.

Som nämnts hade hon redan varit på två behandlingsinstitutioner samt placerad i

fosterhem vid två tillfällen. Hennes erfarenheter av dessa var dubbla, å ena sidan

hade det bara förstärkt hennes utanförskap, å andra sidan hade hon kommit till

djupare insikt om sig själv, sa hon. Hon ville inte behandlas som ‘en avvikare’ och

som ‘en missbrukare’ som måste lyftas bort från den tillvaro hon levde i. Dom kan
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inte förändra mig, det måste jag göra själv, sa hon, och så länge jag inte har något

att göra så pundar jag, det blir så. 

Gemensamt i samtliga yngre kvinnors berättelser om hur de blev behandlade av

socialtjänsten var att de i första hand bemöttes som narkotikamissbrukare. Deras

missbruk var huvudproblemet och det var i förhållande till det som alla insatser

skulle sättas in. Jonna som upplevde en tristess i sin tillvaro försökte få hjälp med

utbildning både innan och under tiden som hon var LVM-placerad. Innan hon blev

LVM:ad hade hon själv ordnat en kurs i programmering som hon påbörjade men

socialtjänsten ville inte betala för den så hon hoppade av. Under tiden på LVM-

hemmet försökte hon få såväl behandlingspersonalen som socialsekreteraren att

förstå att det var utbildning hon ville ha. Men de ansåg inte att hon var mogen för

det. Hon ifrågasatte hur de kunde veta det, hon hade ju aldrig fått försöka.

Personalen på LVM-hemmet tyckte att hon hade bevisat det under den tid hon varit

där. Hon hade haft ett antal vredesutbrott och deltog aldrig i den verksamhet som

fanns där, (vilken bestod i skapande- och syverkstad). De ansåg att arbete var bra

för henne men att det kunde ombesörjas inom ramen för ett behandlingskollektiv.

Under de två perioder som hon vistades på LVM-hemmet nöttes detta in i Jonna

som det enda alternativ som fanns. Motiveringsarbetet kan i detta sammanhang ses

som en successiv nedbrytning av den egna viljan, där Jonna insåg sakta men säkert

att det enda sättet att komma ifrån LVM-hemmet var att ‘frivilligt’ gå med på en

placering vid ett behandlingskollektiv. Hon sa att hon inte längre orkade stå emot

och att hon aldrig skulle få som hon ville i alla fall så det kanske var lika bra att

åka iväg.

I samband med den första utredningen i Ikas fall ställde socialsekreteraren kravet

att hon skulle uppvisa drogfrihet i tre månader och ha en arbetsplanering. Det fick

inte förekomma våld eller hot om våld eller annan kriminalitet i Ikas lägenhet. Ika

tog då själv kontakt med en frivilligorganisation som erbjöd henne att arbeta inom

ramen för deras verksamhet samt individuella samtal med deras psykoterapeut.

Socialtjänsten ville inte betala detta med motiveringen att det var för dyrt och att

verksamheten låg i en annan kommun. Efter detta nekande till betalning accelererar

konflikterna ytterligare, en konflikt som slutade med att socialförvaltningen sa upp

henne från lägenheten. Ika fick tag på en ny lägenhet i en annan stadsdel och tog
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där kontakt med socialtjänsten. När en ny behandlingsplan las upp mellan Ika och

den nya socialsekreteraren sa denna att hon inte ansåg det aktuellt med någon

behandlingshemsplacering för Ikas del eftersom hon tyckte Ika vara “för gammal

i gemet, att hon kunde alla turer och lögner”. Därefter konfronterade socialsekre-

teraren Ika med att hon tidigare verkat undanhålla och i viss mån ljuga om hur

hennes situation såg ut. Till mig sa Ika: Hela deras sätt att vara och behandla en

främjar ju för fan lögner. Säger man som det är så får man skit för det och ljuger

man så kommer det ändå fram förr eller senare och då får man skit för det. 

Problemet som illustreras av Ikas fall är att socialtjänsten själv (och andra

myndigheter och institutioner) är delaktig i att klienterna undanhåller sådant som

de tror kan vara dem till nackdel och att de i vissa sammanhang också ljuger.

Genom att utgå ifrån att klienterna ljuger om sitt drogbruk och den övriga sociala

situationen skapas ett system där socialtjänsten (och andra instanser) använder

olika kontrollmetoder och repressalier för att ‘tvinga fram sanningen’. Ett arbetssätt

som i praktiken har motsatt verkan genom att det pressar in klienten i en situation

där hon känner sig tvingad till att ljuga för att undvika kontrollen och repressalier.

Detta har framgått i de olika beskrivningarna av hur kvinnorna bemöttes med

misstänksamhet och konfrontation. Inom ramen för sitt yrkesutövande respektive

sin position som ‘missbrukande kvinna’ intog tjänstemännen och kvinnorna olika

roller och utifrån dessa formades såväl bemötandet gentemot kvinnorna som

kvinnornas upplevelser av hur de bemöttes. Genom att betrakta förhållandet mellan

tjänsteman och klient utifrån en relationell ansats där parterna intar olika positioner

till varandra blir det begripligt varför relationen mellan den enskilda kvinnan och

hennes socialsekreterare, kontaktperson på behandlingshem, fängelse etc tog sig

de uttryck de gjorde (Svensson 2001). Samtidigt får man inte glömma att relationen

mellan dem också påverkas starkt av den narkotikapolitiska utvecklingen som gjort

att hjälparna också blivit kontrollörer (Johansson & Skrinjar 2001 och Träskman

2001). 

Ett exempel på dessa positioner var i relationen mellan läkaren vid LVM-hemmet

och Jonna. Läkaren hade intagit positionen som kontrollör som utgick ifrån att

missbrukare ljuger och det som behövdes var sträng övervakning. Jonna led av

panikångest dels på grund av bensavtändning, och dels på grund av att hon befann
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sig på en helt låst institution. Hon ordinerades ångestdämpande preparat som

gjorde henne ännu sämre, varför hon vägrade ta dem. Läkaren utgick ifrån att

Jonna försökte lura till sig bensodiazepiner, därför medicinerades hon inte för den

abstinens hon hade. Relationen mellan Jonna och läkaren utvecklades till ett

ställningskrig, de tålde inte varandra. Problemet var att Jonnas position var

underordnad läkarens position som innebar möjligheter till maktutövning och

bemötandet gentemot Jonna färgades starkt av denna hierarki. Konflikten mellan

Jonna och läkaren färgade av sig på hur den övriga personalen bemötte henne och

hon upplevde det som om hon fick lida för att läkaren inte tyckte om henne som

person. Det fanns bara en som bemötte henne med respekt, sa hon och det var

hennes kontaktperson. Övrig personal såg henne som konfliktskapare och hon fick

ofta skulden för olika regelbrott som de intagna på LVM-hemmet gjorde.

Avslutningsvis: En kroppslig och själslig kontroll

Under fältarbetets gång besökte jag som sagt vid ett flertal tillfällen häkten,

fängelser, LVM-hem, andra behandlingsinstitutioner och jag var med vid ett flertal

rättegångar. Mitt samlade intryck av dessa besök är att kvinnorna alltid bemöttes

och behandlades utifrån positionen som ‘den missbrukande kvinnan’. Detta innebar

att hon behandlades som okunnig om vad som var bäst för henne som i exempelvis

Jonnas fall. De behandlades också som om de inte var kapabla att klara de mest

elementära vardagliga sysslor, vilket kan illustreras med ett uttalande till mig från

en kriminalvårdsinspektör: “De här tjejerna vet inte hur ett normalt liv ser ut, de

klarar varken sin hygien eller mathållning där ute. Dom kommer hit magra och

skitiga och så tar vi hand om dem.”  Denna beskrivning illustrerar hur personalen

ser på dessa kvinnor som icke kapabla att ta hand om sig själva. De är ‘skitiga’ och

‘magra’ och behöver tas om hand såväl kroppsligen som själsligen av samhällsvår-

den. En uppfattning som jag inte tror förekommer om män i samma situation. 

Dessutom bemöttes de som lögnaktiga i och med att de ständigt fick bevisa sin

oskuld i olika konfrontationer. Den missbrukande kvinnan behandlades som den

mindre vetande, den icke kapabla och lögnaktiga i en relation som präglades av en

disciplinerande makt (Foucault 1993). Bemötandet var starkt färgat av att
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kvinnorna inte ansågs vara ‘normala’ kvinnor på så sätt att personalen ständigt

talade till dem och om dem som ‘den andra’. Den språkliga koden liksom blickar,

kroppspråk och kläder avslöjade parternas positioner i förhållande till varandra.

Eftersom kvinnorna ständigt bemöttes som narkomaner intog de också den

positionen i sina relationer till myndigheter och institutioner. Därmed skapades och

återskapades den narkomana identiteten via den vardagliga relationen med de olika

samhällsorganen. Det blir som en självuppfyllande profetia för alla parter, något

som låser fast deras positioner i relation till varandra.

I en artikel beskriver Carlotta Fondén och Malin Leiknes (2003) att vägen in i det

svenska samhället för en narkotikamissbrukare går via en tull bestående av

socialarbetare.  En beskrivning som jag tror samtliga åtta kvinnor i denna studie

skulle skriva under på. Någon av dem skulle kanske vilja säga att det var en mur

i slutet på en återvändsgränd, de fick aldrig komma in helt och på lika villkor.

Rehabiliteringen bestod av särlösningar för narkomaner och var de inte intressera-

de av vård fick de klara sig så gott de kunde själva, sa de. Som framgått av detta

kapitel hade samtliga kvinnor en lång och ofta dålig erfarenhet av samhällets

representanter. De beskrev sig som rättslösa, bevakade, bedömda och bemötta som

andra klassens medborgare. Eftersom de redan i unga år blivit aktuella hos

socialtjänsten och varit föremål för en hel rad tvångsingripanden hade de ständigt

ett vakande öga över sig. De upplevde inte att denna övervakning var till för deras

bästa, för att de skulle få hjälp om det blev problem, utan som en kontroll där

felstegen blev till ytterligare ett minus i myndigheternas dokumentation över dem.

‘Den narkotikamissbrukande kvinnan’ skapas genom samhälleliga processer som

går från problemdefiniering till lagstiftning och som får sin slutliga utformning i

relationen mellan henne och myndigheterna. Hon blir ‘den andra’ och detta

legitimerar en kroppslig kontroll och själslig disciplinering av henne, hon skall

normaliseras eller avvisas/utvisas (Foucault 1993 och Sahlin 2001). Innehållet i

den behandling hon erbjuds inom ramen för narkomanvården och den hon får i

kriminalvårdens regi, är utformad efter föreställningarna om henne som ‘icke

kvinnlig’. Det är ett femininiserande innehåll som har inslag av 1950-talets

husmorsideal där hon får lära sig sy, sticka, baka, laga mat, ta hand om sin kropp

och tänka ‘kvinnliga tankar’ (se Runt i Krim 1999:5 och 2000:3). Dessa program
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har inte till syfte att ge kvinnorna större möjligheter att ta sig in på den reguljära

arbetsmarknaden, utan är istället den kärna av disciplinering som gör kvinnor till

kvinnor. Samtliga åtta kvinnor beskrev denna inriktning på behandlingen som

innehållslös, de förstod inte vad den syftade till. Enligt min tolkning av deras

berättelser var detta den femininiseringsprocess som fick dem medvetna om att de

kroppsliga uttrycken inte fick avslöja deras narkotikabruk, vilket innebar att de i

praktiken kontrollerades själsligen genom att ständigt tänka på hur och vad de

skulle vara och se ut.

Genom att de tidigt placerades i positionen som klienter inom socialtjänsten,

narkoman- och kriminalvården agerade de utifrån den positionen. Deras bilder av

sig själva färgades av denna position genom att de antog de beskrivningar de fått

av sig själva som ‘missbrukande kvinnor’. De yngre kvinnorna försökte anpassa

sig till systemet genom att i möjligaste mån följa socialtjänstens snitslade bana för

att komma in i samhället. De äldre kvinnorna hade för länge sedan givit upp och

handlade istället inom ramen för att vara avvisade. De skötte sig och sitt så gott de

kunde och tog sina straff när de greps och dömdes, även om de många gånger var

kritiska mot de hårda straffen och den ständiga bevakningen från polisens sida. 

I min tolkning av socialtjänstens agerande i de enskilda fallen legitimerar den

restriktiva  narkotikalagstiftningen den enskilda tjänstemannens möjlighet att agera

med så kallad omsorgsmakt (Sahlin 2001). I exempelvis Ikas fall underlättade

narkotikalagstifningen socialförvaltningens möjligheter att agera utifrån vad de

ansåg vara barnens bästa genom att hon hade ett tidigare dokumenterat narkotika-

missbruk och dessutom levde med en för dem ‘känd missbrukare’. Barnen kunde

placeras med stöd av socialtjänstlagen efter hot om LVU-utredning. Detta på grund

av Ikas rädsla för att barnen skulle tvångsplacerats, hon hade ingen chans att

vinna. En hantering som jag tror hade varit svårare att genomföra i ett fall där det

inte fanns något dokumenterat missbruk med i bilden. Det var ju inte så mycket

Ikas eget bruk av droger som gjorde att barnen placerades utan att det förekom våld

i familjen och att hon vägrade de kontrollinsatser som socialtjänsten och

öppenvårdsprogramet krävde. Jag tänker nu övergå till att diskutera resultaten i de

olika kapitlen och relatera dem till varandra.
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Kapitel 8

Avslutande diskussion 

Jag bor i en kappsäck fylld med skrot

Glömda minnen av dagar som dog

Jag bär på min kappsäck och går från port till

port

Jag driver som ett dammkorn mellan himmel

och jord

Vill du dela min afton?

Vill du dela min natt?

(Blues Annika, Jag bor i en kappsäck, 1980)

I denna avhandling har jag haft för avsikt att analysera åtta narkotikabrukande

kvinnors liv utifrån ett feministiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i att man

inte föds till kvinna utan blir det (Beauvoir 1986). Detta blivande sker utifrån

socialt och kulturellt bestämda former där vissa handlingar, kläder, sätt att uttrycka

sig, yrken, egenskaper med mera betecknas som ‘kvinnliga’. Att framföra sig som

kvinna innebär alltså att ständigt förhålla sig till de föreställningar som skapas och

återskapas om hur en kvinna bör och skall vara (den normativa femininiteten).

Detta är något som kvinnor har gemensamt oavsett klass och sexuell preferens,

oavsett om hon är forskare eller ‘narkoman’. Det som skiljer sig åt är vår sociala

position, vilken påverkar förutsättningarna för att passera som goda och respek-

tabla kvinnor (Skeggs 1999). Utgångspunkten är att det sätt på vilket  kvinnor görs

till just kvinnor sker genom en femininiseringsprocess, där vissa sätt att tolka och

framföra sig som kvinna anses bra och andra dåliga. 

