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människors hjälp för att det överhuvudtaget skall gå att genomföra projektet. 
Inledningsvis vill därför vi som genomförde intervjuerna tacka alla er som ställt 
upp och varit oss behjälpliga på olika sätt under resans gång. Varmt tack till alla 
intervjupersoner för att ni delade med er av er tid, ert engagemang och era 
erfarenheter! Tack även till er som hjälpte oss att finna intervjupersoner. 
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1. Bakgrund 
 
1990-talet har på flera sätt inneburit en vändpunkt för den svenska narkotikasituationen. För 
det första har såväl det experimentella och regelbundna bruket som det tunga missbruket av 
narkotika ökat (CAN 2002, Olsson et al 2001). I sin tur har det inneburit att den 
narkotikarelaterade dödligheten ökat (CAN 2002). För det andra har problemen i den 
offentliga ekonomin, i synnerhet för kommunerna, lett till stora svårigheter att fullt ut 
genomföra de åtgärder som utgör grunden i den svenska narkotikapolitiska modellen. Främst 
har det gällt det förebyggande arbetet, vård- och behandlingsinsatserna och, vilket inte talats 
särskilt mycket om, åtgärder för att integrera före detta missbrukare i samhället (SOU 
200:126). För det tredje har den internationella utvecklingen inneburit att utbudet av narkotika 
på den svenska marknaden ökat (CAN 2002). 
 
Dessa omständigheter har betydelse för narkotikapolitikens praktiska tillämpning på den mest 
konkreta nivån, d.v.s. för mötet mellan samhällets representanter och narkotikabrukare. Den 
vardagliga kulturen, organisationskulturen och samhälleliga värderingar är faktorer som 
påverkar möten mellan klienter/narkotikabrukare och myndighetsrepresentanter/behandlare 
(Jenner 1992, 2003). Forskning visar även att myndigheters föreställningar om 
narkotikabrukare får konsekvenser för deras möjligheter till behandling och återanpassning 
till samhället. Bilderna av narkotikabrukaren och bemötandet av densamma har i sin tur 
betydelse för hur relationen/insatsen fungerar och hur den uppfattas av narkotikabrukarna 
(Svensson 1996, Kristiansen 2000, Laanemets 2002). Det konkreta arbetet påverkas således 
av en mängd faktorer som framträder i det direkta mötet med narkotikabrukare. 
 

”I argue that the decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and 
the devices they invent to cope with uncertainties and work pressures, effectively 
become the public policies they carry out. I argue that public policy is not best 
understood as made in legislatures or top-floor suites of high-ranking administrators, 
because in important ways it is actually made in the crowded offices and daily 
encounters of street-level workers. I point out that policy conflict is not only expressed 
as the contention of interest groups but is also located in the struggles between 
individual workers and citizens who challenge or submit to client-processing” (Lipsky 
1980, s. xii). 

 
Lipskys argumentation har fungerat som utgångspunkt för föreliggande forskningsprojekt, 
som har gått under arbetsnamnet ”Knarkaren” och myndigheten – sociala och polisiära 
interventioner i narkotikabrukares vardagsliv 1. Kunskap om narkotikabrukares vardagliga 
livssituation, liksom kring utformning och konsekvenser av olika former av interventioner i 
dessa sammanhang har länge varit bristfällig. Forskning som belyser förhållanden om 
myndighetsinterventioner i narkotikabrukares vardagsmiljöer är mycket begränsad. 
Föreliggande studie kan ses som ett försök till att delvis fylla denna kunskapslucka.  
 
 
 

 
1 Projektet har finansierats genom ett forskningsanslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
(FAS). 
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Syfte  

Projektets övergripande syfte har varit att studera polisens och sociala myndigheters arbete 
med narkotikabrukare. Projektet har bestått av två delar. Den första (som redovisas i avsnitt 3) 
belyser myndigheternas arbete och den andra berör narkotikabrukarnas erfarenheter (som 
beskrivs i avsnitt 4). 
 
Den första delstudien har undersökt hur myndigheternas uppfattningar om och åtgärder mot 
narkotikabruk påverkar och påverkas av den vardagliga interaktionen med narkotikabrukare. 
Studien baseras på fokusgruppsintervjuer som Patrik Johansson och Monica Skrinjar 
genomförde under år 2000 med poliser och socialarbetare. Valet att studera polis och 
socialtjänst baserades på det faktum att dessa myndigheter utgör två centrala aktörer i 
narkotikabrukares liv. Polisen, eftersom all hantering av narkotika är kriminaliserad i Sverige, 
och därför utgör ett arbetsområde för polisiära insatser. Socialtjänsten, eftersom denna bland 
annat ska erbjuda stöd och hjälp till narkotikabrukare och utgör en avgörande länk till 
avgiftning och behandling.  
 
De frågor som delstudien belyser är: 

- Hur definierar polis- och socialarbetargrupperna narkotika som problem? 
- Vilka bilder/föreställningar uttrycker sig fokusgrupperna ha av narkotikabrukare? 
- Vilka typer av åtgärder säger sig fokusgrupperna vidta, och inte vidta, i arbetet med 

narkotikabrukare? 
- Hur legitimerar fokusgrupperna olika åtgärder?  
- Hur kan polisers och socialarbetares arbete med narkotikabrukare förstås utifrån de 

olika strukturellt bestämda roller som de har i arbetet med narkotikabrukare?  
 
I den andra delstudien har Charlotta Fondén och Malin Leiknes undersökt hur 
narkotikabrukare beskriver, upplever och hanterar möten med dessa myndigheter och med 
personal vid andra verksamheter som narkotikabrukarna kommer i kontakt med i sina 
vardagliga liv. Frågor som denna delstudie belyser är: 

- Hur beskriver narkotikabrukarna sina erfarenheter av sina möten med representanter 
för myndigheter och andra verksamheter som har narkotikabrukare som målgrupp? 

- Vilka hanteringsstrategier ger narkotikabrukarna uttryck för att ha/använda i 
förhållande till de aktörer de möter/beskriver? 

- Vilka konsekvenser kan dessa möten/icke-möten få för narkotikabrukarna i deras 
vardagliga liv? 

 
Denna studie bygger på individuella intervjuer med narkotikabrukare som genomfördes under 
år 2001. Intervjupersonerna kan definitionsmässigt sägas ingå i den grupp som i Sverige 
benämns tunga narkotikamissbrukare2 (Lander et.al. 2002). Föreställningarna om detta 
begrepps innebörd har dock problematiserats (se Järvinen 1998 och Goldberg 2000) och i 
denna rapport används istället begreppen narkotika- eller drogbrukare.3  

 
2 Med tunga narkotikamissbrukare åsyftas, enligt denna definition, personer som injicerat narkotika någon gång 
under det senaste året eller som dagligen, eller så gott som dagligen, använt narkotika på annat sätt under de 
senaste fyra veckorna (Lander m.fl. 2002). 
3 I avsnitt tre, där resultaten från myndighetsdelen presenteras, används dock begreppen narkotikamissbruk och -
missbrukare, eftersom fokusgrupperna använde detta begrepp.  
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Polisens och socialtjänstens ansvar   

Polis- och den sociala myndigheten kan båda förstås som professionella 
yrkesgrupper/institutioner som har uppkommit för att hantera avvikelser i samhället, varav 
narkotikabruk utgör en sådan ”avvikelse” (se Lindgren 1993, Kassman 1998). Via dessa 
myndigheter praktiseras lagstiftningen och på lokal nivå är polis och socialtjänst huvudaktörer 
när det gäller ansvaret för förebyggande arbete, kontroll och behandling av narkotikabrukare, 
vilka är tre huvudfunktioner inom svensk narkotikapolitik (SOU 2000:126). För att förstå 
polisers och socialarbetares förståelse av deras arbete med narkotikabrukare, och i 
förlängningen förstå narkotikabrukares upplevelser och erfarenheter av möten med dessa 
myndigheter, krävs således viss kännedom om myndigheternas roller och ansvar i allmänhet.  

Polisen 
Den svenska polisen består av 21 olika polismyndigheter som i sin tur är indelade i 
polismästardistrikt/polisområden och närpolisområden. De grundläggande bestämmelserna 
kring polisens arbete finns samlade i den svenska Polislagen (1984:387). Där föreskrivs att 
polisen ska söka ”förebygga brott, hindra att ordning och säkerhet störs samt att lämna 
allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp”. Det åligger också polisen att upptäcka 
och utreda brott samt vidta de åtgärder som behövs när ordning och säkerhet blivit kränkt.  
 
Polisen har till uppgift att förhindra tillgång och efterfrågan på narkotika samt arbeta för att 
minska nyrekryteringen. Sedan 1980-talet, då den nuvarande svenska narkotikapolitiska 
målsättningen formulerades, har polisen fått en allt mer framträdande position i arbetet mot 
narkotikan (Kassman 1998). Under denna tid har också arbetet mot gatuhandel av narkotika 
fått en större betydelse, inte minst genom utvidgningar i lagstiftningen och införandet av 
straffrättsliga åtgärder mot narkotikabrukare (ibid., BRÅ 1999). Idag är all hantering av 
narkotika straffbelagd, inklusive själva konsumtionen. Sedan 1993 har polisen befogenhet att 
tillgripa urin- eller blodprov mot personer över 15 år som misstänks för narkotikabruk. 
Kriminaliseringen av eget bruk har inneburit att polisen fått en mer framträdande roll när det 
gäller att upptäcka pågående narkotikabruk och på så sätt försöka hejda spridningen av bruket 
(SOU 2000:126). Även närpolisreformens införande 1995, som är ett led i intensifieringen av 
det lokala brottsförebyggande arbetet, har inneburit att närpolisområdena fått ett ökat ansvar 
för arbetet med gatuhandel och narkotikarelaterad brottslighet. Sedan mitten av 1990-talet har 
polisens arbete kommit att inrikta sig mer mot enskilda narkotikabrukare än mot den 
organiserade narkotikaförsäljningen och införseln (BRÅ 1999). Antalet anmälda brott mot 
narkotikastrafflagen gällande innehav och eget bruk har sedan mitten av 1990-talet ökat 
kraftigt (ibid).  
 
Polisen har rapporteringsskyldighet gentemot sociala myndigheter och fungerar därmed som 
en viktig informationsspridare till socialtjänsten om enskilda narkotikabrukare. Polisen har 
också skyldighet att göra anmälningar till sociala myndigheter enligt Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). Polisen kan alltså sägas inta en nyckelposition i arbetet med 
att söka upp och identifiera narkotikabrukare. 
 

Socialtjänsten 
Socialtjänstens verksamhet bedrivs på kommunal nivå och regleras i Socialtjänstlagen 
(2001:453). I denna föreskrivs att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
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kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunernas ansvar när det gäller 
missbrukare formuleras i lagen på följande sätt: 
 

3 kap. 7 § Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av 
alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden skall genom 
information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet 
sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. 
 
5 kap. 9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 
hjälp och vård som han behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i 
samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen 
fullföljs. 