Studiens syfte har varit att beskriva de åtta narkotikabrukande kvinnors liv,

levnadsförhållanden och handlingsutrymmen som ett resultat av sociala exklude-

ringsmekanismer. Förståelsen av deras liv görs utifrån en socialkonstruktivistisk

ansats där föreställningarna av ‘den missbrukande kvinnan’ betraktas som resultat

av genus- och avvikelsekonstruktioner. Beskrivningarna av deras liv och

levnadsförhållanden har skett med hjälp av en etnografisk ansats där jag följt dem

i deras vardagshandlingar och lyssnat på deras berättelser i sammanlagt två och ett
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halvt år. Jag har valt att tala om möten, där varje tillfälle på fältet betraktas som en

konstruktion, ett möte mellan kvinnan ifråga och mig (Holstein & Gubrium 1995).

Det är deras perspektiv och syn på sig själva som kvinnor och narkotikaanvändare

som stått i fokus under fältarbetet. Tillvägagångsätt och perspektiv har valts mot

bakgrund av att det endast finns ett fåtal studier om narkotikabrukande kvinnor

som utgår från denna ansats (se Maher 1997 och Taylor 1993).

När jag närmade mig mitt forskningsfält var det med ett intresse för dessa

konstruktionsprocessers betydelse för den enskilda människan, vad det innebär att

tillskrivas olika egenskaper och en identitet som avvikare. Jag började min studie

utan en fast förklaringsmodell, den teoretiska modellen har alltså fått växa fram ur

empirin. Med detta inte sagt att jag saknade teoretiska utgångspunkter när studien

inleddes (se kapitel 1). Centralt var frågor om ‘kvinnlighet’ och om ‘avvikar/-

missbrukaridentitet’ och att dessa två hängde samman. Redan vid det andra besöket

hos Ylva (se kapitel 2), utkristalliserades de frågor som kom att utgöra observa-

tionsfokus. Hur kvinnorna beskrev sig själva som kvinnor genom att förhålla sig

till normativa budskap om hur kvinnor ‘är, skall och bör vara’ och hur droganvänd-

ningen var ett sätt att stå ut med livet och den sociala positionen (kapitel 5). Hur

livet kretsade mycket runt pengar genom ett ständigt slit för att få ihop tillräckligt

till hyra, mat och andra basala förnödenheter (kapitel 6). Slutligen hur deras

relationer till samhällsinsitutionerna formades av deras sociala position som

‘missbrukande kvinnor’ och hur dessa relationer bestod av en asymmetri som

skapar vissa bestämda handlingsmönster för parterna (kapitel 7). 

För att repetera och förtydliga mitt sätt att teoretiskt förstå hur ‘den missbrukande

kvinnan’ skapas och hur detta påverkar deras levnadsförhållanden och handlingsu-

trymmen kan den teoretiska modellen som ställdes upp i kapitel 1 kompletteras

enligt följande:
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Bakgrunden till de åtta kvinnornas faktiska levnadsförhållanden och möjliga

handlingsutrymmen inom ramen för dessa hänger samman med strukturella

faktorer som sociala exkluderingsmekanismer och kvinnors underordnade ställning

i samhället. Att kvinnorna exkluderades från samhället innebar att deras levnads-

förhållanden omfattades av begränsade handlingsalternativ för social och

ekonomisk överlevnad.  Deras handlingsutrymmen begränsades ytterligare av att

de var strukturellt underordnade som kvinnor eftersom denna underordnade

ställning i sig innebär begränsade möjligheter (Maher 1997, Skeggs 1999 och

Smith 1990). Exkluderingsmekanismerna påverkades också av att de var kvinnor

vilket ger en samverkan mellan de olika faktorerna som påverkade hur deras liv

utformades. Anledningen till deras socialt exkluderade position ligger enligt en
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konstruktivistiskt ansats ovanför den enskilda individens handlande. De mekanis-

mer som fokuserats i denna studie är hur ‘den missbrukande kvinnan’ skapas och

vilka konstruktionsprocesser som ligger bakom detta skapande. 

De två stora byggstenarna som ligger till grund för konstruktioner av ‘den

missbrukande kvinnan’ är alltså konstruktioner av genus och avvikelse. Våra

föreställningar om ‘den missbrukande kvinnan’ bottnar i hur vi definierar och

tolkar avvikelse och vilka kulturella och sociala tanke- och handlingsmönster vi

tillskriver människor utifrån uppfattningen om kroppars olikhet (se kapitel 1). Det

är förväntningar kring den ‘goda kvinnan’ som formar vad som anses vara den

‘dåliga kvinnan’ och omvänt. Genom dessa föreställningar reproduceras också

kvinnors strukturella underordning eftersom de ramar in den normativa femininite-

ten. I detta finns en tydlig klassdimension där det är (den heterosexuella)

medelklasskvinnan som utgör normen (Skeggs 1999). Det är budskapet om hennes

‘kvinnlighet’ som framträder i reklamen och filmerna och inte minst i den växande

flora av damtidningar för väletablerade kvinnor (som Amelia och Sköna). Det är

de vardagliga normaliserings- och femininiseringsprocesserna jag velat belysa

genom studiet av åtta kvinnor som av samhället och sig själva betraktas som ‘de

andra’, de avvikande. Jag tänker nu övergå till att dra fram de centrala delarna från

min studie och länka dem till den teoretiska förståelsen av hur ‘den missbrukande

kvinnan’ konstrueras och hur föreställningarna om henne reproduceras.

Att skapa ‘den missbrukande kvinnan’

Narkotikan är en av vår tids ‘goda fiender’, dess kraft och lockelse beskrivs vara

så stark för den enskilda individen att den ger upphov till social och ekonomisk

misär (Christie & Bruun  1985). Denna retorik återfinns i dagens svenska

narkotikapolitik och lades till grund redan i 1960-talets narkotikadebatt.

Narkotikabruk/missbruk blev ett samhällsproblem som skulle motverkas genom

informationskampanjer, tidiga ingripanden, vård och avskräckande straff (Lindgren

1993, Olsson 1994 och SOU 200:126). Enligt detta synsätt är orsaken till

problemet förknippad med drogen och den individ som hänger sig åt den. Ett

sådant perspektiv ligger i linje med den svenska samhällsutvecklingen, välfärdssta-

ten med ett utvecklat socialförsäkringssystem där ingen skall behöva vara fattig

och kvinnor och män skall ha samma rättigheter vilket återspeglas i vår lagstifting.
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Den del av samhället som jag har studerat visar på samhällsstrukturens svaga

punkter och jag menar att det råder fattigdom, segregation, orättvisa och utslagning

som ligger utanför den enskilde individens ‘val’ att bruka droger. Det råder också

ett strukturellt dominansförhållande mellan män och kvinnor som avspeglar sig i

rådande arbetsdelning, lönesystem och sociala samt ekonomiska maktförhållanden.

Som beskrevs i kapitel 3 ser jag föreställningarna om ‘den missbrukande kvinnan’

som konstruktionsprocesser där ett flertal aktörer är aktiva, inte minst vetenskaper-

na. I dessa konstruktionsprocesser finns en mängd intressen inblandade. De olika

aktörerna talar utifrån sina specifika positioner till fenomenet. Det sätt på vilket jag

valt att förstå dessa konstruktionsprocesser är i form av olika fält där specialiserade

agenter och institutioner konkurrerar om något för dem gemensamt (Bourdieu &

Wacquant 1992). Det finns fyra fält som är centrala inom narkotikadiskursen; ett

behandlingsfält, ett straff- och kontrollfält, ett drogpolitiskt fält och ett vetenska-

pligt fält. Det finns en rörelse och överlappning mellan fälten samtidigt som de

konkurrerar med varandra för att bli det fält som dominerar den narkotikapolitiska

problemformuleringen. Föreställningarna om ‘missbrukaren’ innehåller alltså ett

flertal skilda intressen och kunskapsbärare i relation till drogbruk som samhälleligt

fenomen. Att vetenskaperna är påverkade av och ingår i den pågående narkotika-

diskursen framkommer i den typ av frågeställningar som dominerat drogforskning-

en (se kapitel 3). Dessutom formas kunskapsbilderna om exempelvis ‘den

missbrukande kvinnan’ i huvudsak av andra än henne själv och inte sällan är det

professionernas kunskap som återges. I alla sociala konstruktionsprocesser råder

en makt/kunskapsrelation där vissa har tolkningsföreträde vilket bland annat

framkommer i den definitionsprocess som ägt rum på narkotikaområdet i sin helhet

och kring ‘missbrukaren’ som ‘avvikare’ (Foucault 1980, Lindgren 1993 och

Olsson 1994). 

De föreställningar som konstrueras om ‘den andra’ har en direkt betydelse för

henne genom att hon behandlas i linje med dessa föreställningar och på så sätt

tillskrivs en identitet som överensstämmer med rådande uppfattningar om henne

(Goffman 1972). Som jag visade i kapitlen 2 och 7 hade sex av de åtta kvinnorna

varit tvångsomhändertagna från de tidiga tonåren fram till de fyllde 20 år. De

betraktades som problemflickor och placerades på ett flertal olika familjehem,
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behandlingskollektiv, ungdomsvårdsskolor och särskilda ungdomshem. Där

genomgick de utredningar, tester och behandlingsprogram som alla hade till syfte

att normalisera avvikaren. Fyra av kvinnorna hade under längre tider varit

placerade på Hasselakollektiv och samtliga berättelser innehåller beskrivningar av

hur de där tillskrevs en ‘narkoman identitet’, vilket fick negativa konsekvenser för

deras självbild. Som Sofia uttryckte det: “Men deras pedagogik är att man skall

bryta ner en människa och sen bygga upp den till något bättre. /../ om man bryter

ner en människa och sen inte klarar att bygga upp den igen då är det lite kört.” De

åtta kvinnornas identitetsutveckling som ‘narkomaner’ var en ständigt pågående

process vilken skedde genom deras position som klienter i relation till socialtjänst,

narkoman- och kriminalvård. Man bär alltid med sig sina papper om att vara

narkoman, var det sätt på vilket Ika uttryckte att det etablerade samhället och

myndigheterna ständigt betraktade dem med skepsis och erbjöd särlösningar för

dem som ‘avvikare’.

Missbrukande kvinnor beskrevs i litteraturen vara annorlunda än missbrukande

män och de beskrevs också som annorlunda i förhållande till ‘vanliga’ kvinnor

(kapitel 3). Denna kunskapsproduktion om henne visade sig ha en direkt inverkan

på hur hon hanterades inom  ramen för socialtjänsten, narkoman- och kriminalvår-

den. Det som blev centralt i studien var just vad det där är som benämns ‘kvinnligt’

och vad det är med dem (de åtta narkotikabrukande kvinnorna) och deras

liv/värld/subkultur som gör att de betraktas som avvikande. Något som upptog

mycket av de åtta kvinnornas berättelser om sig själva, sin situation och sina liv

handlade just om att avvika som kvinna, deras drogbruk betraktades som ett ‘bevis’

för denna avvikelse, inte en ‘orsak’ till det. Här framträder den process där

kvinnorna internaliserat rådande föreställningar om dem som kvinnor och varför

de brukade droger.

Som jag visat genom avhandlingen (främst i kapitel 1 och 5) finns det en rad

föreställningar om ‘den missbrukande kvinnan’. Föreställningar som är skapade

utifrån kulturella normer och värderingar om hur en kvinna skall och bör vara.

Mina resultat visar att dessa föreställningar dels införlivas i narkotikabrukande

kvinnors självbild och dels faktiskt är en del i upprätthållandet av den normativa

femininiteten. Den historiska tradition som vill förklara kvinnors brott mot
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konventionella handlings- och tankemönster för kvinnor tar sin utgångspunkt i den

enskilda kvinnan, hennes väsen eller essens (Johannisson 1995). Hon antas sakna

något som andra ‘normala’ kvinnor har. Detta framkommer också i de åtta

kvinnornas berättelser om sig själva och sitt drogbruk, det är något som fattas dem

som kvinnor, när de inte kan/vill sluta med drogbruket. De ser sig själva som

‘hopplösa’ avvikare. Trots det framträder ett motstånd mot dessa tillskrivna

identiteter, huvudsakligen genom de tre äldsta kvinnornas berättelser. De var inte

‘avvikande’ utan ‘blev’ det genom samhällets försorg, de stigmatiserades,

inkapaciterades och diagnostiserades. Deras sätt att leva stämde inte med den

svenska modellen, deras sociala situation ansågs bero på narkotikan, inte

samhällelig ojämlikhet och utslagning. 

Skapandet av ‘den missbrukande kvinnan’ innebär ett urskiljande av henne från oss

andra, något som i praktiken och i förlängningen innebär en exkludering av henne.

Inte minst mot bakgrund av den svenska narkotikalagstiftningen och dess praktik

som innebär att upptäcka och förhindra den enskilda ‘narkomanens’ bruk av

narkotika (SOU 2000:126). Urskiljandet av henne som avvikare innebär också en

definition av vad som är ‘normalt’ för en kvinna, hur kvinnor skall vara. På så sätt

reproduceras föreställningarna om vad en kvinna är och därmed upprätthålls också

könsdifferentieringen och samhällsordningen. Detta framträdde tydligt i min studie

i det behandlingsinnehåll och de program som kvinnorna varit föremål för inom

ramen för kriminal- och narkomanvård. Innehållet sas vara ‘kvinnligt’ när det

handlade om omsorg om kropp, själ, hem och hälsa. Där fick de lära sig sy, sticka,

laga mat och de hade samtal enskilt och i grupp om sina erfarenheter av smärta och

sorg. Ett innehåll som sas vara till för att de skulle lära sig uppskatta sig själva som

kvinnor och ‘våga vara kvinnliga’. Dessa program skedde i avskildhet från

samhället och var ett led i deras normaliserings- och femininiseringsprocess. De

‘missbrukande’ och ‘kriminella’ kvinnorna var som ett eget väsen, något onaturligt

och oönskat, något som måste fångas, hållas och omstöpas.

Genom att studera det vardagliga livet anser jag att vi kan komma närmare en

förståelse av hur kvinnors underordning reproduceras genom föreställningar om

den ‘fallna kvinnan’. Avsikten har varit att belysa den kontroll av kvinnor som sker

genom den normativa femininiteten. Denna kontroll sker i det dagliga livet och den



299

har såväl klass- som genusbundna förtecken vilket belystes i kapitel 5 och 7. Att

framföra sig som kvinna innebär att ständigt förhålla sig till rådande genusnormer

och till den normativa femininiteten vilket för dessa åtta kvinnor var att utifrån en

socialt exkluderad position försöka passera som respektabla (Skeggs 1999). Jag ser

de åtta kvinnorna som aktivt handlande människor men deras handlingar och

självbeskrivningar sker mot bakgrund av deras (klass- och genusbundna) habitus.