 
Mer konkret innebär detta att socialtjänsten hanterar ekonomiskt bistånd, utför stödjande och 
motiverande samtal, remitterar till, samt ekonomiskt besörjer tillfälliga boenden och olika 
former av behandling. Enligt socialtjänstlagen ska arbetet med drogbrukare bygga på 
frivillighet och respekt för den enskildes integritet och vilja. Principen om frivillighet får dock 
åsidosättas när villkoren i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52) 
eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM 1988:870) är uppfyllda. Den enskilde 
drogbrukaren kan då mot sin vilja intas för sluten institutionsvård. Vård enligt LVM syftar till 
att motivera narkotikabrukare till frivillig behandling och är ett medel för att bryta individers 
destruktiva utveckling. Myndigheter och sjukvård är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om 
de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt LVM. Socialtjänsten ska 
då utreda om dessa behov föreligger och visar utredningen att den enskilde löper risk att 
förstöra sitt eget liv, skada sig själv eller närstående genom sitt missbruk och inte frivilligt vill 
genomgå behandling, kan socialtjänsten ansöka om tvångsvård i länsrätten, som är det organ 
som beslutar om vård enligt LVM. Tvångsvård kan pågå i högst sex månader och utförs 
vanligen på institutioner speciellt utformade för ändamålet. Enskilda socialarbetare har alltså 
en strukturellt inbyggd dubbelroll i arbetet med narkotikabrukare, eftersom socialtjänsten dels 
ska bistå dem med hjälp och behandling, dels bevaka/kontrollera deras narkotikabruk. 
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2. Metod och tillvägagångssätt 
 
Datainsamlingen inom respektive delstudie har ägt rum vid olika tidpunkter. 
Fokusgruppsmaterialet samlades in under 2000 och intervjuerna med narkotikabrukarna 
genomfördes under 2001. Först beskrivs metod och tillvägagångssätt inom myndighetsdelen, 
därefter studien med narkotikabrukarna. Avsnittet avslutas med en redogörelse för hur 
materialen inom delstudierna har analyserats.  
 
 
Fokusgruppsintervjuer med poliser och socialarbetare 

Totalt har sju fokusgruppsintervjuer genomförts, tre med poliser och fyra med socialarbetare. 
Polisgrupperna utgörs av en stadsövergripande gatulangningsgrupp och två närpolisgrupper, 
vars arbete är inriktat mot all vardagsbrottlighet där narkotikabrott utgör en del. 
Socialarbetargrupperna har bestått av tre arbetsgrupper inom missbruksenheter, som arbetar 
med hjälp-, stöd- och motivationsarbete4. En fokusgruppsintervju har också genomförts med 
en uppsökarverksamhet vars arbetsområde sträcker sig över hela staden. Deras arbete är 
fältbaserat och syftar bland annat till att söka upp narkotikabrukare för att främja kontakter 
mellan dem och socialtjänstens missbruksenheter. Syftet med urvalet av fokusgrupper har 
varit att materialet skulle spegla olika sätt att arbeta på med vuxna narkotikabrukare. För att 
undersöka eventuella lokala variationer har två fokusgruppsintervjuer genomförts i Malmö 
och övriga i Stockholm. 
 
Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp människor under en begränsad tid diskuterar ett 
eller flera givna ämnen med varandra. Deltagarna väljs utifrån att de har vissa saker 
gemensamt (Wallin et.al. 1999), i vårt fall att de arbetar med narkotikabrukare. Diskussionen 
leds av en moderator som utifrån en intervjuguide initierar teman som deltagarna ska 
diskutera. Det som skiljer metoden från en vanlig traditionell samtalsintervju är att 
fokusgruppsintervjun ska stimulera en diskussion mellan gruppdeltagarna. 
Fokusgruppsintervjuer kan dels användas för att studera innehåll, dels för att studera själva 
interaktionen i gruppen (Morgan 1988, Wibeck 1998). I denna delstudie har fokus legat på det 
förstnämnda.  
 
Varje fokusgrupp har bestått av mellan tre och fem personer. Sammanlagt har 32 personer 
deltagit; tre kvinnor och 10 män i polisgrupperna, samt 12 kvinnor och sju män i 
socialarbetargrupperna. Majoriteten av deltagarna hade mer än 10 års yrkeserfarenhet. 
Intervjuerna har genomförts på deltagarnas respektive arbetsplatser. Gruppdeltagarna har 
alltså varit arbetskamrater. Intervjuerna har pågått i runt två timmar och har med deltagarnas 
medgivande spelats in på band. Samtliga intervjuer har skett på deltagarnas arbetstid. En av 
oss5 har agerat moderator och den andra har haft rollen som observatör 6. Moderatorn har 
utifrån en intervjuguide initierat teman som deltagarna har diskuterat. Dessa teman har rört 
fokusgruppernas arbetsvillkor, ansvarsområden, samarbete med andra aktörer, uppfattningar 
om och förhållningssätt till lagstiftning, den svenska narkotikapolitiska målsättningen, 

 
4 I en av dessa grupper deltog även sjukvårdspersonal eftersom denna arbetsplats var organiserad så att 
representanter från landstingets beroendevård arbetade i samma lokaler som socialarbetarna.  
5 Oss avser Patrik Johansson och Monica Skrinjar. 
6 Observatören har fört anteckningar om samtalsordningen för att underlätta arbetet med intervjuutskrifterna.  

 6



 
 
  
 
problemuppfattningar och -lösningar, samt hur deras konkreta arbete med narkotikabrukare 
ser ut.  
 
Varje fokusgrupp har ombetts att diskutera samma teman. Ofta har grupperna själva tagit upp 
teman som fanns i guiden, varför ordningen på temana har varierat mellan grupperna. Efter 
varje genomförd fokusgruppsintervju har vi skrivit minnesanteckningar om hur vi har 
uppfattat situationen, diskussionen samt interaktionen mellan deltagarna. Samtliga intervjuer 
har skrivits ut ordagrant.  
 
I litteraturen diskuteras för- och nackdelar med att låta fokusgrupperna bestå av personer som 
känner varandra (se t ex Kreuger 1994). När de medverkande känner varandra kan det t.ex. 
finnas informella strukturer i grupperna och interna jargonger som kan vara svåra för 
forskaren att förstå. Interna jargonger har funnits i alla grupper som intervjuats, utan att vi för 
den skull upplevt att vi inte förstått gruppdeltagarna. Ett annat problem som kan vara relaterat 
till frågan om deltagarna känner varandra, är om de inte säger vad de tänker på grund av 
grupptryck, andra upplevda hot eller om de överdriver för att göra intryck. Huruvida detta är 
att betrakta som ett problem beror delvis på studiens syfte. I myndighetsdelen har vårt intresse 
rört just vad som är tillåtet att tycka, tänka och göra på arbetsplatserna och i –grupperna. 
Sådana grupprocesser blir därmed resultat i sig eftersom det är arbetsgruppens åsikter och 
attityder vi velat få inblick i. Vidare har vi försökt få en bild av arbetsgruppernas erfarenheter, 
åsikter och förståelse av arbetet med narkotikabrukare. Det är alltså fokusgruppernas 
kollektiva bilder av, intentioner med och innebörder av arbetet med narkotikabrukare som 
förmedlas i materialet (vilka givetvis kan skilja sig från de enskilda deltagarnas) (se även 
Billinger 2000).  
 
Ett generellt intryck är att polisgrupperna har varit något mer talföra än socialarbetarna. De 
senare har varit försiktigare i sina formuleringar och något mer resonerande jämfört med 
poliserna. Överlag har det inneburit vissa svårigheter att få deltagarna att diskutera med 
varandra. Nästan alla grupper har riktat sig mer till moderatorn än till övriga deltagare i 
gruppen. Det var bara i en socialarbetargrupp som det blev en fokusgruppsdiskussion. I denna 
ifrågasatte deltagarna varandras arbete, åsikter och upplevelser. De resterande grupperna har 
mer haft karaktären av gruppintervjuer där deltagarna har berättat för oss om sina åsikter, 
attityder, erfarenheter etc., snarare än att diskutera dessa med varandra.  
 
Det finns etiska aspekter av att sammanföra deltagare och ”tvinga” dem att diskutera.  
Konflikter kan uppstå, blottläggas eller förvärras, som i sin tur kan medföra negativa 
konsekvenser för deltagarna och gruppen. Det kan i en fokusgruppsintervju också uppstå en 
gruppdynamik som gör att en deltagare kanske avslöjar saker han eller hon egentligen inte vill 
att kollegorna ska veta om. I en av grupperna fanns konflikter men detta var sedan länge känt 
på arbetsplatsen och vi tror inte att vår fokusgruppsintervju kan ha förvärrat situationen. Det 
ska också påpekas att vi har intervjuat deltagarna i egenskap av deras yrkesroller och om det 
skulle vara så att fokusgruppssituationen medverkat till att konflikter har uppstått, blottlagts 
eller förvärrats behöver detta inte nödvändigtvis betraktas som ett problem. Vi har sett ett 
värde i att grupperna aktivt funderat över de områden vi har bett dem att diskutera. Om det är 
så att vi har introducerat nya problemområden för deltagarna att fundera över så kan detta 
betraktas som en fördel. Ingen grupp har gett uttryck för att intervjun i sig ställde till med 
några problem. Vi har istället fått positiv respons från samtliga grupper och de har ofta suttit 
kvar och fortsatt att prata och diskutera efter att intervjun avslutats. En del grupper uttryckte 
också att fokusgruppsprocessen varit givande och att den fått dem att uppmärksamma värdet 
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av att diskutera grundläggande ideologiska frågor som deras arbete baseras på, något de 
uttryckte att de annars sällan eller aldrig gör.  
 
 

Individuella intervjuer med narkotikabrukare 

Intervjustudien syftade till att få uppgifter om narkotikabrukares erfarenheter av möten med 
myndighetsrepresentanter och andra aktörer de kom i kontakt med i sina vardagliga liv. 
Avsikten var att intervjupersonerna med sina ord skulle kunna definiera och förmedla egna 
upplevelser och erfarenheter (Jensen 1995, Trost 1997). Studien bygger på 20 intervjuer med 
16 aktiva drogbrukare i Stockholm. Vi7 intervjuade åtta kvinnor och åtta män i åldrarna 21 till 
53 år som brukat narkotika under ett flertal år. Nästan alla av dem har mångårig erfarenhet av 
möten med olika myndigheter och vid intervjutillfället var 14 av dem hemlösa.8 Ingen av de 
intervjuade vistades på institution för behandling eller på anstalt/häkte vid det första 
intervjutillfället.  
 
När 16 intervjuer genomförts hade en variation uppnåtts hos intervjupersonerna avseende 
ålder, kön och vilka droger (narkotika) de använde och ett mönster av återkommande 
erfarenheter kunde skönjas.9 Tillräcklig mängd material bedömdes då ha inhämtats för att 
kunna belysa undersökningens problemställning (Repstad 1993). Fyra av drogbrukarna deltog 
även i en uppföljande intervju, fyra månader efter det första intervjutillfället. Under den andra 
intervjun belystes nya frågeställningar som genererats under studiens gång och intervjun 
återknöt även till de erfarenheter som de intervjuade hade förmedlat vid den första intervjun.  
 
I vår förförståelse ingick att det finns flertalet narkotikabrukare som inte har någon kontakt 
med de sociala myndigheterna (Lander m.fl. 2002). För att inte utesluta personer utan kontakt 
med socialtjänsten eller som var negativa till myndigheten vände vi oss i första hand till 
verksamheter utan myndighetsansvar.10 Vi kontaktade flera verksamhetsformer i Stockholm 
som riktar sig till narkotikabrukare med delvis olika målgrupper, till exempel härbärgen, 
dagverksamheter och en avgiftningsenhet. Inledningsvis genomfördes även intervjuer med 
verksamhetspersonal för att få en bild av verksamheterna och erhålla personalens erfarenhet 
av vardaglig interaktion med narkotikabrukare. Flera av dessa personer hjälpte oss sedan att få 
kontakt med narkotikaanvändarna. I de flesta fallen var det en personal vid de olika 
verksamheterna som tillfrågade narkotikabrukarna om de ville delta i intervjustudien. Allt 
eftersom vi besökte de olika enheterna och utförde intervjuerna tog några droganvändare 
själva kontakt med oss och sa att de ville delta, vilket genererade ytterligare intervjuer. 

 
7 Vi syftar i detta sammanhang på Charlotta Fondén och Malin Leiknes. 
8 Med hemlösa avses i detta sammanhang att de inte hade en egen bostad, som de ägde eller hyrde i första eller 
andra hand. Flera av dem hade olika tillfälliga boendelösningar, som till exempel att de sov hos olika bekanta, på 
härbärge eller hade ett rum på ett inackorderingshem. 
9 I projektet fanns en avsikt att möta personer som hade olika typer av huvuddrog/er, som var i olika åldrar, 
kvinnor och män och som på något sätt haft kontakt med polis och sociala myndigheter på grund av sitt 
narkotikabruk.  
10 Vi ville med detta förfaringssätt undvika att bli förknippade med myndigheter för att inte riskera att 
narkotikabrukarna skulle vara reserverade under intervjuerna på grund av rädsla för att vi skulle vidarebefordra 
personbundna åsikter och erfarenheter till myndighetsrepresentanter. I detta sammanhang bör det tilläggas att vi 
fick kontakt med en av intervjupersonerna via en socialsekreterare som arbetade på en missbruksenhet inom 
socialtjänsten. 
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Samtliga intervjuer genomfördes i ett enskilt rum i de aktuella verksamhetslokalerna och 
samtalen varade i ungefär två timmar.11 De intervjuade narkotikaanvändarna fick vara 
anonyma, det vill säga vi frågade inte efter deras personuppgifter. Under intervjuerna fikade 
vi tillsammans och efter intervjun fick de en ersättning bestående av 100 kronor. Naturligtvis 
finns det vid personliga intervjuer av detta slag en mängd metodologiska farhågor att se upp 
med. Vi ska inte belysa alla här men vill ändå poängtera några omständigheter som man bör 
vara medveten om. Skillnader i klasstillhörighet, språkbruk och utbildning kan spela in under 
intervjusituationer och bidra till statusdistans och missförstånd (Mishler 1986). Den inverkan 
sådana omständigheter kan ha vid intervjuundersökningar brukar benämnas intervjuareffekt 
(se t.ex. Lee 1993). Naturligtvis har även de intervjuades och intervjuarnas förväntningar på 
samtalet betydelse för hur intervjun faller ut. För att minska risken för att den intervjuade 
svarar så som han/hon tror att intervjuaren vill har vi försökt poängtera att det är 
intervjupersonens kunskap och erfarenheter som är viktig. Vi använde oss också av olika 
infallsvinklar på frågorna (jmf. Holme & Solvang 1991). 
 
Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide, med teman/öppna frågor, som fokuserade 
narkotikaanvändarnas aktuella möten med myndigheter och andra aktörer.12 Genom att ställa 
öppna frågor gavs drogbrukarna möjlighet att delge sina beskrivningar, det var deras 
subjektiva upplevelser och erfarenheter vi eftersökte (Trost 1997). Samtalen kretsade framför 
allt kring beskrivningar av dessa möten och hur de upplevde att de bemötts i dessa kontakter. 
Deras egna reaktioner och agerande i förhållande till myndighetsrepresentanter och annan 
personal samt till själva mötenas innehåll beskrevs också. Eftersom de flesta av drogbrukarna 
hade flerårig erfarenhet av kontakt med bland annat socialtjänsten och polisen ingick även 
dessa som en del i deras beskrivningar. Människor har lättare att minnas händelser som har 
varit betydelsefulla för dem än andra händelser. Vi minns dessutom ofta bara en kärna av de 
faktiska händelserna, vad denna kärna består av avgörs av vad vi fann viktigt och begripligt 
när händelsen inträffade (Ekholm & Fransson 1982, Langlet 1990) En annan psykologisk 
mekanism fungerar så att vi tenderar att framställa skeenden som mer logiska och 
systematiska än de faktiskt varit (Repstad 1993). Detta innebär att narkotikabrukarna, trots 
eventuella svårigheter att minnas vardagliga saker, med stor sannolikhet minns just sådana 
händelser som varit betydelsefulla för dem. Både sådana och vardagliga aktuella händelser 
ingår i materialet. 
 
När relationer mellan människor ska kartläggas är språket ofta ett otympligt instrument 
(Ekholm & Fransson 1982). De intervjuade fick därför rita de personer som de hade relationer 
med för att beskriva deras sociala nätverk i en förtryckt nätverkskarta (se Svedhem 1986).13 

 
11 Vid de fyra uppföljningsintervjuerna besökte vi intervjupersonerna där de då befann sig, till exempel i häkte 
och på behandlingshem. Även dessa intervjuer utfördes ostört i enskilda rum. 
12 Vid intervjuarna frågade vi dels vilka myndigheter och andra personal de mött/haft möten med under den 
senaste veckan och bad dem beskriva sitt senaste möte. När vi i texten skriver aktuella möten/kontakter är det i 
första hand dessa vi syftar på. Ibland var de intervjuade osäkra på när kontakten faktiskt ägt rum 
(veckodag/vecka) och det visade sig ofta vara svårt att i detalj återge fler än ett eller två möten varför vi 
koncentrerade oss på de senaste mötena/kontakterna. Vi försökte även få en bild av vilka de hade kontakt 
och/eller relationer till samt hur dessa kontakter såg ut (se vidare nedan). Intervjuguiden innehöll följande 
teman/områden: den intervjuades nuvarande situation, nätverkskarta (relationer), mötesbeskrivningar, 
myndighets- och andra personalkontakter, bra respektive dåliga erfarenheter av möten, hur deras situation skulle 
kunna förbättras samt önskemål om deras framtida situation.  
13 Fyrfältskartan har utarbetats av Svedhem med flera (se Svedhem 1986 sid. 155 och framåt). Den karta som 
användes i undersökningen är hämtad från Aresik-Ram & Elf (1997:17). Den utgår från intervjupersonen och 
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På så sett skapades en visuell bild över de intervjuades relationer där till exempel närhet, antal 
vänner och eventuella relationer till myndighetsrepresentanter blir tydlig.  
 
Intervjuerna spelades in på band för att vår uppmärksamhet under intervjun skulle kunna 
riktas på dialogen, för att all information skulle dokumenteras och för att det gav oss 
möjlighet att i efterhand gå igenom och analysera hela samtalen (Patton 1987). Samtliga 
intervjuer transkriberades i sin helhet och vi har båda lyssnat till och läst varje intervju.  
 
Bearbetning och analys 

Som redan nämnts genomfördes fokusgruppsintervjuerna med poliserna och socialarbetarna 
innan narkotikabrukarna intervjuades. I genomläsningen av utskrifterna av 
fokusgruppsintervjuerna utkristalliserade sig ett antal centrala teman. Utifrån dessa 
konstruerades ett kodschema bestående av kategorier, som vi benämnde: mötet, ideologi, 
problemdefinitioner, problemlösningar, arbetets förutsättningar, samarbete, konflikter, 
hanteringsstrategier samt effekter. Materialet kodades i dataprogrammet NUD*IST.  
 
I kategorin mötet återfinns fokusgruppsdeltagarnas beskrivningar av deras möten med 
narkotikabrukare. Koden ideologi innehåller vilken människo- och samhällssyn som 
fokusgrupperna ger uttryck för. Denna kategori överlappar problemdefinitionerna och 
problemlösningarna i hög grad, eftersom gruppernas människo- och samhällssyn främst 
kommer till uttryck i resonemang som rör narkotikapolitik. Kategorin problemdefinitioner 
innehåller deltagarnas beskrivningar av narkotika- och missbrukssituationen, vad de ser som 
narkotikabrukarnas problem och vilka faktorer som orsakar dessa. Uttalanden om vad som ska 
till för att lösa missbrukarnas problem, liksom beskrivningar av hur fokusgrupperna arbetar 
återfinns i koden problemlösningar. Detta tema innehåller även resonemang om vad som 
krävs för att åtgärda narkotikaproblemet som fenomen. Arbetets förutsättningar innehåller 
beskrivningar av vilka ramar som finns för arbetet, t ex lagstiftning, organisation, (brist på) 
resurser, utrustning, utbildning, kompetens etc. och i koden samarbete finns beskrivningar av 
vilka aktörer som fokusgrupperna samarbetar med. Konflikter avser dels konflikter med andra 
aktörer, dels mål- och medel konflikter (t ex mellan resurser och målsättningar). Hur 
fokusgrupperna hanterar dessa konflikter har kodats som hanteringsstrategier. Kategorin 
effekter innehåller dels uttalanden om vilka effekter/konsekvenser fokusgrupperna anser att 
olika åtgärder/icke-åtgärder har på narkotikabrukarna, dels vilka effekter/konsekvenser 
fokusgrupperna tror att narkotikabrukarna anser att olika åtgärder/icke-åtgärderna har för 
narkotikabrukarna. Koderna överlappar till viss del varandra och citaten belyser ofta flera 
teman. 
 