Det vill säga att i sitt blivande bar de med sig en tolkningsram färgad av den

sociala position de vuxit upp i. Tre av de yngre och en av de äldre kvinnorna kom

från det som brukar benämnas betongförorter. Två av de äldre växte upp med

ensamma mödrar med dåligt betalda arbeten i 1950-talets Stockholm. Den fjärde

äldre kvinnan kom från en mindre svensk bruksort och var uppvuxen i en

arbetarfamilj, pappa ‘arbetare’ och mamma ‘husmor’. Slutligen var det en yngre

kvinna som vuxit upp i ett socialt väl ansett område. Samtliga kvinnors utbild-

ningsnivå var mycket låg och de sex kvinnor som kom från arbetarklassen beskrev

en osäkerhet och ett utanförskap i förhållande till samhället i stort, bland annat mot

bakgrund av deras bristande kunskaper. De behärskade inte den dominerande

medelklassens språk, vilket begränsade deras möjligheter till social rörlighet och

förstärkte deras sociala position. Avsaknaden av utbildning var naturligtvis också

en av orsakerna till att de inte hade någon förankring i den reguljära arbetsmarkna-

den. Bristfällig utbildning i kombination med den sociala positionen som

narkotikabrukande kvinna gjorde det mer eller mindre omöjligt för dem att ta sig

in på arbetsmarknaden.  De lärde sig andra former och tillvägagångssätt för social

och ekonomisk överlevnad där deras kroppar blev användbara.

Kroppens betydelse för kvinnornas handlingsalternativ

Kroppen har varit både en möjlighet och en begränsning när det gäller kvinnornas

handlingsalternativ inom såväl den egna ‘världen’ som i relation till det etablerade

samhället. Som jag visade i kapitel 6 saknade de ofta annat gångbart kapital inom

‘drogvärldarna’ vilket gjorde att de använde sina kropppar för att tillskansa sig

status, bostad och pengar. Sexmarknaden fanns alltid att tillgå liksom relationer

med män som hade pengar, droger och husrum att erbjuda i utbyte mot tillgång till

deras kroppar. Kvinnokroppen blev något att investera i för att få tillgång till livets

förnödenheter men också för att försöka passera som en respektabel kvinna.

Samtidigt blev deras kroppar begränsande för rörelse uppåt i det sociala rummet
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eftersom de bar tecken som i vårt samhälle tolkas som förfall och social deklasse-

ring. Så trots ständiga försök för att framstå som respektabla kvinnor lyckades de

inte leva upp till den normativa femininiteten vilket i ett könsdifferentierat

samhälle som vårt begränsade deras handlingsutrymmen. Kvinnornas kroppar har

således varit ett föremål för både investeringar och kontroll där kontrollen bestod

i såväl självkontroll som ett föremål för samhällskontroll. 

Det som framkommit i studien är att de åtta kvinnorna redan tidigt placerades i

positionen som ‘problemflickor’ (kapitel 2 och 7). Genom olika insatser skulle de

normaliseras och disciplineras. De fick sig också tilldelat en mängd förklaringar

till sina problem som de införlivade i sina självbeskrivningar. Samtliga kvinnor

hade varit föremål för olika behandlingsprogram inom ungdomsvård, narkoman-

vård och/eller kriminalvård. Denna  behandling/vård beskrevs av dem som

innehållslös eftersom de inte förstod vad den skulle syfta till. Utifrån min tolkning

av deras berättelser om behandlingsprogrammen kan innehållen beskrivas i termer

av ett disciplinerande femininiseringsprogram där ‘den missbrukande kvinnan’

skall ägna sig åt ‘typiska’ kvinnosysslor och där de kroppsliga uttrycken för

‘kvinnlighet’ var centrala element för att bli kvinna. 

Det var bland annat inom ramen för dessa program som de blev medvetna om att

de kroppsliga uttrycken inte fick avslöja deras narkotikaanvändning eller sociala

position. I praktiken innebar det en själslig kontroll eftersom de ständigt tänkte på

hur de skulle se ut och var de skulle vara. Stickmärken och tandgluggar skulle

döljas, kläderna valdes med omsorg beroende på sammanhang, vikten skulle hållas

på en jämn nivå, inte för plufsig och inte för tunn och utmärglad och tecken på

trötthet eller misshandel skulle döljas med en omsorgsfull make-up. De visste hur

de skulle vara för att passera som respektabla men lyckades inte komma igenom

nålsögat eftersom de ständigt bevakades och bedömdes av myndighetspersoner

inom rättsväsendet och socialtjänsten. En övervakning och bedömning vars syfte

de upplevde var för att ingripa när de gjorde fel och inte som ett stöd för att få hjälp

när de behövde. Bedömningen gjordes efter en mall och inom ramen för en social-

och narkotikapolitisk diskurs laddad med en rad värderingar och moraluppfattning-

ar om ‘narkotikamissbrukaren’ och om vad som är ‘kvinnligt’. Eftersom deras

handlingsutrymmen redan från början var begränsade inom det etablerade
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samhället fann de andra möjligheter där deras kroppar blev något att investera i för

att skaffa sig en position inom ‘drogvärlden’. 

I kapitel 6 redovisades kvinnornas handlingsytrymmen för försörjning, boende,

vänskap och kärlek inom rövarvärlden och horselivet. Dessa ‘drogvärldar’

beskrevs som en reflektion av de förhållanden som råder i samhället i stort med en

genusbaserad arbetsdelning och ansvarsplacering, med manlig dominans och

kvinnlig underordning. Kvinnokroppens betydelse för deras handlingsalternativ

varierade beroende på ålder och typ av drogbruk. Att investera i kroppen för att

tillskansa sig mat, husrum och droger var i  huvudsak något de  yngre kvinnorna

ägnade sig åt. De äldre kvinnorna berättade om liknande erfarenheter i sin ungdom.

Deras tidigare kroppsliga investeringar hade inneburit att de lyckats tillskansa sig

annat gångbart kapital inom rövarvärlden så att de inte längre behövde använda

sina kroppar som kapital. Samtidigt sa de att kroppen fanns att tillgå om det skulle

bli nödvändigt, bland annat därför var det viktigt att bibehålla ett välordnat och

attraktivt yttre. För de yngre kvinnornas del var den kroppsliga investeringen viktig

för att gå hem på äktenskapsmarknaden och med det kunna uppfylla sina drömmar

om man, barn och status som en respektabel kvinna. 

Att använda kroppen för social och ekonomisk överlevnad var inte det enda

handlingsalternativet för kvinnorna (och inte heller det mest respektabla). De

skaffade pengar och anseende på en mängd olika sätt som även det oftast var ett

resultat av genusbaserade lösningar inom ramen för en könsdifferentierad

arbetsdelning. Försörjningsstrukturen i ‘drogvärlden’ beskrevs i kapitel 6 som en

marknad där handeln med varor och tjänster glider på en skala mellan legalt och

illegalt. Studien visar att drogbrukarnas ekonomi inte är väsenskild från de utbyte

av varor och tjänster som sker inom ramen för de etablerade marknaderna.

Yrkeskunskap och personliga kontakter var viktigt och något som kvinnorna

tillskansade sig genom sina relationer med andra drogbrukare (ofta män).

Drogbruket var dyrt och innebar därför att arbete och fritid flöt samman till en

ständig jakt på pengar. Att handla med droger var ett sätt att försörja sitt drogbruk

på och inom denna droghandeln fanns en rad olika försörjningsformer. De yngre

kvinnorna agerade ofta som kurirer åt någon man och fick som betalning en del av

drogerna eller i vissa fall pengar. De fyra äldre kvinnorna hade erfarenheter av att
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själva deala, en försörjningsform som de fått tillgång till genom sina äktenskap och

relationer med män. Denna aspekt av försörjning är något som sällan framkommer

i studier om narkotikaanvändande kvinnor vilket kan förklaras av att det saknats

etnografiska studier om dessa kvinnor (se även Maher 1997 och Taylor 1993).

Även om droghandeln fanns tillgänglig för ekonomisk överlevnad var den inte ett

självklart val för kvinnorna, bland annat på grund av riskerna för att gripas och

dömas till långa fängelsestraff. 

Sex var däremot alltid gångbart såväl med män inom den egna världen som inom

könsmarknaden. Jag är inte säker på att alla kvinnor i studien skulle hålla med mig

om att det rörde sig om kroppen som en handelsvara eller kvinnokroppen som ett

gångbart kapital för såväl männen som kvinnorna. Några skulle kanske tycka det

är en ‘övertolkning’, jag tror att de i grund och botten ansåg att deras relationer till

män (frånsett majoriteten av prostitutionskontakterna) handlade om kärlek och att

finna den ‘rätte’. Men utifrån ett genusteoretiskt resonemang ter det sig fullt rimligt

att tolka förhållandena på just detta sätt. Det som av kvinnorna beskrivs i termer

av kärleksrelation har jag i vissa fall tolkat i termer av äktenskapet som ett

kontrakt. För kvinnornas del genererade detta kontrakt ekonomisk försörjning,

respektabilitet och status inom ‘drogvärldarna’ och för männens del tillgång till

kvinnornas kroppar,‘markservice’ och status som en man med en kvinna (Skeggs

1999 och Svanström 2000). 

Avslutningsvis

Drogbrukets betydelse för kvinnorna var mångfasetterat liksom distinktionen

mellan bruk och missbruk. Drogerna är ett sätt för dem att stå ut med sin situation

men också något med vars hjälp de skapar lite färg i ett annars ganska trist liv. Mitt

sätt att betrakta deras drogbruk är just i relation till deras levnadsförhållanden och

sociala situation, samt i förhållande till deras erfarenheter som just kvinnor i ett

köns- och klassdifferentierat samhälle. Många gånger tillskrev de drogbruket eller

snarare pundar/horselivet som orsaken till att de farit illa i form av att ha blivit

misshandlade och sexuellt utnyttjade av män. Kvinnorna ansåg ofta att deras

utsatthet berodde på dem själva och de hade därmed införlivat samhällets syn på

dem. Enligt min analys handlar utsattheten om strukturella faktorer där kvinno-

kroppen är en vara på männens marknad där det innebär att som kvinna sätta
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gränser för deras handel. Denna marknad är betydligt mycket mer omfattande och

historiskt, socialt och kulturellt förankrad än den ‘rena prostitutionen’. 

Skapandet av ‘den narkotikamissbrukande kvinnan’ sker inom ramen för

samhälleliga processer, från problemformulering av fenomenet till lagstiftning

kring det. Dessa konstruktionsprocesser fortsätter att utformas i relationen mellan

henne och de myndigheter som är satta att hantera problemet. I dessa processer och

relationer blir hon ‘den andra’, objektiverad till klient, fånge eller patient. En

objektivering som  legitimerar en kroppslig kontroll och själslig diciplinering av

henne där hon antingen skall normaliseras eller avvisas/utvisas (Foucault 1993 och

Sahlin 2001). 

De åtta kvinnornas självbilder formades av deras sociala positioner som ‘missbru-

kande kvinnor’, inom den egna världen och i förhållande till deras mångåriga

relationer som klienter inom socialtjänsten, kriminal- och narkomanvården. Genom

deras berättelser om tidigare och nuvarande upplevelser och erfarenheter byggde

vi i mötena upp deras levda historia. De ansåg att alla placeringar och fängelsevis-

telser förstärkt deras självbild som narkomaner eller avvikare. Detta är den

negativa konsekvensen av samhällsingripanden där institutionsvistelser får en

stigmatiserande och exkluderande effekt (Becker 1963). För sex av kvinnorna

bidrog myndighetsingripandena till att den sociala exklusionen och deras sociala

position som ‘missbrukande kvinnor’ permanentades.

Definitionen av och kontrollen gentemot ‘den avvikande kvinnan’ innebär i

praktiken ett återskapande av de föreställningar som säger vad en kvinna är. Jag

valde att studera narkotikabrukande kvinnor för att just visa hur kontrollen av

kvinnor är tätt sammanflätad med kontrollen av avvikelse och hur denna kontroll

i praktiken innebär en internalisering av hur en kvinna skall och bör vara. Hon

bedöms i första hand utifrån sin situation som kvinna och avvikelsen ses som ett

resultat av att hon inte är kvinna nog. Det den feminstiskt orienterade kriminologin

bland annat kan bidra med till den genusteoretiska forskningen är hur kontrollen

av kvinnor utövas av samhällets instanser gentemot ‘den avvikande kvinnan’ och

hur denna kontroll i praktiken innebär ett permanentande av våra föreställningar

om vad en kvinna är.
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English Summary

My objective with this dissertation is to analyse the lives of eight drug-using

women from a feminist perspective which proceeds from the idea that one is not

born a woman but rather becomes one (Beauvoir 1986). This process of becoming

a woman takes place in relation to socially and culturally defined forms whereby

certain acts, clothes, ways of expressing oneself and so forth are designated

“feminine”. Thus to preform oneself as a woman involves constantly relating to the

images that are produced and reproduced representing how a woman ought to be

(normative femininity). This is  something women have in common irrespective of

class and sexua l preference, regardless of whether we are academics or ‘drug

addicts’. What differentiates women from one another is our social position, which

in turn affects the opportunities available to us to pass ourselves off as good and

respectab le women (Skeggs 1999). The fundamental idea is that women become

women by means of processes of femininisation , in the context of which certa in

ways of interpreting and presenting oneself as a woman are regarded as good and

others as  bad. 

The study’s objective has been to describe the lives and living conditions of the

eight drug-using women, as well as the extent of the opportunities available to

them, as being determined by mechanisms of social exclusion. Their lives are

understood on the basis of a social constructionist perspective where perceptions

of ‘the drug-abusing woman’ are regarded as the result of constructions of gender

and deviance. The descriptions of the women’s lives and living conditions have

been produced using an ethnographic approach whereby I have accompanied the

women in their everyday activities and listened to what they have to say over a

period of two and a half years. The focus of this fieldwork has been directed at the

women’s own perspectives and v iews of themselves as women and as drug users.

The method and perspective employed were chosen in light of the paucity of

research into the situation of drug using women that has been based on this kind of

approach (see Maher 1997 and Taylor 1993).
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Methodology and theoretical perspective

Between April 1997 and November 1999, I followed eight socially excluded female

drug users in an attempt to describe their lives. The study employs an ethnographic

approach with the focus being directed at the specific woman and her life in relation

to the social context where this life is lived. I followed each woman for one year in

their respective social setting. 

The eight drug using women lived in and around  Stockholm, Sweden. The oldest

woman was born in 1940 and the youngest in 1977, which does not say much more

than that there is  a big age difference  between the oldest and youngest and this is

reflected in the extent of lived experience among them. Four of the women use

amphetamines and have done so for between fifteen and thirty years. They are

highly integrated into a life as outsiders, outside conventional society but at the

same time they are ordinary women sharing the same dreams as other women living

their lives in suburban Sweden. Two of the women are intravenous heroin users,

and had quickly moved up to a high dosage, cutting the heroin with several other

kinds of legal and illegal substances. Both  had experience of being in  care in their

early youth, of being institutionalised as one of them described herself. One of the

younger women used a lot of heroin, but described herself as being totally addicted

to Rohypnol. You couldn’t say there was a principal drug in any clinical sense. The

same is true of the last woman. She said amphetamines were her drug, so she tries

not to use them because if she did, then she would  probably become addicted, she

said. To sum up; of the eight women, four are amphetamine users from an older

generation of drug  users, crooks; two are heroin users and the last two are poly drug

users from a younger generation.

The year spent following the women was divided into three parts and started with

participant observation of their everyday lives. As time passed and I got to know

the women, the observation became more structured, including more formalised

interviewing: time-use diary interviews at first, followed by interviews about

friendsh ip and family. At the end of the year I carried out several thematic,

structured interviews on topics that seemed important in the specific woman’s life.

My interest has been in the women’s understanding of their everyday life and my

focus was directed at the ‘here and now’. Through our meetings, a meaning-making
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process has taken place in relation to the women’s life conditions and the reality

they meet (Holstein & Gubrium 1995). I see knowledge as something that is

produced in a specific context at a specific time and in a specific relation to the

object of this knowledge. This theoretical perspective means that the construction

of knowledge constitutes part of the social structure and is socially situated. In these

terms, I see reality as socially  constructed and reproduced in everyday practice. I

regard social researchers as part of the social world they study and in this I align

myself with a reflexive approach to social science (see Mann & Kelley 1997). As

Kirsten Hastrup reports:“…the reality experienced in the field is of a peculiar

nature. It is not the unmediated world of the ‘others’, but the world between

ourselves and the others (cf. Tedlock 1983: 232). Our results are deeply marked by

this betweenness and there is no way, epistemologically, to overcome its implica-

tions.”  (Hastrup 1992: 117)

If knowledge is something created in a specific context and between ‘ourselves and

the field’ then we have to  consider ourselves; that we talk, think  and create

knowledge in the context of a specific situation. This means that one has to think

about oneself in terms of theory and to understand, theoretically, the situation one

finds oneself in, an approach described as theoretical reflexivity (Cain 1990, p.

133). 

I approached this field of research with an interest in the significance of construc-

tions of deviance and gender for the individual, in what it means to be ascribed

various characteristics and to be identified as a deviant. I began my study without

a fixed theoretical model, and this has thus  emerged through the empirical material.

This is not to say that I had no theoretical points of departure when the study began

(see Chapter 1) . The issues of ‘femininity’ and ‘the deviant/addict identity’ were

central, as were the ways in which the two are  linked. As early as the second  visit

to see Ylva (see Chapter 2), the questions that would constitute the focus of the

observation emerged and took form: namely how the women described themselves

as women by relating to normative messages about how  women “are and should

be”, and how their drug use constituted a means of coping with life and their social

position (Chapter 5), how life revolved to a large extent around money via a

constant struggle  to find enough to  cover the rent, food and other basic necessities

(Chapter 6), and f inally, how the women’s relations to societal institutions were
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formed by their social position as ‘female drug addicts’ and how the asymmetry of

these relations produced certain fixed patterns of action for the parties involved

(Chapter 7). 

The theoretical model outlined in the diagram below is intended to clarify how I

theorise the way ‘the female drug addict’ is constructed, and the w ays in which this

affects the living conditions of women assigned this identity and determines the

level of opportunities available to them:

The background to the actual living conditions of the eight women, and the

opportunities available to them are linked to structural factors such as mechanisms

of social exclusion, and the subordination of women in society at large. The fact

that these women have been excluded from mainstream society means that their

living conditions impose a limitation on the options availab le to them to promote

their social and  economic survival. The opportunities available to them are further
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restricted by the fact that, as women, they are subject to a structural subordination

which in itself involves a restriction of opportunities (Maher 1997, Skeggs 1999

and Smith 1990). The mechanisms of social exclusion are also affected by the fact

that the drug  users are  women. This  has resulted in a situation where the different

factors have worked together to affect the shape taken by their lives. From a

constructionist perspective, the reasons underlying the women’s social exclusion

lie beyond the actions of the ind ividual. This study focuses on the mechanisms that

underlie  the constructions of the “female drug abuser”  and examines the ways in

which this processes of constructions takes place. 

The two main foundations underlying constructions of ‘the female drug addict’ are

thus constructions of gender and deviance. Our images of ‘the female drug addict’

are based on how we define and interpret deviance and on the cultural and social

thought and behaviour patterns we ascribe to people on the basis of bodily

differences (see Chapter 1). It is images of ‘the good woman’ that defines what we

regard as characteristic of ‘the bad woman’ and vice versa. The structural

subordination of women is also reproduced by means of these images, since they

provide the framework of normative femininity. This includes a clear class

dimension, with the (heterosexual) middle class woman constituting the norm

(Skeggs 1999). It is her ‘femininity’ that we see in adverts and films and not least

in the growing number of magazines aimed at socially well-established women,

such as Amelia , Sköna hem and others. I have chosen to illuminate everyday

normalisation and femininisation processes by studying eight women who are

regarded both by themselves and by society at large as examples of ‘the other’, as

deviants. I will now move on to present the central elements of this study and relate

them to the theoretical model of how ‘the drug-abusing woman’ is constructed and

how images of her are reproduced. 

Constructions of ‘the female drug addict’

Drugs are one of the ‘suitable enemies’ of our time. The power and attraction of

drugs is described as having such  a potent effect on the individual that they give

rise to both social and economic destitution (Christie & Bruun  1985) . This rhetoric

is found in prevailing Swedish drug policy having first appeared in connection with

the drugs debate of the 1960s. Drug use/abuse became a social problem that was to

be countered through informational campaigns, early interventions, care measures



309

and deterrent sanctions (Lindgren 1993, Olsson 1994 and SOU 200:126).

According to this view, the cause of the problem lies in the drugs themselves and

the individual who indulges in them. This type of perspective is  in line with the way

Swedish society has evolved, with an extensive social welfare system aimed at

ensuring that nobody need live in poverty, and where women and men are to have

equal rights, as is reflected in Swedish legislation. The weaknesses in the social

structure are manifested in the area of society that I have studied, and I argue that

poverty, segregation, injustice and marginalisation exist independently of the

individual’s ‘choice’ to take drugs. There is also a structurally conditioned relation

of dominance between women and men that manifests itself in the prevailing

division of labour, wages system, and socia l and economic power relations. 

As is described in Chapter 3 of the d issertation, I view images of ‘the female

addict’ as processes of constructions involving a number of ac tors, not least within

the research community. There are a great many interests represented in these

processes of constructions. The various actors each have their own specific position

in relation to the phenomenon. I have chosen to understand these processes on the

basis of a number of fields in which specialised agents and institutions compete in

relation to something that is common to all of them (Bourdieu & Wacquant 1992).

There are four central fields in the drugs discourse relating to treatment, sanctions

and control, drugs policy and scientific research. These fields are not static; they

overlap one another to some extent and they compete with one another for

dominance in relation to the formulation of the drugs policy problem. Thus images

of ‘the addict’ involve several distinct interests and sources of knowledge in

relation to drug use as a social phenomenon. That the  scientific community is bo th

a participant in and affected by the ongoing discourse on drugs can be seen by

looking at the type of issues that have dominated drugs research (see Chapter 3).

Further, the images of ‘the female drug addict’ that are based on such knowledge

are for the most part formulated not by addicts themselves, but rather by others, and

the knowledge involved is often that of professionals. All processes of social

constructions involve a power-knowledge relationship in which certa in individuals

or groups have a preferential right of interpretation. In the present case, this can be

seen in the definitional processes that has taken place in relation to drugs at the

general level, and also in relation to the ‘addict’ as ‘deviant’ (Foucault 1980,

Lindgren 1993 and Olsson 1994). 
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The way images of ‘the other’ are constructed directly effect this other  since she is

treated in accordance with these prevailing images and is thus ascribed an identity

that corresponds to them (Goffman 1972). As I show in Chapters 2 and 7, six of the

eight women had been taken in to care in their early teenage years and had been kept

there until their twentieth birthdays. They were regarded as ‘problem girls’ and

were subject to a variety of care forms, including family and treatment-based

approaches as well as spending time in secure care facilities. During this time, they

were subject to investigations, tests and treatment programmes, all of which had the

objective of normalising the deviant. Four of the women had been placed in  Hassela

collectives for long periods, and their accounts of their experiences all contain

descriptions of how they were ascribed a ‘drug addict identity’ in these places,

which had negative consequences for their self-image. One of the women, Sofia,

described her experience in  the follow ing way: “But their pedagogic approach  is

about breaking a person down and then rebuilding something better. … if you

break a person down and then don’t succeed in rebuilding them, you’ve more or

less had it.”  The eight women’s identity as ‘drug addicts’ involved a continuous

process that worked via  their position as clien ts in relation to the social services, the

treatment system, and the prison and probation service. “You always take your file

with you saying your a drug  addict,”  was how Ika, another of the women,

expressed the way mainstream society and public sector agencies always regarded

them with scepticism and offered them d istinctive solutions as  ‘deviants’.

Female  drug users have been presented in the literature as being different from male

drug users and also as being different in relation to ‘ordinary’ women (Chapter 3).

The production of this knowledge showed itself to have had a direct effect on the

way the female drug user has been dealt with by the social services, the treatment

system and the prison and probation service. The central element in the study

became the examination of what exactly it is that is designated as ‘feminine’ and

what it was about the eight drug using women and their lives/world/subculture that

led to their being regarded as deviants. The sense of being deviants in  relation to

their womanhood was one of the things that featured strongly in the eight women’s

stories about themselves, their situation and their lives; their drug use was regarded

as ‘evidence’ of this deviance, rather than as its ‘cause’. This constitutes a

manifestation of the processes w hereby the women have internalised prevailing

images regarding both themselves as women and  their reasons for using drugs.
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As I show in the dissertation (primarily in Chapters 1 and 5), there are a string of

images of ‘the drug-abusing woman’ that are produced on  the basis of cultural

norms and values relating to how a woman is supposed to be. My findings show

that these images are both incorporated into the self images of drug using women

and that they actually play a part in the maintenance of normative femininity. The

historical tradition whose objective has been to explain the behaviour of women

who act in breach of conventional femin ine thought and behaviour patterns

proceeds from essentialist conceptions of the individual woman (Johannisson

1995). Such a woman is assumed to lack something that ‘normal’ women possess.

This also emerges in the eight women’s descriptions of themselves and their drug

use; because they can’t or don’t want to give up using drugs, they are wanting as

women. They see themselves as ‘hopeless’ deviants. In spite of this, there is also

evidence of resistance to these ascribed identities, first and foremost in the

narratives of the oldest three women. They weren’t ‘deviant’ but rather ‘became’

this way as a result of the actions of society; they had been stigmatised, incapacita-

ted and diagnosed. Their way of life did no t correspond to the Swedish model, their

situation was deemed to be the result of the drugs, and not of social inequalities and

marginalisation. 

The constructions of ‘the drug-abusing woman’ differentiates her from the rest of

us, something which in practice leads to her becoming excluded, not least as a

result of the Swedish drugs legislation and its related praxis which involves

detecting and preventing the individual ‘addict’s’ use of drugs (SOU 2000:126).

Distinguishing her as a deviant also  involves a definition of what constitutes

‘normality’ for women, for what and how women are  supposed to be . This

reproduces images of what women are and serves to maintain gender differentiation

within society and the social system. This emerged very c learly in the  study in

relation to the content of treatment and other programmes to  which the women had

been subjected within the prison and probation service and the drug treatment

sector. Such content was described as ‘feminine’ when it related to caring for body,

mind, home and health. The women were also taught how to sew, knit, cook and

they were engaged in  private and group therapy about pain and distress. The goal

was said to be to help  the women learn to appreciate themselves as w omen and to

‘dare to be feminine’. These programmes were conducted in seclusion from the rest

of society and constituted a part of the normalisation and femininisation processes
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to which the women were subjected. The ‘drug-abusing’ and ‘criminal’ women

were regarded as an entity in their own right, something unnatural and unwanted,

something that had to be captured, held and  remoulded. 

By studying daily life, I feel it is possible to come closer to understanding how the

subordination of women is reproduced through images of the ‘fallen woman’. The

intention is to illustrate the way women are controlled by means of the prevailing

normative femininity. This control functions in the context of everyday life and has

both class- and gender-related characteristics, as is shown in Chapters 5 and 7.

Presenting oneself as a woman involves making constant reference to prevailing

gender norms and to normative femininity, and for the eight women in the study

this meant attempting to pass as respectable whilst at the same time living in a

socially excluded situation (Skeggs 1999). I view the eight women as active agents

but their actions and self  descriptions are produced  against the backdrop of their

(class and gender related) habitus . This is to say that the women’s frame of

reference is coloured by the social position in which they grew up. Three of the

younger women and one of their older counterparts came from what are usually

referred to as “concrete suburbs” – i.e. low status areas where the building s tock is

dominated by public sector housing, rented rather than owner-occupied, and by

blocks of flats/apartments rather than single-family dwellings. Two of the older

women grew up with single mothers working poorly paid jobs in the Stockholm of

the 1950s. The remaining older woman came from a small Swedish industrial town,

having grown up in a working class family where the father was the ‘worker’ and

the mother the ‘housewife’. Finally, one of the younger women had grown up in a

rather more well-to-do area. The women’s level of educational achievement was

low across the board, and the six who came from working class backgrounds

described a sense of insecur ity and outsidership  in relation to society a t large, in

part as a result of their limited education. They did not have the language of the

dominant middle class at their command and this limited their opportunities for

social mobility and reinforced their social position. The lack of education was

naturally also one of the reasons for the fact that they did not have a foothold in the

conventional labour market. Their lack of education, in combination with the social

position of drug using women, made it more or less impossible for them to enter the

labour market. They learned other ways and means of surviving  economically,

ways which made use of their bodies.
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The significance of the body for the women’s opportunities

The body has constituted both an opportunity and a restriction in relation to the

options  available to the eight women both within each of their respective ‘worlds’

and in relation to mainstream society. As I show in Chapter 6, they often lacked any

other marketable capital within the ‘drug world’ which led them to make use of

their bodies in  order to  acquire s tatus, a home and money. The sex market was

always available, as were relations with men who had money, drugs and houseroom

to offer in return for access to  their bodies. The female body became someth ing to

be invested in order to gain access to the necessities of life, but also in order to

attempt to pass as a respectable woman. At the same time, their bodies became a

limitation on their  opportunities for upward social mobility since they carried signs

that society interprets as characteristic of degeneracy and social degradation. Thus

in spite of constant attempts to appear as respectable women, they did not succeed

in living up  to the demands of normative femininity, which in our gender

differentiated society res tricted the opportunities available to them. In this way, the

women’s bodies have become an object for both  investment and control, w ith this

control consisting in both self-control and in their being objects of social contro l.

The study shows that the eight women were assigned a position as ‘problem girls’

very early (Chapters 2 and 7). Different measures were employed to normalise and

discipline them. They were also given a great many explanations for their problems,

which they then incorporated into their descriptions of themselves. All the women

had been the object of different treatment programmes within the youth care, drug

treatment and/or prison and probation systems. They described this treatment/care

as having been without content, since they didn’t understand what it was supposed

to achieve. On the basis of my interpretation of their descriptions of these treatment

programmes, the content may be described in terms of a programme of discipline

and femininisation aimed at making the ‘drug-abusing woman’ devote herself to

typical women’s activities and where the bodily expressions of ‘femininity’ were

regarded as a central part of  being a w oman. 