Även i intervjuerna med narkotikabrukarna utkristalliserades centrala teman som materialet 
kategoriserades utifrån. Dessa återkom ofta i de intervjuades samlade meningsutsagor och 
belyste också projektets frågeställning (Strauss 1987, Ely mfl 1999). Kategorierna, som till 
stora delar utgick från intervjuguiden, benämndes mötet, samverkan/konflikt, 
hanteringsstrategier och konsekvenser och framtiden. I temat mötet kodades de beskrivningar 
som de intervjuade gav kring möten de nyligen haft med olika aktörer. Här ingår allt som 
handlar om möten med olika aktörer så som mötets förutsättningar, utformning, bemötande, 

 
denna/e får rita in vilka den har relationer med och avståndet till dem. Följande fem kategorier ingick; familj, 
släkt, vänner och övriga, skol-/arbetskamrater, professionella (dvs. personer som intervjupersonen möter i deras 
yrkesutövning). 
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hur relationen/kontakten mellan dem upplevdes med mera. Även beskrivningar av möten och 
kontakter de haft tidigare ingår här. Det andra temat inbegriper samverkan-konflikter som de 
intervjuade beskrev att de hade med olika aktörer samt samarbete/konflikter som förekom 
mellan och inom de olika myndigheterna/verksamheterna. Här ingår exempelvis vilken hjälp 
de intervjuade ansåg att de behövde och vilken hjälp de upplevde att socialtjänsten ansåg att 
de behövde. Här kodades både samarbete/konflikter på personlig och strukturell nivå. Temat 
hanteringsstrategier innehåller hur de intervjuade agerade och relaterar gentemot de olika 
aktörerna, hur de såg på dem och även hur de såg på sig själva och sitt agerande. Här återfinns 
till exempel beskrivningar av hur och varför de undviker socialtjänsten och hur de gör för att 
socialtjänsten ska utbetala ekonomiskt bistånd. Under det fjärde temat har konsekvenser på 
kortare och längre sikt av olika möten, insatser, åtgärder, krav/villkor och hot om tvång med 
mera kodats. Slutligen kodades allt de intervjuade trodde, ville och önskade angående sin 
framtid. Naturligtvis är dessa teman inte fristående från varandra vilket innebär att vissa 
beskrivningar/citat kodats i flera av kategorierna.  
 
De första analyserna av materialen kommer inte att presenteras närmare i denna rapport 
(läsaren hänvisas till Johansson & Skrinjar 2001). Då den vidare analysen bygger på de första 
ska dessa dock kort beröras. Analysen av fokusgruppsmaterialet visade att det fanns påtagliga 
likheter mellan polisers och socialarbetares syn på sina respektive yrkesroller. Båda 
yrkesgrupperna gav uttryck för att i första hand se sig själva som ”hjälpare” i förhållande till 
narkotikabrukarna, trots att båda har en kontrollerande funktion inbyggd i sin faktiska 
yrkesutövning. Polisgrupperna var mycket medvetna om sina maktbefogenheter och beskrev 
dem som självklara inslag arbetet. I socialarbetargrupperna framstod det däremot som otillåtet 
att tala om makt som en del av yrkesutövningen. Vi såg dock tydliga inslag av kontroll i båda 
yrkesgruppernas beskrivningar, en kontroll som legitimerades genom omsorg (se Johansson & 
Skrinjar 2001).  
 
Den första genomgången av intervjuerna med narkotikabrukarna visade att socialtjänsten var 
den mest betydelsefulla aktören för dem (se även Laanemets 2002). Möten mellan 
narkotikabrukarna och socialtjänsten analyserades därför först och även i denna analys 
åskådliggjordes socialarbetarens dubbla funktion som kontrollör och hjälpare.14  
 
Båda dessa analyser visade således att makt är ständigt närvarande i mötena mellan 
narkotikabrukare och olika myndighetsrepresentanter. För att få en djupare förståelse för 
dessa mekanismer och hur de verkar valde vi att tillämpa ett maktperspektiv i den vidare 
analysen av såväl myndigheterna som narkotikabrukarna. Detta perspektiv saknas till stora 
delar i tidigare svensk narkotikaforskning som i huvudsak varit inriktad på drogbrukares 
bakgrundsförhållanden, problematik eller behandlingsutfall (se t ex Svensson 1996, Lander 
2003). 
 
 
Teoretisk analysram   

I denna rapport ingår bl.a. en maktanalys av myndigheternas och narkotikabrukarnas utsagor. 
Vår utgångspunkt är att makt inte i första hand handlar om att förbjuda eller förhindra vissa 
saker (negativ funktion), utan snarare om att skapa eller upprätthålla förhållanden (positiv 

 
14 Resultaten från analysen av möten mellan socialtjänsten och de intervjuade narkotikabrukarna presenterades 
vid European Society for Social Drug Research (ESSD) konferens i Venedig i oktober 2001. 
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verkan). Makt genomsyrar hela samhället och består i utövandet - inte i en konkret lag, 
substans eller förmåga som någon besitter (Foucault 1987, Franzén 2000). Makten är en 
relation mellan människor, ett styrkeförhållande mellan en människa och en annan, eller 
mellan en grupp och en annan. Styrkeförhållanden kan bottna och bestå i skillnader i 
samhällelig position, etnisk tillhörighet, kön, ålder, kunskap, graden av verbal förmåga etc. 
och således avse både individuella särdrag och strukturella fenomen (se Hörnqvist 1996). När 
det gäller relationen mellan polis/socialarbetare och narkotikabrukare består 
styrkeförhållandet bland annat av att de förra besitter ett materiellt, kulturellt och socialt 
överläge gentemot narkotikabrukare. Överläget är också strukturellt genom att poliser och 
socialarbetare är myndighetsrepresentanter, vilka har maktbefogenheter som de kan och i 
vissa fall också ska tillgripa (se Kristiansen 1994).  
 
Makt bidrar till att forma relationer och det som försiggår i dem, samtidigt som den verkar 
genom dessa (Franzén 2000). Maktutövningen kan vara repressiv eller produktiv. Den senare 
innebär, till skillnad från repression, att målgruppen involveras som aktiva subjekt i den egna 
underkastelsen, utan att de själva behöver vara medvetna om maktutövningen (se Hörnqvist 
1996, Mathiesen 1982). 
 
Makt är starkt sammankopplat med kunskap (Focault 1987). Makt och kunskap förutsätter 
och implicerar varandra: ”Överallt där makt utövas bildas kunskap, och tillvaratagandet av 
denna kunskap stärker styrkeförhållandet och garanterar den fortsatta maktutövningen, som i 
sin tur leder till nya kunskaper…” (Hörnqvist a.a. s.153). I detta sammanhang spelar diskurser 
en avgörande roll. Med diskurs avses system av mening och föreställningar som etablerar 
regelstyrda framställningar av utsagor, begrepp, teser och teorier, som sammantagna utgör en 
artikulerad framställning om en företeelse (Franzén 2000, Kristiansen 1994). Kort sagt: 
särskiljbara sätt att tala och skriva som både konstruerar bilder av verkligheten och 
konstituerar objekt för kunskap (Sahlin 1999). Diskurser bidrar till att skapa föreställningar 
om hur vi ska betrakta, tolka och förstå verkligheten, samtidigt som dessa föreställningar 
utesluter andra synsätt. De påverkar och formar människors uppfattningar om vad som ska 
betraktas som ”sant”, ”falskt” ”rätt”, ”normalt”, ”friskt”, ”sjukt” etc. (Beronius 1986, Franzén 
2000). 
 
Yrkesgrupper och professioner – t ex socialarbetare och poliser - utvecklar egna diskurser där 
de centrala inslagen utgörs av vad som ska betraktas som problem och vilka sätt som dessa 
problem ska lösas på (Franzén 2000). De värderingar som tar del i en professionell diskurs’ 
uppbyggnad och formering fungerar normgivande för vad som bör respektive inte bör höra till 
den; vad som är ”relevant” eller ”möjligt” inom diskursens ramar. Vissa aspekter och 
dimensioner utesluts medan andra införlivas, vilket skapar en perspektivfixering som innebär 
att somligt observeras, annat inte (Beronius 1986). 
 

”Det är utifrån såväl explicita som implicita regler och kriterier som varje diskurs anger 
vad som ska hållas för sant och vad som ska hållas för falskt. … Betydelsen av 
relationen mellan diskurs och sanning består i de sätt som diskursen styr och formar 
beteendet hos den som arbetar inom den. Dess praktiker dikterar ett förhållningssätt (ett 
”hur” gå tillväga) som innebär att en viss värderande position intas gentemot 
studieobjektet” (Beronius 1986 s.160).  

 
Poliser och socialarbetares arbete består till stor del av att fatta beslut som direkt berör andra 
människor. Beslutsfattande förutsätter bedömningar av människor och situationer, vilket i sin 
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tur förutsätter information utifrån vilken bedömningarna kan göras. I det polisiära och sociala 
arbetets dagliga verksamhet samlas därför en mängd information, som är nyttig eller 
nödvändig för det pågående arbetet, och som formar kunskap. Den kunskap som bildas inom 
polisen och socialtjänsten omsätts emellertid inte uteslutande i dessa myndigheters praktik, 
utan tränger också ut till, används och systematiseras av andra professioner – inte minst av 
forskare inom samhällsvetenskaperna – vilket bidrar till att kunskapen/makten reproduceras 
(se Hörnqvist 1996).15

 
Karaktäristiskt för professioner är att de besitter ett slags kunskapsmonopol över sitt 
verksamhetsområde och att de gör anspråk på att vara kunskapsbärare. I kontakten med 
professionella inom en diskurs möter den enskilde individen/klienten kunskapen som makt. I 
detta sammanhang spelar det som Beronius benämner disciplinens matris en avgörande roll.16 
Disciplinens matris är det som dess utövare har gemensamt; det språk de talar och som bygger 
på en särskild begreppsapparat, de metoder och regler som de arbetar efter och som de 
vidarebefordrar till nästa generations utövare (Beronius 1986 s. 160 ff). Innehav av kunskap 
om narkotikabrukare, liksom kunskaper om vilka åtgärder som är möjliga/önskvärda/icke-
önskvärda etc. att vidta i arbetet med denna ”problemgrupp”, samt vilka åtgärder den enskilde 
socialarbetaren/polisen vidtar eller inte vidtar, innebär således maktutövning, även om 
enskilda poliser och socialarbetare inte är alltid medvetna om detta (se Johansson & Skrinjar 
2001, se även Kristiansen 1994).  
 
Även om innehav av kunskap är makt, är det dock viktigt att inte glömma att kunskaper också 
utövar en betydande makt över innehavaren själv.  
 

”Kunskaper  - och inte minst vetenskapligt baserade yrkeskunskaper som hos läkare, 
ingenjörer, socionomer, ekonomer och andra akademiskt utbildade experter – vilka är 
förbundna med speciella sätt att arrangera omvärlden på, fungerar disciplinerande på 
kunskapsinnehavarens tänkande och handlande” (Beronius 1986:146).  

 
I den följande analysen av myndighetsgruppernas och narkotikabrukarnas beskrivningar har 
vi emellertid försökt att identifiera maktutövning och belysa dess effekter för i första hand 
narkotikabrukarna (jämför Mathiesen 1982, Kristiansen 1994, Hörnqvist 1996). 
 

 
15 Ett tydligt exempel på systematisering av myndigheters kunskap är de s.k. case-finding undersökningarna som, 
utifrån uppgifter om enskilda narkotikabrukare från myndigheter och andra professionella aktörer, har skattat 
antalet narkotikamissbrukare i Sverige. (Den senaste genomfördes 1998, se Olsson et.al 2001). Även 
föreliggande studie bygger på, tolkar och analyserar myndighetsföreträdares – dvs. fokusgruppernas – 
vetande/kunskap om narkotikamissbruk- och –missbrukare.  
16 Beronius anspelar på den dubbla betydelsen av ”disciplin” som begrepp. Dels som ämne, fack eller 
vetenskapsgren, dels som lydnad, pli och inordning under det auktoritativa (a.a. s.170). 
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3. Myndigheternas problembilder 
”Det är väl missbruket som är problemet, det är väl det man ska göra 
något åt.”                
 