It was inter alia  within the context of these programmes that the women became

aware that these bodily expressions  must no t reveal either their d rug use  or their

social position. In practice this involved a form of mind control since the women

constantly thought about how they should look and where they should be. The
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needle marks and missing teeth had to be concealed, clothes were carefully chosen,

depending on the context, the women had to keep a constant eye on  their weight,

making sure they didn’t become bloated, but at the same time not becoming too thin

and emaciated, and signs of tiredness or assault had to  be hidden behind painstaking

make up. They knew how they should be in order to pass as respectable, but never

succeeding in fitting themselves through the eye of this particular needle, since they

were constantly being scrutinised and judged by public sector agency personnel

working within the justice system and the social services. The women felt that this

attention and these judgements were intended as a means of intervening when they

made mistakes and not of providing an opportunity for them to get help when they

needed it. The judgements were made on the basis of a fixed pattern and within the

framework of a social and drug policy discourse charged with a whole series of

values and moral conceptions regarding ‘drug addicts’ and what constitutes

‘femininity’. Since the opportunities available to the women were already restricted

within conventional socie ty, they found other options, where their bodies became

something to invest in order to acquire a position within  the ‘drugs world’. 

Chapter 6 presents the opportunities available to the eight women as regards

providing for themselves, housing, friendship and love within the worlds of the

‘speed freak’ and the ‘heroin junky’ respectively. These ‘drug worlds’ are described

as a reflecting prevailing conditions within society at large, with a sex based

division of labour and responsibility, characterised by male dominance and female

subordination. The significance of women's bodies for the opportunities available

to the women varied depending on their age and type of drug use. Investing in the

body in order to acquire food, a place to stay and drugs was primarily something

the younger women did. The older women spoke of similar experiences in their

youth. Their earlier bodily investments had enabled them to acquire other forms of

marketable capital within the world of the amphetamine users so that they no longer

needed to use their bodies as capital. At the same time, they said that their bodies

were always available if  it should become necessary to use them again, and

amongst other things it was therefore important to maintain a well-kept and

attractive appearance. For the younger women’s part, the bodily investment was

important for success in the marriage market, which in turn provided the means of

fulfilling their dreams of having a husband, children and the sta tus of respectable

women. 
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Using their bodies for social and economic survival was not the only option

available to the eigh t women (nor  was it the  most respectable) . They acquired

money and status in a number of different ways which for the most part nonetheless

reflected gender based solutions within the framework of a gender division of

labour. The way people provide for themselves within the ‘drugs world’ is

described in Chapter 6 as taking place in a market where the trade in goods and

services operates on a sliding scale between legality and illegality. The study shows

that the economy of drug users is not in its essence very different from the

exchange of goods and services that takes place within mainstream markets.

Professional knowledge and personal contacts are important and were something

the women acquired through their relations with other drug users (often men). Their

drug use was expensive, which meant that the women’s work and leisure time

flowed into one another in a constant search for money. Dealing in drugs was one

way of financing one’s own drug use and within the context of this trade in drugs

there were a number of different ways of providing for oneself. The younger

women often acted as couriers for some man or other and were paid either in drugs

or in some cases in cash. The four older women had experience of dealing

themselves, a means of earning that they had come to through their marriages and

relationships with  men. The ways drug using women earn a living is something

that is rarely mentioned in studies of such women, which can be explained by

reference to the fact that only a few ethnographic studies of these women have been

conducted to date (see also Maher 1997 and Taylor 1993). W hilst the drug trade

was available as a means of economic survival, the choice to provide for themselves

in this way was not a self evident one, not least because of the risk of arrest and of

being sentenced to a long prison term. 

On the other hand, sex could always be sold both within the women’s own world

and within the sex trade more generally. I  am not sure that all the women included

in the study would agree with me that this was about viewing the body as a

commodity or the female body as marketable capital for both men and women.

Some of them would perhaps regard this as an ‘over-interpretation’. I believe that

they felt their rela tions with men (besides the majority of their prostitution-related

contacts) were about love and finding ‘Mr. Right’. But from a gender theoretical

perspective, it seems quite reasonable to interpret their relationships in just this

way. What the women themselves described in terms of a loving relationship, I
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have in certain instances instead interpreted in terms of marriage as a contract. For

the women’s part, th is contract generated respectability, status and a means of

providing for themselves financially within their respective ‘drug worlds’, and for

the men’s part it provided access to the women’s bodies, housekeeping services and

status as men who had a w oman (Skeggs 1999 and Svanström 2000) . 

In conclusion

Drug use had a multi-facetted sign ificance for the women, as did the distinction

between use and abuse. The drugs constituted a way of coping with their situation,

but they were also something that helped to add a little colour to an otherwise fair ly

tedious existence. My own approach to their drug use relates it to their living

conditions and social situation, and to their lived experience in  a society differentia-

ted along the lines of gender and class. They often described their drug use, or

rather their ‘speed-freak/junky lifestyle’, as the cause of their mistreatment in the

form of physical assault and sexual exploitation at the hands of men. The women

often felt that they had brought this  victimisation upon  themselves, and they had

thereby internalised society’s opinion of them. My analysis views their victimisa-

tion as resulting from structural factors which cast the female body as a commodity

in a male market where the woman’s task is to set the limits for the men’s trade.

This market is  significantly more extensive and historically, socia lly and culturally

well-rooted than  ‘pure prostitution’. 

The ‘drug-abusing woman’ is constructed within a framework of social processes,

both as regards the formulation of the phenomenon as a problem and the legislation

that focuses on it. The formulation of these construction processes then continues

in the relationship between the woman and the public sector agencies whose work

involves dealing with this problem. In these processes and relations, she becomes

‘the other’, objectified as a client, inmate or patient,  an objectification that

legitimises controlling her body and disciplining her mind in a way that either

normalises or dismisses/excludes her (Foucault 1993 and Sahlin 2001). 

The self-images of the eight women have been formed by their social positions as

‘drug-abusing women’, both w ithin their own world and  with regard to their

longstanding relations as clients within the social services, the prison and probation

service and the drug treatment sector. In the course of our meetings, we constructed
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their lived histories by means of their accounts of present and past experiences.

They felt that all their placements and periods in prison  served to  reinforce their

image of themselves as addicts or deviants. This is the negative consequence of

societal interventions where time spent in institutions serves to stigmatise and

exclude the individuals concerned (Becker 1963). For six of the women, the public

agency interventions contributed to their social exclusion, and served  to make their

social position as ‘drug-abusing women’ permanent. 

In practice, the definition of and the exercise of control over the ‘deviant woman’

involves reproducing the conceptions that define what a woman is. I chose to study

drug using women precisely in order to show the way the control of women is

tightly woven into the control of deviance and the way this control in practice

involves an internalisation of what a woman is supposed to be like. In the first

instance, she is judged on the basis of her situation as a woman, and the deviance

is regarded as the result of her not being enough of a woman. Amongst other things,

the contribution that femin ist oriented  criminology can make to  research into

gender theory relates to the way the control of women is practised through societal

institutions focused on the ‘deviant woman’, and how in practice this control

involves cementing our images of what a woman is.

Translated by David Shannon
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Appendix

Analysens praktiska genomförande

I det följande beskrivs mitt analysförfarande vilket kan sägas bestå av fyra steg

eller faser. För det första är det den analys som sker löpande genom hela fältarbetet

och som för studien framåt. För det andra är det den mer praktiskt orienterade

hanteringen och bearbetningen av fältanteckningarna. För det tredje analysen av

de bandupptagna intervjuerna, en bearbetning och analys som går in i den mer

praktiskt orienterade. Slutligen för det fjärde är det den teoretiska förståelsen av

hela det studerade fenomenet. De fyra stegen överlappar varandra och har skett

växelvis men för tydlighetens skull redovisas de var för sig.

Analysen under fältarbetets gång 

Att göra en etnografisk studie innebär att samla in data om allt man ser, hör och

upplever i fältet (Hammersley & Atkinson 1995). Samtidig är det ofrånkomligt att

det forskaren ser, hör och upplever i fältet är beroende av en rad faktorer som;

studiens inledande syfte och problemfokus, hur studien presenteras för informan-

terna, forskarens habitus och informanternas förtroende för forskaren och

relationen mellan dem. Som jag beskrev i kapitel 1 och 4 har jag arbetat efter en

reflexiv ansats där kunskapsproduktion och analys betraktas i termer av menings-

skapande processer (Holstein & Gubrium 1995). Denna ansats har konkret

inneburit en kontinuerlig analys av fältarbetet, där jag ständigt gjort medvetna val

i vad som kan benämnas en skärpning av observationsfokus. 

Analysen började redan från början genom att jag ständigt gick tillbaka till mina

fältanteckningar under resans gång. Detta för att värdera och analysera den

information jag inhämtat, vilka luckor jag ville fylla ut och vad jag ville gå vidare

med för att komplettera min bild av det jag sett, hört och upplevt. Analysen är

därmed direkt kopplad till studiens genomförande och de metoder som använts.

Genom att hela tiden värdera och analysera den information jag tillskansade mig

utformades den andra och tredje fasen i fältarbetet som beskrevs i kapitel 4:

Intervjuer om vänskap, släktskap och myndighetskontakter för att förstå den



1 Doktorandkursen gavs höstterminen 1998 vid Kriminologiska institutionen av Sven-Åke
Lindgren.
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självpresentation och det identitetsskapande som kvinnornas berättelser var fylld

av. Dagsdisponeringar och övriga tematiskt strukturerade intervjuer som ett led i

att komma  närmare deras vardagsliv och senare utveckla analysen av detta liv.

Utöver författande av fältanteckningar har jag använt mig av två andra dokumenta-

tionsverktyg, personlig dagbok och en skrivbok för teoretiska, metodologiska och

analytiska tankegångar som kom upp under fältarbetet, analysen och författandet

av avhandlingen. Det är i den senare skrivboken som de första mer utvecklade

teoretiska förståelserna och analystiska begreppsbildningarna tog form såväl under

fältarbetet som efter. Anteckningarna i skrivboken berörde teori, metodologi,

analys, textdisposition och textfragment.

I den inledande planeringen av studien och projektskissen arbetade jag med ett

antal begrepp vilka fungerade som problemfokus och senare som observationsfo-

kus när fältarbetet startade. Cirka ett och ett halv år in i fältarbetet  utvecklade jag

de inledande begreppen till analytiska begreppspar som senare kom att utgöra

grunden för den teoretiska förståelsen av de åtta kvinnornas liv.

< Avvikelse/normalitet

< Genussystem/klasstillhörighet

< Dominans/underordning

< Makt/maktlöshet

< Konflikt/kontroll

< Tillhörighet/utanförskap

Det var utifrån dessa analytiska begreppspar som det kategorischema växte fram

som utgjort grunden för databearbetningen av fältanteckningarna. Denna mer

organiserade analys startade i samband med en doktorandkurs om kvalitativ

databearbetning och analys1. Kursupplägget gick ut på att praktiskt arbeta med eget

material med hjälp av ett antal olika analysverktyg. Två av dessa analysverktyg har

jag sedan använt mig av; kategorischema och loggbokföring. Kategorischemat
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fungerar som en kodningsmall efter vilket textfragment sorteras och i loggboken

antecknas bearbetningen och analysens olika steg och utveckling.

Databearbetening av fältanteckningar via NUDIST

Fältanteckningarna består av runt 700 maskinskrivna sidor från samtliga möten och

telefonsamtal med de åtta kvinnorna. Anteckningarna betraktas som texter eftersom

de är en bearbetad form av allt jag såg, hörde och upplevde under fältarbetet. Den

organiserade bearbetningen av dessa började alltså i samband med doktorandkur-

sen men har huvudsakligen skett efter att fältarbetet avslutades. 

I det första skedet av databearbetningen arbetade jag fram ett antal kategorier efter

vilken jag sorterade utsagorna i texterna i det kvalitativa databearbetningsprogram-

et NUDIST. Detta förfarande kan beskrivas som en första grov kodning av

materialet och jag började med att koda de tre första fältanteckningarna från de tre

första mötena med tre av kvinnorna. Därefter gjordes utskrifter av varje kategori

som sedan genomlästes och kodades för hand efter beskrivande och tolkande

utsagor. På så sätt förfinade jag kategorierna och kodningsverktyget. Förfarandet

kan illustreras med följande modell.

Tolkande

koder

Huvudkategori: Levnadsförhållanden Beskrivande

koder

Rövarliv

Våld

Ekonomin är urusel efter anstaltsvistelsen bland

annat för att hon inte kunde betala el och andra

räkningar. Nu betalar hon sina räkningar i två

omgångar och har gjort upp det med dem. Hon har

inte råd att äta säger hon, men det går. Hunden får

mat och räkningarna skall betalas. Ser också i

köket att frysen är avstängd och dörren till den står

på glänt. Ingen mat i frysen.

Hon gjorde i ordning hundens mat och sa att sen

var hundmaten slut. Hon hade ringt till en man för

att få 2000:- som han var skyldig henne men det

verkade lönlöst. Hon sa att hon skulle skicka några

killar på honom snart.

Pengar

Vardagssysslor
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Ett och samma textfragment kan föras till flera huvudkategorier. I exemplet har

raderna 1-3 även kodats i huvudkategorin  relationer till samhället och de sista 3

raderna kodats i huvudkategorin sociala kontakter. Allteftersom texterna

genomlästes och kodades växte fler och fler beskrivande respektive tolkande koder

fram. Med beskrivande avses koder som talar om vad utsagan eller textfragmentet

handlar om, exempelvis pengar. De tolkande koderna innefattar den tolkning jag

gör av det beskrivna. Som i exemplet ovan med skulden som hon försöker

inkassera som en del i rövarlivet och hennes utsaga om att skicka någon på honom

i termer av våld som en del i detta rövarliv. Alla led i kodningen dokumenterades

i en loggbok för att hålla ordning på hur och vad som gjorts och vilka tankegångar

som växt fram under bearbetningen av texterna. All text i fältateckningarna har

kodats och ofta förekommer samma textfragment i flera kategorier och  både i

tolkande och beskrivande koder. På så sätt skapas ett flerdimensionellt pussel där

bit för bit kan betraktas ur flera vinklar och nivåer. Det slutliga kategorischemat

fick följande utformning:
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Tolkande koder Huvudkategorier Beskrivande koder

Moderskap

Sexualitet

Kropp & själ

Bilder av kvinnan

Kvinnorna Självbeskrivningar

Barn

Män

Glädjeämnen

Sorgekapitel

Betraktelser av livet Drömmar

Narratives

Vår värld

Samhället/myndigheter

Relationer till samhället Socialtjänst

Narkomanvård

Kriminalvård

Polis & rättsväsendet

Tillhörighet

Svart marknad

Våld

Prostitution

Rövarliv

Horseliv

Levnadsförhållanden Hem

Pengar

Drogbruk

Våld

Prostitution

Vardagsliv/sysslor

Tillhörighet

Utanförskap

Sociala Kontakter Vänner

Bekanta

Ovänner

Berättelser om andra

Släkt & föräldrar

Jag

Rörelser i rummet

Miljö

Kontex i fältet Mötet

Samtalet

Händelser

All kodning är gjord i det kvalitativa databearbetningsprogrammet NUDIST vilket

har en rad fördelar. Bland annat eftersom alla fältanteckningsdokument hålls

intakta och att samtliga kodningar lätt kan förändras och flyttas allteftersom

kodningen förfinas. Enkelt uttryckt kan man säga att alla kodade textavsnitt fogas

samman till nya dokument samtidigt som det lätt går att klicka sig tillbaka till



2 NUDIST innehåller också en hel del andra funktioner som exempelvis sökfunktion, statistik
över hur många dokument som innehåller en viss kod med mera. 
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ursprungsdokumentet och se i vilket sammanhang som utsagan är gjord2. 

Konkret innebar bearbetningen att alla fältanteckningar genomlästes och kodades

i kronologisk ordning från första till sista dagen på fältet. På detta sätt analyserades

också hur min förståelse för kvinnornas liv och levnadsförhållanden utvecklats och

växt fram under fältarbetets gång. Förfarandet gav också möjlighet till analys av

min egen resa in i och ur fältet, det vill säga den processuella förändringen av mig

som forskningsverktyg. Bearbetningen av texterna är alltså en stor del av analysen

där de läses och kodas om och om igen. Det fungerar som en finsortering av

texterna där exempelvis samtliga utsagor om pengar och ekonomi sorteras in i ett

och samma dokument som sedan läses igen och analyseras i samband med själva

skrivandet av avhandlingen.

Analysen av tematiserade intervjuer

Analysen av de bandupptagna tematiskt strukturerade intervjuerna har skett i

samband med författandet av just det kapitel i avhandlingen som berör det aktuella

temat. Fältanteckningarna betraktas som texter, det vill säga produkter av

forskarens tolkning av det hon sett, hört och upplevt. Den meningskapande

processen mellan forskaren och informanten filtreras genom ytterligare den

meningskapande process som sker i skrivandet av fältanteckningarna. De

bandupptagna intervjuerna går inte igenom denna filtrering utan här kan den

meningskapande processen mellan forskaren och informanten analyseras mer

direkt utifrån kvinnornas resonemang kring mina frågor. 

Naturligtvis var mina frågor filtrerade genom den förståelse jag skapat under

fältarbetet, men genom den reflexiva analysen av min delaktighet i kunskapspro-

duktionen gav intervjuerna möjlighet till att vända på frågorna. Därmed fungerar

intervjuerna som ett valideringsinstrument för de tolkningar jag gjort. Dessutom

är de en fördjupning i vissa teman som visade sig centrala för narkotikabrukande

kvinnor generellt och specifikt för den intervjuade kvinnan. Därutöver gav

intervjuerna möjlighet till att analysera de åtta kvinnornas identitetsskapande och
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kunskapsproduktion genom hur de använde språket för att beskriva sig själva och

sina erfarenheter. 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes ordagrant och fungerade som det första

analysstadiet. Därefter genomlästes de och handkodades utsaga för utsaga och

kopplades samman med analysen av fältanteckningarna från intervjutillfället och

till de ämnesdokument som berörde samma teman som intervjuerna. Transkribe-

ringen genomfördes tema för tema och på så sätt kunde de olika kvinnornas

berättelser relateras till varandra direkt. 

De övriga intervjuformer som användes men som inte togs upp på band, om

vänskap och dagsdisponering, analyserades dels i samband med fältanteckningarna

från de tillfällen som de genomfördes och dels för sig. De analyserades sedan i

relation till varandra i samband med författandet av avhandlingen.

 

Teoretisk analys

Den teoretiska analysen kan sägas bestå av det sätt på vilket jag placerat in

materialet i de huvudteman som avhandlingen är uppbyggd kring; femininitet,

levnadsförhållanden och samhällskontroll. Som jag skrev i kapitel 1 har begrepp-

sapparaten fungerat som teoretiskt analytiska kategorier med vars hjälp jag velat

skapa förståelse för de mekanismer som ligger bakom de åtta narkotikabrukande

kvinnornas liv och erfarenheter. Den teoretiska frågeställning som utgjort stommen

i analysen av materialet var att få insikt i hur avvikelse och genuskonstruktioner

konkret i det dagliga livet påverkade kvinnornas handlingsutrymmen och hur dessa

i sin tur var påverkade av deras sociala position som kvinnor och som ‘missbrukan-

de kvinnor’. Det är alltså i detta sammanhang som de analytiska begreppsparen

används.

Denna analysprocess har pågått kontinuerligt genom hela forskningsprocessen

genom att jag ständigt byggt upp tolkningsmodeller som reviderats och  utvecklats

efter hand. Ett konkret exempel är den modell av kvinnornas försörjningsstruktur

som redovisades i kapitel 6, vilken genomgått ett antal omprövningar. Jag ville

begripa mer än bara hur de försörjde sig, det vill säga hur deras försörjning hängde

ihop med deras sociala position i samhället och inom drogvärldarna. Dessutom



3 Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet. HSFR integrerades 2001 I
Vetenskapsrådet. De av HSFR 1990 antagna forskningsetiska principerna gäller tills vidare
även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
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vilken betydelse rådande genussystem hade för vilka handlingsutrymmen

kvinnorna hade för sin försörjning. På så sätt har jag ständigt återkommit till och

utvecklat den teoretiska tolkningsramen som redovisades i kapitel 1, allteftersom

fältarbetet fortskred och i senare bearbetning av det insamlade materialet. Teorin

blir därmed en integrerad del av analysen genom att den används för att bringa

förståelse och begripa deras liv och levnadsförhållanden. 

Ett ömsesidigt förtroende

Som beskrevs i kapitel 4 bygger studien på ömsesidiga förtroenden och nära möten

mellan de åtta kvinnorna och mig. Förutsättningen för detta var en öppen relation

mellan oss, vilket i praktiken innebar att jag hela tiden var tydlig med studiens

syfte, var gränserna gick för mitt deltagande i deras liv och att deras berättelser

skulle hanteras och presenteras på ett sådant sätt att kvinnorna förblev anonyma.

Det innebar också en ödmjukhet från min sida genom att jag inte tvingade eller

medvetet pressade fram berättelser. Ansvaret för den respektfulla relationen låg

naturligtvis på mig som forskare liksom att se till att deras personliga integritet

skyddades under hela forskningsprojektet och i denna avhandling. Detta är den

etiska grund jag stått på tillsammans med de fyra etiska huvudkrav som givits av

HSFR:s etikkommitté3:

< Informationskravet

< Samtyckeskravet

< Konfidentialitetskravet

< Nyttjandekravet

I samband med projektansökan hos HSFR 1997 granskades projektet av rådets

etikkomitté. Vi (projektansvarig professor Leif Lenke och jag) lämnade in en

explicit redogörelse för projektet i relation till deras etiska principer. Etikkommit-

tén godkände projektet och vi beviljades forskningsmedel i tre år. I det följande

kommer jag att redogöra för mina etiska överväganden och faktiska ställningsta-



4 Exempel på en möjlig sådan situation där den personliga integriteten får stå tillbaka
gentemot forskarens etiska ansvar att agera kan vara om en informant tar en överdos och faller
i koma i samband med att hon är efterlyst samtidigt som forskaren har lovat att inte anmäla
henne. Under mitt fältarbete inträffade inga sådana extrema händelser att jag såg det påkallat
att bryta mot de forskningsetiska principerna. 
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ganden under resans gång.

Etik i fältet: Forskarrollen

Som jag beskrev i kapitel 4 är forskarrollen mer komplicerad och mångfasetterad

vid etnografiska studier än i annan typ av forskning. Mitt förhållningsätt har

grundats på humanism, empati och till viss del agerande. Grunden till detta

förhållningsätt ligger i mitt perspektivval som i sin tur kan hänföras till den

världsbild och vetenskapssyn jag har (Eliasson 1987). Det finns sällan givna svar

i etiska överväganden och att handla etiskt ‘korrekt’ kan i många sammanhang vara

en fråga om att välja mellan ett flertal etiskt försvarbara handlingsalternativ snarare

än ett givet ‘rätt’ handlande (Knutsson & Granér 2001). Mitt sätt att agera som

forskare under (och efter) fältarbetet och mitt sätt att se på forskarrollen är ett

resultat av en sammanfogning av min människosyn, vetenskapssyn och HSFR:s

forskningsetiska principer. 

Forskningsetik handlar således om ett ständigt problematiserande och ställningsta-

gande och är alltså inte en fråga om fasta nedskrivna principer som det räcker med

att ta ställning till en gång för alla. Däremot finns det några grundläggande

principer som jag anser (nästan) alltid bör följas. Att jag skriver nästan och bör är

att det kan uppkomma situationer där det inte är etiskt försvarbart att hålla fast vid

dessa principer4. Det är principerna om att skydda den personliga integriteten för

de personer som det forskas om, i detta fallet de åtta kvinnor som jag följt samt

personer i deras närhet som jag kommit i kontakt med. Det handlar om krav att ge

information och inhämta samtycke till den forskning personerna ingår i och det

handlar om tystnadsplikt gentemot andra forskningsdeltagare och till samhällsinsti-

tutionerna, det vill säga att uppfylla nyttjande- och konfidentialitetskraven.

Samtidigt är det så att dessa krav och principer i vissa sammanhang kan komma i



5 Med pliktetik avses att det finns vissa handlingar som är riktiga och bör utföras (eller
förkastliga) utan någon egentlig motivering (Knutsson & Granér 2001). Pliktetiken bygger på
moraliska normer och värderingar, många gånger är de stadgade i gemensamma
interdisciplinära, nationella eller internationella konventioner eller lagar. 
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konflikt med andra, det finns alltså inte bara en pliktetik5 utan flera som i vissa fall

kolliderar med varandra. Ett tydligt sådant exempel är i fråga om kunskap om brott

där exempelvis lagstadgandet om skyddande av brottsling kolliderar med så väl

nyttjande- som konfidentialitetskravet i HSFR:s forskningsetiska principer. Det

gäller då att göra en rad avvägningar vilken princip man anser det mest etiskt

försvarbart att följa i den givna situation. 

Mitt sätt att hantera sådana konflikter har varit att ständigt analysera och reflektera

kring olika sätt att handla eller att underlåta att handla samt att ständigt hålla en

öppen dialog mellan mig och var och en av kvinnorna. Eftersom studien per

definition berör brott, utsatthet, fattigdom och annat mänskligt lidande fann jag ett

behov av att ha någon utomstående till hjälp för att hantera och balansera mitt

engagemang och min hänsyn till de åtta kvinnorna. Det vill säga hur långt mitt

engagemang fick sträcka sig för att inte äventyra min roll som forskare och hur

mycket hänsyn jag kunde ta till kvinnorna utan att förlora den öppenhet och

uppriktighet som var viktig i det ömsesidiga förtroendet mellan oss. Som stöd för

att klara dessa och andra uppgifter gick jag i handledning hos en legitimerad

psykoterapeut med handledarkompetens. Hon fungerade inte bara som ett stöd och

en hjälp i konkreta situationer utan kanske huvudsakligen som den spegel i vilken

jag reflekterat mitt sätt att agera och vara delaktig i kunskapsproduktionen. 

Etnografen är alltid deltagare i någon mån men det handlar om att välja i vilken

utsträckning detta deltagande sker. Mitt agerande i fältet har varit att föra samtal

och med det delta i konstruktionen av kvinnornas berättelser, vilket är den

vetenskapsteoretiska aspekten av att påverka och agera i fältet (Holstein &

Gubrium 1995). Dessutom finns aspekten av att agera i vissa situationer och

slutligen den där forskaren aktivt agerar för att förändra informaternas situation

under pågående forskning. I mitt arbete har jag valt att inte aktivt ingå i ett

förändringsarbete som syftar till att få kvinnorna drogfria, något man skulle kunna

benämna mer klassisk form av aktionsforskning (Eliasson 1987). Det jag däremot
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har gjort är att agera i vissa situationer, dels när jag blivit tillfrågad om råd, stöd

och hjälp och dels när jag själv ansett det påkallat. 

Mitt aktiva agerande går att exemplifiera med tre konkreta fall och situationer där

jag handlat utifrån vad jag ansett vara rätt och riktigt och närmast oetiskt att inte

påverka. Vid det första tillfället var en kvinna på gränsen till överdoserad på heroin

och bensodiazepiner och hade rymt från verkställighet av ett straff. Vid det aktuella

tillfället hade hon ringt mig och direkt frågat om jag skulle anmäla henne, vilket

jag lovade att inte göra. Jag visste inte då i vilken dålig kondition hon var, hon

hade ingenstans att ta vägen, men ville absolut inte lägga in sig för avgiftning.

Intuitivt förde jag henne till ett härbärge för kvinnor utan att kunna garantera att

de inte frågade vem hon var och utan att veta om de skulle anmäla henne. När vi

kom dit visade det sig att de arbetade efter principen att alla skall få en sängplats

utan att behöva legitimera sig. Genom att agera på det sätt jag gjorde höll jag mitt

löfte till henne utan att för den saken skull agera oetiskt genom att lämna henne

vind för våg. 

Det andra tillfället var när en kvinna mådde mycket psykiskt dåligt. Hon hade

under en längre tid blivit svårt fysiskt och psykiskt misshandlad av sin partner.

Dessutom befann hon sig under en stor press från sociala myndigheter och hela

hennes tillvaro var i gungning. Enligt min bedömning var hon i behov av

professionellt stöd och hjälp. Genom mitt socialpolitiska arbete hade jag en del

kontakter som kunde vara till nytta för henne och därför erbjöd jag mig att ordna

en tid åt henne hos en frivilligorganisation. Det ville hon och jag följde också med

henne dit första gången. I det här läget var min bedömning att hon behövde hjälp

och att jag inte på några villkor kunde se henne falla ner till en total social och

psykisk kaostillvaro där allt stod på spel. Vår relation kom att förändras en del efter

detta genom att jag mer agerade stödjande och puffande i hennes förändringsarbete

till att ordna upp sin sociala tillvaro, än jag gjort tidigare. Detta skedde under den

tredje fasen av fältarbetet, vi hade lärt känna varandra bra och hon började se mig

som en resurs, att jag också hade något som kunde komma henne till nytta rent

konkret. 
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Det sista konkreta tillfället berör en kvinna som inte var med i studien, utan hon

var väninna till en av kvinnorna. För att undvika missförstånd i beskrivningen

kallar jag henne Eva.  Eva var gravid och hade ett pågående drogbruk vilket min

informant kände till och hade pratat med mig en del om. En dag när vi stämt träff

ringde hon och frågade om det var okej att Eva följde med för hon behövde hjälp.

Det var med viss tveksamhet som jag träffade Eva, men av en rad etiska skäl ansåg

jag det befogat att säga ja. Eva var hjälpsökande och jag lovade att ta reda på olika

alternativ för henne och bad henne ringa mig följande dag. Efter vårt möte

kontaktade jag en enhet för gravida kvinnor med drogproblematik och fick en tid

åt henne. När Eva ringde dagen därpå presenterade jag förslaget för henne och hon

bad mig att följa med till enheten, vilket jag gjorde. Eva fick hjälp och vi höll

kontakt med varandra i ett par veckor och hördes sedan av några enstaka gånger

per telefon.