I detta kapitel beskrivs och analyseras relationen mellan bilder av och åtgärder mot 
narkotikamissbruk och narkotikamissbrukare, så som de kommer till uttryck i 
fokusgruppsintervjuerna med poliser och socialarbetare.17 Först presenteras hur grupperna 
definierar narkotika som problem. Därefter beskrivs vilka bilder/föreställningar som de 
uttrycker sig ha av narkotikamissbrukare18. Dessa synliggörs främst i fokusgruppernas 
beskrivningar av åtgärder som de säger sig vidta, inte vidtar, samt åtgärder som grupperna 
uttrycker att de skulle vilja kunna vidta, i arbetet med narkotikamissbrukare. Slutligen 
analyseras det polisiära och sociala arbetet utifrån respektive yrkeskategoris roll och arbete 
med narkotikamissbrukare, varigenom två maktstrategier – disciplin och gränskontroll - kan 
ses operera.    
 
 
Narkotika – ett mångfacetterat problem 
 
Fokusgruppernas problemdefinitioner uppvisar överlag stora likheter. Samtliga grupper skiljer 
i sina problembeskrivningar mellan ungdomar respektive etablerade narkotikamissbrukare. 
Ungdomars problematik beskrivs i termer av avsaknad av gränser, brister gällande normer och 
värderingar och okunskap om narkotikans effekter både på kort och på lång sikt. Etablerade 
narkotikamissbrukares problematik beskrivs framför allt som narkotikamissbruket i sig samt 
missbrukets konsekvenser som t.ex. kriminalitet och marginalisering (se Johansson & Skrinjar 
2001). Föreliggande avsnitt fokuserar på den senare kategorin och fördjupar analysen av 
fokusgruppernas bilder av och arbetssätt gentemot vuxna, etablerade narkotikamissbrukare.  
 
Generellt ger fokusgrupperna uttryck för ett orsaks- och processtänkande. Samtliga talar om 
narkotikamissbruk i termer av symtom på ett eller flera bakomliggande problem och anser att 
dessa problem är direkta eller indirekta orsaker till narkotikamissbruk. Gemensamt är också 
att oavsett vilka faktorer som ligger bakom utvecklandet av narkotikamissbruk så blir 
missbruket förr eller senare ett problem i sig, som i sin tur genererar ytterligare problem.  
 

”Jag tror att det börjar så någonstans. Någonting som utlöste. En skilsmässa, 
blev av med jobbet, taskigt med pengar, kan inte betala hyran. Jag tror att 
någonstans i första hand kanske börjat med nåt mindre missbruk som man höll i 
schack innan, bara testat någonting. Eller börjat med alkohol, det gäller inte 
bara droger. Det är inte vem som helst som hamnar som en etablerad 

 
17 Se avsnitt 2 för en beskrivning av material, metod och tillvägagångssätt. 
18 Som nämndes inledningen är missbruksbegreppets innebörd oklar och problematisk I detta avsnitt används 
dock begreppen narkotikamissbruk/-missbrukare eftersom deltagarna i fokusgrupperna själva använde dessa 
begrepp.   
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missbrukare, det är ju inte det. Dom har haft lite sämre förutsättningar. Det är 
ju inga solskenshistorier man hör precis” (PG 3).19

 
 

Karaktäristiskt för fokusgruppernas problembeskrivningar är att de inbegriper flera nivåer, 
vilka oftast uttrycks hänga samman och påverka varandra. Ingen grupp hävdar att det finns en 
eller några enstaka faktorer, som skulle kunna förklara utvecklandet av narkotikamissbruk, 
utan missbruket ses som ett mångfacetterat problem.  
 
Strukturella faktorer (t.ex. arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, boendeproblematik) beskrivs 
ofta i kombination med individuell sårbarhet (t.ex. psykiska problem) som en grundläggande 
och vanlig bakomliggande problematik. Fokusgrupperna betonar att narkotikamissbrukare 
oftast vuxit upp under svåra hemförhållanden. Beskrivningar av narkotikamissbruk som 
socialt arv, flykt från traumatiska upplevelser och/eller självmedicinering förekommer i alla 
grupper. Tidiga störningar i de nära relationerna mellan barn och föräldrar betonas särskilt av 
vissa socialarbetare. Narkotikamissbruk betraktas generellt som ett uttryck för andra problem 
som grundas på ett tidigt stadium i en människas liv.  
 
Den dominerande uppfattningen som kommer till uttryck bland fokusgruppsdeltagarna är att 
narkotikamissbruket är missbrukarnas allvarligaste problem. Inte minst eftersom det anses 
generera andra problem. ”Ekorrhjul” används för att illustrera den onda cirkel som 
narkotikamissbrukare kan hamna i; fördjupat missbruk, ökad kriminalitet, allt färre eller inga 
kontakter med icke-missbrukare, sjukdomar, skulder, hemlöshet etc. är aspekter som också 
förklarar varför det är så svårt att bryta ett missbruk. Symtomet blir ett problem i sig.  
 
Orsaks- och processtänkandet går som en röd tråd genom alla fokusgruppers 
problemdefinitioner och den bild av narkotikamissbrukares problematik som framträder kan 
sammanfattas enligt nedanstående figur. 

 
19 PG avser polisgrupp och SG socialarbetargrupp. Alla citat från intervjuerna presenteras i rapporten med kursiv 
stil inom citationstecken.     

 15



 
 
  
 
 
 
 
    Symtom / Huvud-  
   Bakomliggande problem       problematik           Ytterligare problem 
 
    

 
Ekonomisk och social 
marginalisering, svåra 
uppväxtförhållanden, 

missbrukande föräldrar, 
individuell sårbarhet, 
mobbing, tidig brist 

på uppmärksamhet från 
föräldrar, daghem,  

skola etc. 
 

 
Exkludering från 

bostads- och 
arbetsmarknad, 

ekonomiska problem, 
social marginalisering, 
kriminalitet, fördjupat 
missbruk, försämrad 

fysisk och psykisk hälsa 
etc. 

 

 
 

 

NARKOTIKA-
MISSBRUK 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 1. Orsaker till och konsekvenser av narkotikamissbruk enligt fokusgrupperna 
 
 
 
Mot vad och vem ska åtgärder riktas? 
 
Att narkotikamissbruket ses som det primära problemet och att det är detta som först och 
främst måste åtgärdas innan andra insatser kan sättas in, hänger samman med 
fokusgruppernas arbetsförhållanden och den syn på narkotikamissbrukarna som 
fokusgrupperna uttrycker. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater möter för många människor i 
sitt arbete för att de ska kunna individualisera varje relation. För att hantera detta konstruerar 
de därför hanterliga kategorier/stereotyper i vilka klienterna sorteras. Klienterna behandlas 
sedan efter vilken kategori de sorteras in under (Lipsky 1980, se även Järvinen 2002). 
Narkotikamissbrukare kan sägas utgöra en sådan kategori som poliser och socialarbetare 
konstruerar genom sitt arbete. Vårt material tyder dock på att ”narkotikamissbrukaren” inte är 
en enhetlig, logiskt sammanhängande kategori, utan snarare består av olika bilder vars drag 
kan sägas stå i motsatsförhållanden till varandra. De bilder som framträder av 
narkotikamissbrukaren är ”brottslingen”, ”offret” och narkotikamissbrukaren som ”fast i 
marginalen”. I linje med Lipskys resonemang framträder de bland annat i fokusgruppernas 
åtgärdsbeskrivningar och –förslag.  

”Brottslingen” 
 

”Nu är jag målansvarig för målgruppen inbrott och störningar i boendet där narkotika 
eller narkomanerna utgör en stor del av de brotten som vi ska försöka beivra.” (PG 1) 

 
Det är i polisgrupperna som narkotikamissbrukaren tecknas som brottsling. Mot bakgrund av 
polisgruppernas generella problemdefinitioner av narkotikan som ett i första hand socialt 
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problem, kan man ställa sig frågande till deras självklara uppfattning att narkotikamissbrukare 
är en polisiär angelägenhet. Ingen av polisgrupperna har på något sätt ifrågasatt arbetet 
med/mot narkotikamissbrukare. Intressant är att trots att polisgrupperna gör många 
jämförelser mellan narkotikamissbrukare och alkoholister när de talar om drogmissbruket, så 
betraktas inte fylleri som en polisiär angelägenhet. 
 

”Polis 1:...a-lagarna, dom stör ju, men dom begår ju inte brott i den bemärkelsen som 
en etablerad missbrukare gör. Dom stjäl ju allt dom kommer över. … Medan a-lagarna 
inte gör mer än att dom sitter och super”. 
Polis 3: ”Nej, för många utav dom (alkoholisterna) är ju förtidspensionerade eller 
sjukpensionärer, så dom har pengar till alkoholen så dom behöver inte begå brott för 
att få pengar men det måste ju narkomanerna göra” (PG 3). 

 
Att narkotikamissbrukare framstår som en så självklar målgrupp för polisens arbete kan alltså 
delvis förstås mot bakgrund av beskrivningen av narkotika som en grund till nästan all 
brottslighet. Att arbeta med/mot narkotikamissbrukare blir ett centralt led i arbetet mot annan 
typ av brottslighet. När poliserna talar om narkotikamissbrukaren som brottsling så beskrivs 
denne alltid som en ”han”, som kalkylerar och gör rationella val. Inte minst utifrån en 
medvetenhet om lagstiftning och rådande praxis. 
 

”I vissa lägen så blir man ju straffri, det vet ju de här killarna om ... Har man fått en 
dom till exempel så ska man vänta en viss tid innan man ska in [i fängelse] och avtjäna 
den domen. Så kan jag ju då göra ett antal brott till, beroende vad det är för styrka på 
dem. Det kan vara kanske ett halvt dussin inbrott till och så får man dem inbakade i 
samma straff. Jag får alltså ingenting mer för att jag gör mera brott… Det kostar 
ingenting extra” (PG 1). 

 
Relationerna mellan narkotikamissbrukare och poliser beskrivs som ”ett spel, det är polis och 
det är bandit eller buse. Det vet ju narkomanen också om” (PG 1). Poliserna ger uttryck för 
att detta spel har ganska klara regler för båda parter och att narkotikamissbrukarna – i 
synnerhet de äldre och kända som poliserna ”ständigt har att göra med” – är väl medvetna om 
vilka knep de kan ta till för att inte ”åka dit” (se även Carlström 1999, Ekman 1999). Utifrån 
denna bild kan åtgärdsförslag som syftar till att öka upptäcktsrisken, som brottsprovokation, 
möjlighet att arbeta ”under cover”, användandet av kräksirap och buggning, förstås. Omvänd 
bevisbörda förespråkas också av en polisgrupp. Polisen är i dagsläget inte tillåten att använda 
någon av dessa åtgärder, något som upplevs som mycket frustrerande. 
 

”Vi pratar om den personliga integriteten - ja, det är ju det politikerna älskar att prata 
om - men vi VET ju alltså vilka missbrukarna är. Vi kommer ju inte att trakassera 
Svensson! Det är ju inte dom vi kommer att jaga, vi kommer ju jaga missbrukarna och 
försäljarna i första hand. Och där tycker inte jag den personliga integriteten är det 
viktigaste, utan då tycker jag att samhällsnyttan att jaga narkotikamissbrukarna är 
större än personlig integritet för dom här knarklangarna som säljer narkotika till barn 
och annat” (PG 2). 