Varför jag lät mig dras in i denna händelse har många svar men det fundamentala

svaret är min grundläggande människosyn. Jag hade kunna säga; “nej du får ta med

dig Eva någon annanstans”. Men det överensstämmer inte med min uttalade

solidaritet med svaga. Kvinnan hade förtroende för mig, hennes agerande grundade

sig i att hon förväntade sig att jag skulle ställa upp i en krissituation, att jag var

någon man kunde lita på. Dessa förväntningar var ett resultat av det ömsesidiga

förtroende och den öppna relation vi hade till varanda. Även denna händelse

skedde under den tredje fasen av fältarbetet. 

Relationerna mellan mig och de åtta kvinnorna förändrades mest i början och i

slutet av fältarbetet. I början genom ett allt mer ökande förtroende för mig och i

slutet där flera kvinnor började se mig som en resurs. Den tredje fasen innebar en

förberedelse inför att avsluta forskningsrelationen mellan oss, vilket innebar att

våra roller till varandra förändrades successivt. Jag blev någon som kunde hjälpa

dem i olika konkreta situationer och för mig blev flera av dem mer och mer vänner,

en vänskapsrelation som sedan utvecklats efter studiens avslutande. Min policy

under själva fältarbetet var att inte dölja mina åsikter om någon frågade, vilket

innebar att jag talade om när jag ansåg att något var helt galet. Jag var också tydlig

med att säga till när jag inte ansåg mig kunna delta/närvara vid vissa situationer.

Mina värderingar kom tydligast fram i fråga om det våld flera kvinnor var utsatta
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för av sina partners och i förhållande till myndighetsutövning som enligt mina

grundläggande värderingar var tvivelaktiga. 

Data hantering: Under och efter fältarbetet

Frågan om hur material skall förvaras under och efter fältarbetet berörs i de så

kallade konfidentialitets- och nyttjandekraven. I de forskningsetiska principerna

för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns tre regler för datahante-

ringen. “Regel 6. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av

utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt

känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att

komma åt uppgifterna. “ (Vetenskapsrådet 1990, s. 12). “Regel 7. Uppgifter om

enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. /../ Regel 8. Personuppgif-

ter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som

direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt

medgivande av den berörda.” (a.a. s. 14)

Dessa regler har varit vägledande för hur jag hanterat material och uppgifter under

hela forskningsprocessen. Konkret har det inneburit att alla dokument, disketter,

kasettband, brev och foton har förvarats inlåsta i ett säkerhetskåp. Inget material

har lagrats på den dator jag haft på min arbetsplats vid universitetet utan enbart i

min portabla privata dator. Samtliga kassettband har förstörts efter analysens

avslutande liksom papperskopior av fältanteckningarna dag för dag. Av forsk-

ningsskäl har jag valt att spara papperskopiorna av de kodade fältanteckningarna

och intervjuutskrifterna. Anledningen är att underlätta vidare bearbetning och

analys av materialet för att skriva vetenskapliga artiklar kring vissa områden.

Utöver detta är samtliga dokument lösenordsskyddade. 

Under fältarbetet gjordes endast ett fåtal anteckningar i fältet. I samband med detta

var jag noga med att inte anteckna på ett sådant sätt att det kunde äventyra att

uppgifter kom en utomstående till del om jag av någon anledning skulle ha blivit

av med anteckningarna under fältbesöket. I samband med att de bandupptagna

intervjuerna genomfördes åkte jag direkt efter genomförd intervju och låste in
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banden. En huvudregel var att aldrig föra med sig material, namn och telefonnum-

mer runt på fältet. 

En annan huvudregel jag arbetat efter är att inte låta någon annan transkribera

intervjuer eller ta del av fältanteckningar eller annat material där kvinnornas

identitet framkom. Det finns två anledningar till att jag valt detta arbetssätt. För det

första så ingick transkriberingen i analysförfarandet. För det andra så var detta ett

av de löften som gavs till kvinnorna som ett led i att skydda deras identitet. En del

forskare använder sig av andra personer för transkribering och renskrivning av

annat material vilket ofta motiveras som en tidsbesparande åtgärd (se exempelvis

Svensson 1996). För egen del anser jag det motiverat att noga värdera nyttan av

detta och väga såväl metodologiska som etiska för- och nackdelar mot varandra.

Slutligen har jag strikt följt regel 8 och lämnade inte ut några uppgifter om

kvinnorna till några myndigheter. Regel 8 är på ett sätt problematisk eftersom den

inte stöds av lagstiftning som till exempel journalisters rätt att skydda sina

uppgiftslämnare. Rent teoretiskt kan det uppstå en konflikt i en situation om

kunskap om brott. Det vore därför önskvärt att forskare fick samma lagmässiga

skydd som exempelvis journalister. 

Etik i texten: Att skydda kvinnornas personliga integritet

Som ett led i att skydda kvinnornas personliga integritet har jag valt att inte göra

några större och mer sammanhängande personbeskrivningar av kvinnorna. Under

skrivprocessen har jag låtit kollegor läsa kapitelutkast och en återkommande

synpunkt var att sammanfoga avsnitt som berör en och samma kvinna/fall så det

blev enklare att följa med. Av etiska skäl har jag valt att inte alltid göra det

eftersom det skulle kunna riskera att kvinnorna blir identifierbara för varandra och

för andra som känner dem. Ett argument som kan föras är att risken för identifika-

tion är liten eftersom det troligen inte är så många som kvinnorna känner som

kommer att läsa avhandlingen. Det kan naturligtvis vara så, men jag ser inte det

som ett etiskt hållbart argument i första hand eftersom jag anser att känslan av att

ha blivit utblottad är etiskt problematisk nog. 
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En annan aspekt av etiska överväganden i texten är i urvalet av vilka citat som

skall tas med för att belysa olika förhållanden. Det finns naturligtvis en rad citat

och händelser i materialet som kan uppfattas som stötande om det plockas ur sitt

sammanhang och som defacto inte är särskilt smickrande för kvinnorna. Mitt sätt

att hantera detta var att under bearbetningen och analysen noga bedöma behovet

av att ta med sådana citat, om det var påkallat för avhandlingens kvalité och om det

istället gick att belysa med ett annat citat eller med mina ord. Att presentera icke

smickrande resultat har inget värde i sig lika lite som skönmålningen har. De etiska

övervägandena i dessa sammanhang handlar om en balansgång där solidariteten

med de svaga varit vägledande. 

När jag skrev kapitel 6 och kanske främst avsnittet om narkotikabrukarnas illegala

marknad funderade jag mycket på vilka konsekvenser det kunde få att beskriva

deras brottsliga verksamhet. Inte för att den inte redan var känd av polisen utan

snarare för hur de själva skulle uppleva att den blev så tydliggjord. Att försörja sig

genom brott var varken något de var stolta över eller ville skylta med. Många

gånger var deras brottslighet ganska omedveten, det var ett sätt att överleva på och

att det beskrivs i termer av en fungerande marknad kan uppfattas som en negativ

beskrivning.

Etik vid återrapportering

Ett sätt att hantera rapportering av frågor av etisk känslig karaktär är att låta

informanterna läsa och ‘godkänna’ texten. Ett sådant förfaringsätt är inte utan

problem eftersom forskaren i princip skall vara så fri att hon själv avgör vad som

bör sägas och inte. Dessutom kan det vara ett sätt för forskaren att frånsvära sig

ansvaret för eventuella konsekvenser av den text hon producerat, vilket inte på

något sätt kan anses vara att ta ett forskningsetiskt ansvar. Ett tredje problem är

naturligtvis om det skulle uppstå meningsmotsättningar mellan informanter och

forskaren om tolkningar av deras utsagor. 

För min del har de etiska övervägandena i samband med återrapportering handlat

om de risker som finns med att texten kan väcka starka känslor, att få hela ‘sin

misär’ samlad i en bok. Texten gör det också tydligt för kvinnorna varför vi en

gång i tiden lärde känna varandra och distansen mellan deras liv och mitt blir
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mycket tydligare. Som jag tidigare skrivit har fem kvinnor förändrat sina liv

drastiskt och har eller är på väg mot ett drogfritt liv. Denna process, att lämna

drogbruket bakom sig, är tuff och många gånger skör och för fyra av kvinnorna har

denna förändring kommit i samband med att de skaffat barn. Jag har trots detta valt

att låta kvinnorna läsa kapitelutkast och slutseminarieversionen av avhandlingen

eftersom jag ser det som en del i att ge någonting tillbaka till dem. Samtliga

kvinnor har också redan från början bett om att få läsa ‘boken’. Däremot har jag

inte låtit dem läsa de transkriberade intervjuerna eftersom det är betydligt mer

emotionellt laddat än att läsa en bearbetad text. 

När jag lämnat ifrån mig texterna har vi tillsammans gått igenom vilka delar som

handlar om ‘dem’ och vilka delar som är ‘mer akademiska’. Vi har talat om

innehållet och att det periodvis kan vara känsloladdat att läsa, därefter har vi haft

telefonkontakt och diskuterat deras reaktioner såväl kring texten som i förhållande

till deras känslomässiga reaktioner. En ganska tankeväckande reaktion som en av

kvinnorna hade var: Jag tror aldrig vi fattade hur mycket vi lämnade ut oss till dig.

Hon berättade också om hur hon gråtit av att se sitt liv svart på vitt. En annan

kvinna reagerade först på att det stod så lite om henne, men att hon sedan kom på

att studien handlade om åtta kvinnor och då läste hon om texten och kunde relatera

sitt liv till de andras erfarenheter. I huvudsak har reaktionerna på texten bestått av

positiva kommentarer och anmärkningarna har handlat om sakfel och förtydligan-

den.
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1Denna ordlista är gjord utifrån de kunskaper jag tillskansat mig under fältarbetet och genom
senare dialoger med flera av de åtta kvinnorna.
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Ordlista1

Affärer: Det som åsyftas är främst den egna försäljningen av narkotika. I huvudsak rör
det sig om att vara återförsäljare åt någon. Man köper en mängd på sk
redovisning och betalar vid ett bestämt datum (se Kran nedan). Begreppet
innefattar en försörjningsform av det egna bruket av narkotika. I viss mån
talar man om affärer i andra former, där olika mer eller mindre illegala varor
byter ägare, men syftet är fortfarande att få ihop till det egna bruket av
narkotika. (Se även Deala och Drifta)

Av banan: Någon är av banan när den beter sig oansvarigt. Det kan handla om en person
som är inne i en  intensiv missbruksperiod och har svårt att hålla ordning på
sig själv och sina handlingar. Det kan också röra sig om en person som
betraktas vara helt av banan. Det vill säga alltid beter sig oansvarigt eller gör
galna saker. I huvudsak är det ett negativt epitet ägnat andra. Det kan också
användas för att förstärka en berättelse om en händelse, om hur man själv
eller någon annan var eller agerade vid tillfället. I det senare fallet har det en
mer humoristisk innebörd. 

Blåst på: Lurad på en narkotika affär.

Cipramil Läkemedel med det verksamma ämnet citalopram. Dess användningsområde
är mot depression, panikångest, tvångssyndrom och förebyggande mot
återfall i depression. Cipramil benämns i folkmun lyckopiller.

Deala:
Dealare:

Sälja narkotika, oftast i mindre mängder på gatunivå. Syftet är att försörja sitt
eget bruk. (Se även Affärer) Dealare benämns den som säljer narkotika, oftas
i mindre mängder på gatunivå, jämför Kran.

Drifta,
Driftig:

En driftig person är företagsam och påhittig i att finna försörjningsformer.
Begreppen används oftast av heroinbrukare som ständigt behöver arbeta ihop
ansenliga summor för sitt heroinbruk. Att drifta är att på olika sätt arbeta
ihop dessa pengar. Många gånger handlar det om illegal verksamhet, ofta i
kombination med legal som att samla tomburkar, tigga eller sälja sexuella
tjänster. (Se Affärer och Deala) Att vara driftig är ett positivt epitet. Att drifta
handlar däremot till stora delar om en tung arbetsam tillvaro. 

E: Ecstasy

Femma Fem gram amfetamin

Fix,
Firre:

En heroininjektion
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Fludder,
Fluddrig:

Med fludder åsyftas främst bensodiazepiner men också en del andra lugnande
och sövande preparat. Några vanligt förekommande är Rohypnol, Stesolid,
Sobril, och Imovane. Preparaten används för att förstärka och förlänga
heroineffekten, för att varva ner efter en tids amfetaminbruk eller för att
uppnå dåsighet i största allmänhet. 
Att vara fluddrig innebär att personen i fråga är synbart påverkad av fludder.
Det är ett negativt epitet och en person som är fluddrig kan man inte lita på.
Många gånger används bensodiazepin bruk som förklaring eller ursäkt till ett
negativt handlande. (Jämför Hispan tjack) 

Flummig: Påverkad av heroin oftast i positiv bemärkelse. Det beskrivs som ett skönt
rus. Däremot kan en person vara helt flummig och har då tagit en stor mängd
heroin och befinner sig mer eller mindre i dvala (jämför Helt väck). 

Gno,
Gnoa:

Med gno åsyftas att sälja sexuella tjänster och gnoa är synonymt med
prostituerad eller hora. Begreppet gnoa används i huvudsak av de äldre
kvinnorna och är positivt laddat i jämförelse med begreppet hora. 

Gola: Anmäla eller skvallra på någon. (Se även Vattna i) 

Gristjack: Pulver som säljs som amfetamin men som inte är äkta eller rent. Gristjack är
ett fendmetrasin preparat som såldes på 1970-talet som ‘billigt tjack’ i
kapslar och kostade hälften så mycket som riktigt amfetamin. Det kallas
också glitter. Dåligt eller ej äkta amfetamin kallas också koff eller keff (se
även koffazon).

Gryn: Heroin (se även Horse, Smack, Syra och Varor)

Guldtorsk: En prostitutionskund som kvinnan inleder en längre parrelation med. Han
försörjer hennes drogbruk och hon behöver då inte prostituera sig längre.
Guldtorsk har en negativ innebörd för den som benämns som sådan. Det är
ett sätt att försörja sig för kvinnan, men mannen har ofta föreställningen att
det handlar om kärlek från hennes sida. 

Gås: Röka cannabis, att röka en gås. Används både om ett pipstopp, sk holk, och
i form av en cigarett, sk joint.

Helt väck: När man tagit så mycket heroin, cannabis, LSD och/eller bensodazepiner att
man inte längre är kontaktbar. Oftast rör det sig om en kombination av flera
droger och det har en negativ betydelse. Det kan också vara ett stadium man
vill uppnå för att slippa tänka och känna, men det är ändå negativt. 

Hispantjack: Begreppet används på olika psykofarmaka och sk depåmediciner och är
negativt laddat. Preparat som nämnts är Trilafon, Propavan och Lergigan.
Hispantjack är inget man tar frivilligt utan är preparat som  tvångsmedicine-
ras. Det kan också vara det enda man har att tillgå och tar det då, trots dess
negativa innebörd och förväntade negativa effekt. I det senare fallet när man
befinner sig i tvångssituationer som LVM-hem, häkte och liknande. (jämför
Fludder)
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Holk: Ett pipstopp cannabis. (jämför Gås)

Horse: Heroin (Se även Gryn, smack, syra och varor)

I svängen: Används på personer som använder narkotika och oftast också försörjer sig
genom olika former av illegal verksamhet. Det är vanligtvis ett positivt epitet
och används huvudsakligen av och på amfetaminbrukare. (Se även Rövare
och Rövarvärld)

Inne: Sitter fängslad. Används även när en person befinner sig på behandling och
då oftast i mindre frivillig form. (Se även Sitter och Ute)

Jungfrusil Den första injektonen.

Kamrattjuv: En person som stjäl från sina vänner (se tjuvheder).

Knall,
Knallad:

Förflyttad från en anstalt till en annan på grund av misskötsel eller problem
mellan interner.

Knapra,
Knaprar:

Oral intagning. Används ofta om oralt amfetaminbruk, någon knaprar
(jämför Skjuta, Skjuter). Amfetaminet löses i vatten eller annan dryck. 

Knullrökare: En injektion amfetamin, oftast ganska kraftig, vilket ger en ökad sexuell lust.
En knullrökare ‘får’ kivnnorna oftast av män med den underförstådda
meningen att betalningen sker via sex.

Koffazon Koffazon används som smärtstillande medel, med de verksamma ämnena
fenazon  som är smärtstillande och koffein som är uppiggande (Fass.se
2002). Vardagligt benämns Koffazon som huvudvärkspulver. Koffazon
används ibland för att blanda ut amfetamin i syfte att tjäna mer vid försälj-
ning. Utblandat eller icke oäkta amfetamin benämns även koff eller keff (se
även gristjack).

Kola: Kokain, en drog som av amfetaministerna beskrivs som ‘överklassdrog’,
kostar mycket men smakar lite. Det vill säga att kokainet har en betydligt
svagare och kortvarigare effekt än amfetaminet. Amfetamin å andra sidan
omnämns i termer av fattigmanskola av de som föredrar kokain. 

Kran: En person man köper narkotika av. Denna person befinner sig längre upp i
hierarkin, närmare källan. (Se även Affärer, Deala och Drifta)

Kåk, 
kåken:

Fängelse. En person som är kåkvan har suttit  många gånger och/eller långa
tider på fängelse och kan med det rutinerna och reglerna. Kåkskadad anses
den vara som inte riktigt fungerar i frihet eller som är rädd och misstänksam
direkt efter frigivning. 

Macka: En amfetamininjektion. (Se även Rökare)

Mogadon: Läkemedel med det verksamma ämnet nitrazepam. Mogadon används som
sömnmedel vid olika former av sömnstörningar (fass.se). Mogadon är en av
de preparat som säljs på den illegala marknaden och ingår i det som benämns
fludder.
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Nedåttjack: Benämning på de droger, preparat som är dämpande och lugnande till
exempel heroin och bensodiazepiner. 

Nöjda sig Godkänna domen. En strategi som beskrevs vanlig var att alltid överklaga
tingsrättsdomen till hovrätten för att på så sätt i praktiken verkställa en
fängelsedom på häktet. De kåkvana tyckte det var bekvämare att slippa
placeras på anstalt och på dem ingå i olika kriminalvårdsprogram. 

Paraflex comp Läkemedel med det verksamma ämnena klorzoxazon, dextropropoxifen och
acetylsalicylsyra. Läkemedlet har en muskelavslappnande och smärtstillande
verkan (fass.se). Tabletterna ger en dåsighet och ett av de preparat som
används av bland narkotikabrukare.

Plattan: Sergels torg i Stockholm. Här träffas många heroinbrukare och det är
centrum för gatuförsäljning av heroin, bensodiazepiner och cannabis. 

Pulver: Amfetamin (Se även Tjack)

Pundare,
Punda,
Pundig:

Pundare är en person som använder amfetamin. Beteckningen används både
positivt och negativt. I positiv bemärkelse åsyftas gemenskap och identitet
och är näst intill synonymt med rövare. I negativa bemärkelse åsyftas en
person som drogar så mycket att hon/han tappar kontrollen och gör dumma
saker. Man är pundig och då inte en riktig rövare som håller ordning på sina
affärer. Pundig kan också vara ett tillstånd i samband med att man tagit
mycket amfetamin och blir överstimulerad eller snöig. I ett sådant tillstånd
kan personen ifråga börja måla om hela köket mitt i natten eller skruva isär
en  TV-apparat i sina beståndsdelar. 
Att punda är synonymt med att droga. Förr användes det mestadels i samband
med amfetaminbruk men numera används begreppet oavsett vilket preparat
som intas. 

Påbackning: Tillägg av dagar på verkställighetstiden av fängelsestraffet på grund av
missskötsel, exempelvis positiva urinprov.

Påse, 
Att hålla i på-
sen

Begreppet påse har oftast en mer symbolisk betydelse och innefattar då att
själv ha narkotika. Det vill säga att vara den som håller i påsen och inte vara
beroende av någon annan. Många gånger talas det i termer av att männen
håller i påsen och kvinnorna inom ‘drogvärlden’ har sex med dem för att få
droger. Detta är en något stereotyp bild vilket framgår av denna avhandling.
Amfetamin förpackas ofta i mindre påsar (exempelvis en femma) till skillnad
från heroin som förpackas i kapslar vid försäljning på gatunivå.
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Roppar,
Rohypnol:

Rohypnol eller Roppar är en bensodiazepin med det verksamma ämnet
Flunitrazepam. Medicinskt används Rohypnol som insomningsmedel vid
behandling av tillfälliga och kortvariga sömnbesvär, under begränsad tid vid
kroniska sömnbesvär och som premedicinering före kirurgiska ingrepp
(FASS 1998). Rohypnol är ett av de vanligaste bensodiazepinerna ute på den
illegala marknaden. Den används så väl av amfetaminbrukare som heroinbru-
kare för att förlänga och förstärka heroinruset och för att komma ner och
dämpa en överstimulation som amfetaminet kan ge efter längre bruk eller hög
dos. (Se även Fludder)

Rökare: Amfetamininjektion. (Se även Macka)

Rövare,
Rövarvärld:

En person som står utanför det konventionella samhället och försörjer sig
genom illegal verksamhet. Personen har oftast inget arbete i vanlig bemärkel-
se men ofta  har de äldre någon form av pension. Dessa människor är socialt
exkluderade. En rövare försörjer sig på olika sätt, man plockar bildelar från
en okänd bil till sin egen som gått sönder eller stoppar en fläskfilé innanför
jackan när man handlar en liter mjölk (se även affärer). 
Det talas om riktiga rövare, nya- eller unga rövare vilket avgränsar det
positiva från det negativa. Riktiga rövare är sådana personer som man alltid
kan lita på eller personer som begår grova brott och lever på dessa och
därmed har ett ansenligt rykte. Nya eller unga rövare är den yngre generatio-
nen som inte är riktigt hederlig inom rövarvärlden, sådana som ställer till det
för sig själva och andra. De nya eller unga är många gånger blandmissbruka-
re med en negativ betoning på att de brukar bensodiazepiner. Oftast är
rövaren amfetaminbrukare och i bokens sammanhang är det dessa som
åsyftas när begreppet används. Rövare kan också vara heroinbrukare men
oftast inte, de tillhör “en annan värld”. Det finns dock en viss överlappning.
Med begreppet rövarvärld åsyftas den värld av gemenskap i utanförskapet
som rövarna, pundarna har. 

Sitta: Vara fängslad eller häktad (jämför Inne).

Skjuta,
Skjuter:

Benämning på att injicera droger (jämför Knapra och Snorta).

Smack,
Syra:

Smack är det vita heroinet som löses i vatten och injiceras eller snortas. Syra
är brunt heroin även kallat rökheroin. Det är lösligt i citronsyra och kan
injiceras. För en injektionsbrukare av heroin är syra en nödlösning, dels anses
det farligare att injicera eftersom det är orent, dels är effekten inte densamma
som den man får av smack. (se även Horse, Gryn och Varor)
Syra används också som benämning på LSD.

Snorta: Inhalera droger via näsan med hjälp av ett grovt sugrör eller liknande. 

Snöig: Påverkad av amfetamin, ofta i negativ bemärkelse. Begreppet talar om ett
tillstånd av överstimulans som kan uppstå vid hög dosering av amfetamin
eller efter längre intensivt bruk eller missbruk. (Se även Pundig)
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Sobril: Läkemedel som medicinskt används mot ångest och har en lugnande verkan
(fass.se). Sobril var ett av de preparat som heroinbrukarna använde för att
minska abstinensen när de trappade ner eller tände av från heroin. Sobril
ingår i det som benämns  fludder.

Soc Socialtjänsten. Huvudsakligen åsyftas den sociala handläggaren men är också
ett begrepp som används på myndigheter i stort.

Soft: Ett tillstånd av drogpåverkan som uppfattas som positiv. Man är lugn och
mår bra. Oftast används det vid cannabis och bensodiazepin påverkan. 

Stilnoct: Stilnoct använd som ett snabbverkande sömnmedel. Läkemedlet var ett av
dem som omnämndes och användes av så väl heroin som amfetaminbrukarna
och ingår i det som kallas fludder.

Straight,
Straighta

Benämningen straight används bland drogbrukare på icke brukare vilket kan
liknas vid benämningen  straight på heterosexuella som homosexuella har:
Att vara straight - rätt, vanlig, normal, det vill säga i det här sammanhanget
icke brukare, -narkoman, -rövare Begreppet tydliggör den sociala exklude-
ringen genom att dess innebörd talar om något som normal respektive
onormalt, rätt respektive fel. 

Stritan: Prostitutionsstråket och att prostituera sig, att gå på stritan. Om någon
befinner sig uppe på stritan åsyftas Malmskillnadsgatan i Stockholm. (Se
även Gno)

Svar: När man kommit in i en ven med kanylen och drar upp blod i sprutan.  (Se
även Sätta)

Såld på: Favoriserar eller föredrar en viss drog. Används ofta i lätt negativ bemärkel-
se. Det vill säga att personen ifråga har svårt att låta bli drogen även fast den
inte har en uppfattad god effekt. Många gånger har en person som är såld på
en drog svårt att spara utan tar allt på en gång. Begreppet används både om
sig själv och andra. (Jämför Torsk på)

Sätta: Föra in kanylen i en ven, att sätta en spruta, rökare, macka, fix, firre. 

Tjack: Amfetamin (se även Pulver)

Tjuvheder En ‘hederlig’ rövare. Tjuvheder högaktas bland den äldre generationens
amfetaminbrukare och rövare. Det handlar om rakhet och ärlighet gentemot
andra rövare. 

Tjåla:
Tjålburk:

Att tjåla är det samma som att stjäla. En tjålburk är en stulen bil, oftas
gammal och sliten. Ordet tjåla är så kallad kåkromani som ursprungligen
kommer från romanins tjåra som betyder ta/stjäla. 
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Torsk på,
Torska på:

1.Att vara torsk på något är att vara beroende av det. Oftast används det i
negativ eller lätt negativ bemärkelse om ett förhållande till en viss drog.
Begreppet används mestadels om andra men också om sig själv men då oftast
i dåtid. Det indikerar ett missbruk. (Jämför Såld på) 
2. Man kan torska på en drog och då fastna för just den drogen. I detta
sammanhang är det inte negativt utan handlar snarare om smak och vilken
effekt man föredrar, uppåt eller nedåt.
3. Gripas eller anhållas för ett brott. Man torskar på tjack, det vill säga grips
för amfetamininnehav och åtalas för narkotikabrott. Ibland används också
flyga på ett brott.

Torsk,
Torskar:

Prostitutionskund. Begreppet definierar också män som ofta anspelar på sex
eller som uppfattas vara lätta att utnyttja genom att “byta” sex mot exempel-
vis en fördel. Det handlar inte bara om män som köper sex för pengar i en
tydlig prostitutionssituation utan det är större och mer generellt. Uttalanden
som; alla män är torskar har sin grund i frågan om makt, dominans  och
underordning och syftar på att en kvinna kan gå sängvägen för att nå ett mål.
Det är ett negativ epitet.

Tripp: LSD-dos

Tussar: Bomull/vadd eller en bit av ett rent ciggarettfilter som används för att filtrera
den upplösta narkotikablandingen genom när den dras in i sprutan. 

Tända av: Göra ett självvalt längre eller kortare uppehåll från drogerna. Ofta tänder man
av genom att trappa ner dosen (huvudsakligen heroin och bensodazepiner)
eller självmedicinera med andra preparat för att minska abstinens och/eller
drogsuget. 

Ute: När en person inte befinner sig i fängelse eller behandling. Begreppet antyder
om en tillvaro av återkommande samhällsingripanden på grund av brott eller
missbruk av droger. 

Varor: Heroin (se även Gryn, Horse, smack och syra) 

Vattna i,
Vattnar i.

Att späda på någons misstankar om en annan person, ofta till olika myndighe-
ter. Det är inte ett angiveri i vanlig bemärkelse eftersom misstanke redan
finns, utan misstanken bekräftas snarare av den som vattnar i. (Jämför Gola)

Väck: När man benämns väck är personen så påverkad av droger att hon/han inte
har någon kontroll över sig själv och sina handlingar. Ofta beskrivs tillståndet
att man glömt vad man gjort eller gjort tokiga’ saker som man inte vill stå
för. En person kan också anses vara väck, det vill säga alltid göra konsti-
ga/tokiga saker ofta med negativ innebörd. (se också av banan)
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Bilaga

Materialöversikt

Kvinna Drogbruk
Antal 
möten Dagbok

Antal
dagsdispo-
nerings
intervjuer

Antal tematiskt
strukturerade
intervjuer

Ika Amfetamin,
bensodiazepiner,
cannabis, heroin 

29 - 5 5

Jonna Bensodiazepiner,
heroin, cannabis,
ekstacy, LSD

17 - 2 5

Kina Heroin,
bensodiazepiner

30 - 2 5

Liv Amfetamin, cannabis,
bensodiazepiner.,
ekstacy, LSD

19 - 2 5

Mona Amfetamin 14 - 2 2

Sofia Heroin,
bensodiazepiner

19 Ja - 3

Vivan Amfetamin 23 Ja 2 5

Ylva Amfetamin 32 - 5 6
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Grafisk framställning av fältarbetet
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2. Jonas Ring (1999): Hem och skola, kamrater och brott

3. Felipe Estrada (1999): Ungdomsbrottslighet som
samhällsfenomen

4. Maria Kaspersson (2000): Dödligt våld i Stockholm på 1500-,
1700- och 1900-talen

5. Lars Westfeldt (2001): Brott och straff i Sverige och Europa. En
studie i komparativ kriminologi

6. Lars Dolmén (2002): Brottslighetens geografi - en analys av
brottsligheten i Stockholms län
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En analys av en nygammal reaktion på brott

10. Robert Andersson (2002): Kriminalpolitikens väsen
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  narkotikabrukande kvinnor i Stockholm
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