 
I polisgrupperna är det mycket vanligt att legitimera repressiva åtgärder mot 
narkotikamissbrukarna utifrån samhällsnyttan. Det gäller inte minst för tvångsvård som är den 
i särklass mest förespråkade åtgärden i polisgrupperna och som oftast framförs utifrån 
utilitaristiska argument, dvs. för att skydda andra (Kinnunen 1994). Alla grupper menar att 
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tvångsvård borde tillämpas i mycket högre utsträckning än vad som görs och flera är kritiska 
mot socialtjänsten. 
 

”...dom har ändå ett ansvar gentemot övriga samhället att dom här människorna ska 
inte förstöra så mycket för andra som dom faktiskt gör … Det kostar enormt mycket, 
även när dom är under behandling, men då får man väl ta det då. Men dom kostar 
enormt mycket pengar när dom är ute” [dvs. när de inte är frihetsberövade] (PG 3). 

 
Repressiva åtgärder motiveras också utifrån en underliggande tankefigur om individuell 
avskräckning. Genom att polisen stör, jagar och punktmarkerar narkotikamissbrukare samt 
förespråkar att maximinivåerna i straffsatserna för narkotikabrott borde tillämpas, skapas 
tanken att narkotikamissbrukarens tillvaro ska upplevas som så jobbig att det drogfria livet 
ska framstå som det enda tänkbara alternativet. Den polisgrupp som arbetar riktat mot 
gatuhandel berättar att: 
 

”…det dom [narkotikamissbrukarna] hatar mest det är vi, för att vi har ingen strategi, 
tycker dom. Helt plötsligt så står vi utanför deras dörr, av någon anledning, eller så 
står vi i en port och när dom kommer in så suger man tag i dom. Så att vi kör ju 
störning maximalt, eftersom dom vet aldrig var vi är” (PG 2). 

 
Det ska alltså upplevas rationellt att välja det drogfria livet. Uttalanden som att ”Det är inga 
straff, tycker jag, att tala om. Inte på gatunivå i alla fall för det egna missbruket” (PG 3), 
uttrycks dels i individualpreventiva termer enligt ovan förda resonemang, dels i 
allmänpreventiva där de låga straffen anses sända fel signaler. 
 
Bilden av den brottslige narkotikamissbrukaren förekommer bara i polisgrupperna och är inte 
den dominerande i materialet. Även om socialarbetare uppmärksammar att ”dom flesta 
narkomaner och missbrukare langar till kompisar” så beskrivs inte narkotikamissbrukarna i 
termer av brottslingar. Deras försäljning anses ligga på en annan nivå än försäljning av stora 
kvantiteter av narkotika. En socialarbetare berättar att hon vid ett par tillfällen har fått 
information av sina klienter om personer som handlar med större kvantiteter – då handlar det 
om kilon – och att hon då tipsat polisen som ”tagit dom här personerna”. Socialarbetarna 
talar dock inte om narkotikamissbrukarna som brottslingar, men de flesta ger uttryck för att 
”det ska vara kriminaliserat och förbjudet. Det räcker med alkoholen" (SG 3). 
 

”Offret” 
 
Polisernas beskrivningar 
Avskräckande åtgärder som att jaga och störa narkotikamissbrukare för att skapa motivation 
att välja bort narkotikan kan legitimeras och tillämpas med utgångspunkt i teorin om det 
rationella valet. Alla polisgrupper talar om narkotikamissbrukares motivation som avgörande 
för att kunna sluta missbruka, men uttalandet ”En narkoman är inte motiverad” sammanfattar 
den dominerande uppfattningen i polisgrupperna (jämför Järvinen 2002). Avgörande för 
narkotikamissbrukares bristande motivation att vilja sluta med droger uttrycks ligga i den 
kraft som narkotikan utövar över narkotikamissbrukarna. ”Det är ju kroppen som vill ha 
narkotika” och som gör att ”Dom måste jaga hela tiden för att få tag på sina ransoner, sin 
dos eller vad dom nu tar. Dagligen”. Men om det är kroppen som vill ha narkotikan hur 
legitimeras då ovan beskrivna polisiära strategier? ”Det var mer för att ge till socialen och 
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visa att nu har vi tagit den så och så många gånger. Nu har vi skrivit LVM-anmälan. Nu 
måste ni göra någonting” (PG 3). 
 
Överlag uttrycks en medvetenhet om att polisiära åtgärder inte ensamma kan få 
narkotikamissbrukare att sluta använda narkotika. Socialtjänsten anses spela en avgörande roll 
men bedöms oförmögen att klara sina uppgifter bland annat på grund av bristande resurser. 
Därför förespråkas mer resurser till socialtjänsten i lika stor utsträckning som till den egna 
verksamheten. Poliserna kritiserar dock socialtjänsten för att lägga för stor vikt vid 
narkotikamissbrukares motivation och frivillighet när det gäller vård och behandling. 
Tvångsvård förespråkas därmed även utifrån en paternalistisk argumentation (Kinnunen 
1994). Genom att ”lyfta bort” narkotikamissbrukaren från de vardagliga sammanhang som 
han eller hon ingår i där ”det finns för många sockerbitar som lockar”, så hjälper man 
honom/henne (se även Johansson & Skrinjar 2001). Det finns också en uppfattning i 
polisgrupperna att motivation till att sluta med narkotikamissbruket kan tvingas fram. 
Konkreta beskrivningar av hur detta skulle gå till ges inte, men tidsaspekten framförs som 
avgörande. Sex månaders tvångsvård, d.v.s. den längsta tid som LVM-lagen medger, anses 
vara för lite. 
 

”Nej, det är för kort, för kort vårdperiod alltså. Jag tror att om man skulle låsa in dom 
eller om man skulle tvångsomhänderta dom och ge dom ordentlig vård, säg två, tre, 
fyra, fem år eller tills dom är, ja, någotsånär fria” (PG 3). 

 
Till skillnad mot socialarbetarna (se nedan) tycks polisgrupperna tolka tvångsvårdsbegreppet 
bokstavligt. De utgår från att tvångsomhändertagande av narkotikamissbrukare per definition 
innebär eller åtminstone ska innebära att narkotikamissbrukaren behandlas20. De förespråkar 
dock inte enbart tvång utan ser också möjligheter med frivillig vård. Kritik förekommer dock 
mot att 
 

”…om man då skulle lyckas få vård, eller hjälp, stöd till ett avslut, man kommer in på 
ett behandlingshem, men det misslyckas. Då har man liksom straffat ut sig för en lång 
tid framåt för att få en ny chans. Det är lite tragiskt också. Att falla tillbaka det är ju 
väldigt lätt. … det är för jävligt. Jag tycker det. Har man ändå kommit till den insikten, 
i alla fall en liten motivation till att sluta, då tycker jag liksom att man ska ta tillvara 
den” (PG 1). 

 
Denna typ av resonemang står i kontrast till dem som förs utifrån narkotikamissbrukaren som 
brottsling. Den bilden tecknas framför allt utifrån den skada som narkotikamissbrukare 
åsamkar allmänheten. När poliserna talar om narkotikamissbrukaren som offer uttrycker de en 
förståelse för narkotikamissbrukares svåra situation och kan peka på att åtgärder inte är 
tillräckligt väl utformade eller anpassade för de problem som narkotikamissbrukare har.   
 
Synen på narkotikamissbrukaren som offer kan också innebära att poliser väljer att inte vidta 
åtgärder. Den polisgrupp som arbetar inom Malmöområdet, berättar att 
 

Polis 2: Det är ytterst sällan till exempel som vi tar sprutorna ifrån dom. Dom har sina 
personliga sprutor istället för att låta det gå laget runt och sprida en massa ... det låter 
vi dom ha. 

                                                 
20 ”I formell mening bygger LVM-vården på en distinktion mellan motivationsarbete och behandling” skriver 
Billinger, men det råder stora oklarheter var skiljelinjerna går såväl teoretiskt som praktiskt (Billinger 2000:19). 
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Polis 1: Suget efter heroinet är ju så fruktansvärt stort, så skulle han va utan sina egna 
sprutor som vi har tagit ifrån honom, då lånar han ju kompisens. Han låter ju inte bli 
att ta det! Han måste ju ta det! Så det, vi tycker det är en självklarhet  (PG 2). 

 
I de två polisgrupperna från Stockholm förekommer inte beskrivningar av denna 
arbetsstrategi, vilket visar på den lokala kontextens betydelse för det konkreta arbetet.21

I Malmö har sprutbytesprogrammet funnits i ett drygt decennium och poliserna där menar att 
sprutbytesprogrammet fyller en viktig funktion för förhindrandet av smittspridning, eftersom 
man delar ut sprutor och kondomer till narkotikamissbrukare samt att de erbjuds vård av 
exempelvis sår och bölder. Detta betraktar Malmöpoliserna som viktigt inte minst utifrån 
deras egen säkerhet. Polisgrupperna i Stockholm var emot sprutbytesprogram med 
motiveringen att det är en form av ”smyglegalisering” av narkotika.  
 
 
Socialarbetarnas beskrivningar 
Det finns likheter mellan socialarbetarnas och polisernas uppfattning kring 
narkotikamissbrukaren som offer. Även bland socialarbetarna förekommer uttalanden om att 
narkotikamissbrukaren är ”kemiskt styrd” och är ett offer för ”narkotikans krafter”. Liksom 
poliserna ser alla socialarbetare tvångsvård som en viktig möjlig åtgärd, även om det finns 
skillnader i synen på tvångsvårdens möjligheter. 
 
En annan skillnad mellan polis- och socialarbetargrupperna är att ett fåtal i den senare 
gruppen ger uttryck för en viss kritik mot kriminaliseringen av eget bruk. Kritiken går ut på 
att narkotikamissbrukare inte avhåller sig från att använda narkotika ”för att det är olagligt. 
Det är ju andra mekanismer bakom”. Ett par socialarbetare uttrycker också att polisens arbete 
mot gatuhandel och enskilda narkotikamissbrukare är slöseri av samhällets resurser. Vidare 
lägger socialarbetarna en större tyngdpunkt på bakomliggande faktorer än vad poliserna gör. 
Begreppet beroendepersonlighet förekommer till exempel i beskrivningen av 
narkotikamissbrukare och denna antas bottna i en psykosocial problematik. Individer som 
beskrivs ha en beroendepersonlighet anses särskilt sårbara för att fastna i narkotikans grepp. I 
socialarbetarnas bild lyfts således ett dubbelt offerskap fram – narkotikamissbrukaren som 
offer för psykosociala problem och som offer för narkotikans krafter.  
 
Socialarbetarna beskriver att de känner sig små och maktlösa mot dessa krafter och liksom 
poliserna ser socialarbetarna tvångsvård som en viktig möjlig åtgärd. Skillnaden mellan 
grupperna är att poliserna framför allt argumenterar utilitaristiskt och också i större 
utsträckning verkar se tvångsvården som ett mål i sig, medan socialarbetarna enbart framför 
paternalistiska argument och talar om den i termer av medel. De flesta socialarbetarna 
legitimerar tillämpandet av tvångsvård som en akutåtgärd för att gå in och tillfälligt bryta ett 
destruktivt missbruk och ge narkotikamissbrukaren en chans att tänka efter. 
 

”På något sätt är det ju ändå samhället som står för det etiska eller moraliska. Man 
står för att folk inte får knarka eller supa ihjäl sig. Det är något man inte får göra i 
Sverige. Sen kan man ju diskutera om det ska vara LVM, eller längden och nyttan av 
det. Men det är något gott i själva lagstiftningen som finns” (SG 1). 

 

                                                 
21 Skillnader i arbetssätt som ett resultat av och inställning till sprutbytesprogram är dock de enda exempel som 
tydligt visar på lokala skillnader mellan fokusgrupperna.  
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Även om socialarbetarna generellt uttrycker en skepsis mot tvångsvårdens möjligheter och 
innehåll, som av många beskrivs som ”förvaring, det är väl inte direkt någon behandling, 
man hejdar bara förloppet” (SG 2), förekommer konkreta exempel på tillämpningen av denna 
åtgärd. De flesta av dessa beskrivningar gäller narkotikamissbrukande kvinnor som antingen 
varit gravida eller har barn. Tvångsomhändertagande av dessa kvinnor, liksom av deras barn, 
har då främst legitimerats utifrån synen att kvinnorna på grund av sitt narkotikamissbruk, inte 
ansetts vara kapabla mammor. Tvångsvård legitimeras också utifrån lyckade ingripanden på 
numera drogfria klienter som beskrivit tvångsvården som ”det som räddade honom, att han 
åkte in på LVM, som han sa” (SG 1). Liknande resonemang förs kring omhändertagande av 
barn: 
 

”Hon är ju oerhört tacksam att man gick in och omhändertog barnen. Det var det som 
fick henne att tänka efter. Inte just då men kanske efter ett kort tag” (SG 4). 

 
Flera socialarbetare lyfter fram att man knappast löser narkotikamissbrukares problem genom 
att bara ta bort narkotikan. ”Nej, det kommer ju ändå inifrån, viljan att droga. Behovet” (SG 
2). Därför menar flera att det krävs mer än bara missbruksbehandling. Psykoterapi förespråkas 
av några och en del menar att denna borde betalas via sjukförsäkringen. Förutsättningen för 
terapi anses dock vara att ”först bli av med knarket. Man måste nog vara nykter för att sedan 
kunna gå i terapi” (SG 4). 
 

”Fast i marginalen” 
 
Bilden av narkotikamissbrukaren som fast i marginalen, som ständigt återkommer i alla 
fokusgruppers beskrivningar, hänger samman med de problemansamlingar som beskrivs som 
genererade eller förstärkta av narkotikamissbruket. Denna bild av narkotikamissbrukarens 
situation är i stort sett densamma för poliser och socialarbetare, men när det gäller 
åtgärdsbeskrivningar finns stora skillnader. En likhet finns dock, nästan alla beskrivna 
problemlösningar ligger utanför respektive yrkesgrupps arbetsområde. 
 
 
Polisernas beskrivningar 
En typisk illustration av bilden av narkotikamissbrukaren som fast i marginalen är: 
 

”Ingen struktur i livet. Ingen bostad, inget jobb, ingen familj. Det finns ingenting att 
klamra sig fast vid, så ser jag det i alla fall ... Jag menar har man ändå bostad, jobb 
och familj, då har man ju ändå ett skyddsnät” (PG 3). 

 
Att narkotikamissbrukare saknar dessa skyddsnät beror enligt polisgrupperna huvudsakligen 
på att narkotikamissbrukare använder narkotika. Typiskt för polisgrupperna är att 
narkotikamissbrukaren ses som inkluderad i en rad negativa och problematiska förhållanden, 
snarare än som utsatt för samhällets exkludering. Avsaknad av jobb, bostad och familj 
tillskrivs alltså framför allt det faktum att narkotikamissbrukare tillhör kretsar bestående av 
andra narkotikamissbrukare och kriminella. Enligt flera poliser blir en logisk lösning på detta 
problem att: 
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Polis 1: Flytta är en första åtgärd. Det måste man, flytta ifrån. Långt bort. 
Polis 3: Jo, för alla deras kontakter och kompisar dom håller ju på med samma. Det är 
ju ingen tung missbrukare här som umgås med någon familj med barn eller sådär. 
Polis 1: Ja, dom har ju så stort nät av sina vänner … det är ju ändå ett socialt liv i det 
här, som ändå många människor saknar” (PG 3). 

 
Narkotikamissbrukarna beskrivs av flera som att de fastnat i kriminella kretsar och mot denna 
bakgrund framförs vikten av att exempelvis slussa in narkotikamissbrukarna ”i något annat 
när dom kommer ut” från fängelse eller tvångsvård. Den ideella organisationen Kriminellas 
Revansch i Samhället (KRIS) anses kunna fylla en viktig funktion här.22 Att bli kär eller 
religiös beskrivs som två viktiga (av vissa poliser som de enda fungerande) vägar till att skapa 
en tillhörighet till världen utanför kriminella kretsar. Polisgrupperna berör således inte 
strukturella förändringar, utan ger uttryck för att det är narkotikamissbrukaren som måste 
förändras, och då krävs: 
 

”…någonting reellt. Nånting som kan förändra livet. Drastiskt. Jag brukar säga att 
bygg en stor mur runt Öland och så sätt en vanlig Svensson på varje narkoman. Låt 
dom få vara där och leva ett liv. Många narkomaner tror jag inte kan leva ett, som vi 
menar, vanligt liv. Men lär dom att leva ett vanligt liv. Ersätt narkotikan med nånting 
annat bakom dom här murarna, va. Förstå nu ironin men detta, va, men bryt av hela 
det här mönstret. Låt det ta den tid det tar. Tre, fyra, fem, tio år” (PG 3). 

 
Ett förslag på en samhällelig åtgärd uttrycktes dock av en polis som sa sig fundera på om inte 
narkotikamissbrukare, som han såg som hopplösa fall, skulle kunna få ”ordnad bostad 
någonstans, fri narkotika under legala former och under läkarvård”. Han menade att 
människor som ”kanske har levt i 40 år ute på gatan i ständig misär, de kan alltså få fem år 
drägligt liv under kontrollerade former” (PG 1). Övriga deltagare i denna polisgrupp 
opponerade sig dock starkt mot detta åtgärdsförslag. Intressant är att detta är det enda 
exemplet på en tydligt artikulerad oenighet i polisgrupperna. Trots att den polis som gav 
uttryck för dessa funderingar hade en ledarposition i gruppen, möttes han av kraftiga protester 
från övriga deltagare. Av reaktionerna att döma verkar denne polis ha begått ett normbrott i de 
övriga polisdeltagarnas ögon, genom att uttrycka ett förslag som ligger långt utanför den 
förståelseram som poliser förväntar sig att de ska ha angående narkotikaproblemet. Detta är 
med andra ord ett tydligt exempel på vad man som polis inte får tycka och än mindre säga. 
 
 
Socialarbetarnas beskrivningar 
Merparten av socialarbetarna förlägger ett ganska stort ansvar på samhället för dess 
exkludering av narkotikamissbrukare. I socialarbetarnas bild av narkotikamissbrukaren som 
fast i marginalen är kopplingen till makrokontexten tydlig. I synnerhet gäller det 
bostadsmarknaden, arbetsmarknadens förändrade villkor, liksom det generellt hårdnande 
samhällsklimatet. 
 
En attitydförändring som beskrivs, och som är kopplad till bostads- och arbetsmarknaden, är 
hyresvärdars ovilja att låta socialtjänstens klienter överta kontrakt på lägenheter som de fått 
hyra av socialtjänsten i andra hand. ”…även om dom har bott i ett år, betalt hyrorna i tid och 
skött sig på alla sätt och vis, har dom inte inkomster nog så får dom inget kontrakt. Det är ju 

                                                 
22 KRIS består av före detta narkotikabrukare och kriminella, som har klarat av att sluta med narkotika och/eller 
kriminalitet. 
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fastighetsägarens marknad”. Detta medför att socialtjänsten blir tvungen att stå kvar som 
kontraktsinnehavare av lägenheterna och det leder i sin tur till att ”det blir ju ingen 
genomströmning, folk blir ju kvar i systemet. År efter år. Det är ju det som är målet med 
våran verksamhet, det är ju att dom inte ska behöva våra insatser” (SG 2). Viktigt att 
poängtera är att detta gäller människor som har genomgått behandling och upphört med sitt 
narkotikamissbruk.  
 
Att sakna tillräcklig inkomst är kopplat till läget arbetsmarknaden, en marknad som 
socialarbetarna beskriver som i princip helt stängd för narkotikamissbrukare. Detta beskrivs 
också delvis hänga samman med hårdnande generella samhällsattityder som inte tillåter 
olikheter i samhället. En socialarbetare berättar att ”arbetsförmedlingen, de tar ju inte i våra 
klienter ...  folk ska ju vara väldigt rehabiliterade för arbetsförmedlingen”. Ett krav för att få 
söka och erhålla ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att vara registrerad som 
arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Hur fungerar det då om narkotikamissbrukaren inte är 
välkommen på arbetsförmedlingen? ”Det beror ju på. Man kan ju vara arbetssökande och 
inte definierad som missbrukare så att säga. Att vara definierad som missbrukare då är det 
hårt” (SG 1). I denna socialarbetargrupp antydde två socialarbetare att de kan låta bli att 
informera arbetsförmedlingen om detta. 
 

Soc.4: Jo, men arbetsförmedlingen behöver ju inte veta om att personen i fråga 
är missbrukare. 
Soc 1: Nej, just det. Vi har ingen rapporteringsskyldighet. 

 
  
Flera menar att narkotikamissbrukares brist på anknytning till arbets- och bostadsmarknaden 
har ökat under de senaste 30 åren. 
 

”Om man bara tittar på bostadspolitiken i Stockholm här till exempel. På 70-talet 
kunde du få en rivningslägenhet hur lätt som helst. Man kunde få lite påhugg och jobba 
två veckor där, en vecka där. Alla missbrukare, inte bara narkotikamissbrukare utan 
alla som var ute i marginalen kunde ha en chans att leva på något sätt. Att man hade en 
värdighet trots att man inte var en skinande perfekt Svensson med vovve, Volvo och 
villa” (SG 3). 

 
Gemensamt för alla socialarbetargrupper är att de menar att det måste till stora 
samhällsförändringar för att narkotikamissbrukare ska få komma in i samhället. Arbets- och 
bostadsmarknaden beskrivs som de största trösklarna där det krävs störst förändringar. Vidare 
uttrycks att det i grund och botten är en fråga om en fungerande generell välfärd och tolerans 
mot marginaliserade grupper. Konkreta förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas gäller 
olika former av mer eller mindre permanenta gruppboenden, som skulle kunna motverka den 
isolering som många före detta narkotikamissbrukare beskrivs hamna i när de får en egen 
lägenhet och som inte sällan bidrar till återfall i narkotikamissbruk. Viktigt att notera är att 
gemensamt för majoriteten av de förslag som avser boende gäller narkotikamissbrukare som 
genomgått behandling, en grupp som sällan har någonstans att ta vägen.  
 
När det gäller aktiva narkotikamissbrukare förekommer det egentligen bara ett konkret förslag 
och det är att det måste skapas mer eller mindre temporära boendeformer, där drogfrihet inte 
är ett krav: 
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”…man skulle ha något mellansteg att ordna något slags boende. För det är det som 
människor saknar. Tak över huvudet, någon slags första omvårdnad. Även innan man 
helt har lagt av” (SG 3). 

 
Citatet illustrerar den föreställning som uttrycks i samtliga socialarbetargrupper, nämligen att 
förutsättningen för att få ett mer permanent boende är att narkotikamissbrukaren blir drogfri. 
Därmed finns en likhet med polisernas resonemang om att det är narkotikamissbrukaren som 
måste förändras. Boendeformen beskrivs som ett mellansteg för narkotikamissbrukaren 
”innan man helt har lagt av”. Även om socialarbetarna betonar förändringar på strukturell 
nivå så visar beskrivningarna av det konkreta arbetet att de trots allt ändå arbetar utifrån 
föreställningen att det är narkotikamissbrukaren som måste förändras.  
 

”Det kan ofta bli så att någon kommer och säger, att ja, det är boendet som är mitt 
problem. Jag har ingenstans att bo. Så hamnar man ju, eller, JAG hamnar i alla fall i 
föreställningen då att, då måste du ju sluta supa, eller sluta knarka, annars kan du inte 
få en lägenhet. Så att det hamnar ju framför i alla fall, att det ändå är DET som man 
måste ta itu med från början” (SG 2). 

 
 
 
Olika roller och olika strategier 

Som hittills framgått finns det inga tydliga ideologiska skillnader mellan polis- och 
socialarbetargruppernas beskrivningar av narkotikamissbrukarna och åtgärder för eller mot 
dessa. Vad som snarare är slående är likheterna i fokusgruppernas resonemang. Samtliga 
fokusgrupper ger uttryck för en entydig uppfattning av narkotikamissbrukaren som ett 
problem – en avvikelse, något som samhället måste vidta åtgärder mot. Detta är inte så 
förvånande, eftersom det ingår i båda myndigheternas roller och uppgifter att definiera 
narkotikamissbruk som något problematiskt (se t ex Lindgren 1993, Kassman 1998). Utifrån 
lagstiftning, respektive myndighets organisation och ansvar intar dock polis och socialtjänst 
olika roller i arbetet med narkotikamissbrukare. Detta framgår också av de bilder som 
fokusgrupperna har av narkotikamissbrukare och av de åtgärdsbeskrivningar och –förslag som 
skiljer sig mellan polis- och socialarbetargrupperna. Som framgått förespråkar till exempel 
inte socialarbetarna polisiära åtgärdsförslag och argumenten för tvångsvård skiljer sig mellan 
polis- och socialarbetargrupperna. Legitimeringen av det konkreta arbetet med 
narkotikamissbrukare sker också utifrån olika utgångspunkter. Poliserna intar ofta 
”allmänhetens” intresse som utgångspunkt, medan socialarbetarna legitimerar sitt arbetssätt 
utifrån den enskilda narkotikamissbrukarens eget bästa. I fokusgruppernas beskrivningar av 
det konkreta arbetet med narkotikamissbrukare kan också två olika maktstrategier ses operera. 
Sahlin (1996, 2001) kallar dessa för gränskontroll och disciplin. Dessa strategier är 
strukturella, men verkar och kan iakttas genom enskilda polisers och socialarbetares arbete. 
Även om gränskontrollen och disciplinen skiljer sig åt så kompletterar och förutsätter de 
varandra (se nedan). Gränskontrollen syftar till att försvara ett område eller territorium från 
skada och strategin opererar genom det polisiära arbetet genom exkludering av 
narkotikamissbrukare. Disciplinens strategi opererar genom det sociala arbetet, som verkar för 
att kontrollera och förändra narkotikamissbrukare. Maktutövningen inom respektive strategi 
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legitimerar sig själv genom att konstruera de objekt som den behöver, som objekt som 
behöver den (ibid.).23

 

Polisens gränskontroll 
 
Polisen primära uppgift är att upprätthålla ordning och säkerhet, skydda allmänheten samt 
förhindra, upptäcka och utreda brott. Att skydda allmänheten och öka tryggheten görs enligt 
polisens yrkeskultur genom att bekämpa brottslingar (Knutsson & Granér 2001). 
Narkotikamissbrukare är per definition brottslingar och anses därför inte tillhöra 
”allmänheten” (jämför Ekman 1999, Carlström 1999). Uttalanden som att 
narkotikamissbrukare ”på fri fot” är ”dyra för samhället”, ”störande för andra hyresgäster”, 
genom sin kriminalitet orsakar ”onödiga brottsoffer” och åsamkar ”oskyldiga lidande” etc. 
förekommer mycket ofta i polisgrupperna. Med andra ord: narkotikamissbrukare orsakar 
skador för ”allmänheten”, varför den måste skyddas. De åtgärder som polisgrupperna 
beskriver och motiverar utifrån ”allmänhetens” intresse ligger i linje med gränskontrollens 
strategi. Genom denna konstrollstrategi avgörs vilka individer som ska tillåtas komma in i, 
respektive stanna kvar inom ett territorium (Sahlin 2001). Icke-önskvärda individer – i det här 
fallet narkotikamissbrukare – exkluderas. Att arbeta med ”maximal störning” så att 
narkotikamissbrukare ”självmant” ska flytta till en annan miljö är ett tydligt exempel på 
polisens gränskontroll. Ett annat är att arbeta för att narkotikamissbrukare vräks. Två av 
polisgrupperna sitter med i samverkansgrupper där fastighetsägare ingår, och båda dessa 
polisgrupper framhåller fördelar med att narkotikamissbrukare vräks ”för då hamnar dom nån 
annanstans och begår inte brotten här” (PG 3). En av grupperna berättar att de gjort en 
inventering i sitt närpolisområde av lägenheter som bebos av ”intressanta personer”. När det 
blir ”mycket spring av narkomaner” indikerar detta att ett parti narkotika kommit in och ”Då 
försöker vi jobba bort så att säga de individer som säljer. Då har vi kontakterna med 
bostadsbolagen så vi försöker få dem vräkta helt enkelt. De är så störande för de andra 
(hyresgästerna)” (PG 1). Kopplingen till kunskap/makt-aspekterna är tydlig. Informationen 
om lägenheterna som bebos av ”intressanta personer” utgör kunskap/vetande, som polisen 
konkret använder sig av i sitt arbete. Som kunskapsbärare med maktbefogenheter kan 
poliserna försöka ”jobba bort” individer, som de bedömer inte ska få stanna inom området. 
 
Gränskontrollens strategi, vars objekt skapas som hot eller fiende (Sahlin 2001), förutsätter 
egentligen enbart bilden av narkotikamissbrukaren som brottsling. Att poliserna inte enbart 
tecknar denna bild kan förstås mot bakgrund av deras återkommande direkta interaktion med 
narkotikamissbrukare. Genom ständiga möten beskriver poliserna att de efterhand lär känna 
många narkotikamissbrukare och att de fattar sympati för många av dem. I mötena blir 
poliserna hela tiden påminda om ”tragedierna”, om ”människorna” och de svåra villkor som 
många narkotikamissbrukare lever under. 
 

”Jag tror att de som man mött på ute på gatan mår väldigt dåligt. De 
missbrukar oftast för att hålla sig flytande så att säga. Den uppfattningen har 

 
23 Sahlins begrepp har använts som tolknings- och analysredskap och kan skilja sig från hur hon använder dem. I 
föreliggande analys kan det till exempel framstå som om gränskontroll och disciplin endast opererar genom 
myndigheters arbete. Sahlins forskning visar dock att strategierna opererar genom en mängd olika aktörers 
verksamhet. Gränskontroll utövas exempelvis av hyresvärdar (1996) och affärsidkare (2001).   
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jag fått när jag pratat med dem. De tar droger bara för att leva som vi, normalt 
egentligen.” (PG 1) 

 
Med denna insikt blir det problematiskt för poliserna att enbart se sitt arbete i termer av 
kontroll och bekämpning. Bilden av narkotikamissbrukaren som offer skulle kunna hota 
gränskontrollens exkluderande strategi, men istället inordnas offerbilden i denna. Det låter sig 
göras genom möjligheten att tillgripa tvångsvård och det är förmodligen därför som denna 
åtgärd är den i särklass mest förespråkade i samtliga polisgrupper. Den ligger helt i linje med 
gränskontrollens strategi. Tvångsvården både inkapaciterar och exkluderar 
narkotikamissbrukaren, vilket ligger i, och motiveras utifrån, ”allmänhetens” intresse (utilitärt 
tvång), samtidigt som den också kan legitimeras utifrån narkotikamissbrukarens eget intresse 
(paternalistiskt tvång) (se Kinnunen 1994). Detta gör det möjligt för poliserna att kunna 
betrakta sig själva både som kontrollanter och som hjälpare, vilket framstår som betydelsefullt 
för dem (se Johansson & Skrinjar 2001). 
 
Gränskontrollens strategi förutsätter ett odefinierat ”utanför”, som man inte behöver bry sig 
om (Sahlin 2001) - något som narkotikamissbrukaren kan ”försvinna” i. ”Vi kan ju jobba 
häcken av oss ju, men om det inte finns någon som tar vid efter oss, vilket det inte är, så 
fungerar det inte heller ” (PG 2). Tvångsvården fyller i detta avseende en viktig funktion för 
poliserna. På senare år har dock antalet LVM-placeringar av narkotikamissbrukare minskat 
(Palm & Stenius 2002), något som polisgrupperna också beskriver. 
 

”Förr när vi skrev en LVM-anmälan då togs dom ju in. Då visste vi ju att den 
blir vårdad... Om det är någon yngre narkoman som vi vet fortfarande har 
chansen, så att säga, så skriver vi ju en LVM-anmälan på dem. De här gamla 
bryr vi oss inte om att skriva överhuvudtaget.” (PG 1) 

 
Man skulle kunna uttrycka det som att poliserna är medvetna om att gränskontrollens strategi 
när det gäller narkotikamissbrukare inte är effektiv om den opererar ensam. Exkluderingen av 
narkotikamissbrukare förutsätter att något annat ”tar vid”. Även om fysisk förflyttning av 
narkotikamissbrukare betraktas som en lösning i alla polisgrupperna, är alla medvetna om att 
en sådan lösning bara är temporär – såväl för narkotikamissbrukaren som för deras egen del. 
Eftersom poliserna menar att de skador som narkotikamissbrukare åsamkar samhället beror på 
att dessa missbrukar, måste därför den långsiktiga lösningen vara att få narkotikamissbrukare 
att upphöra med själva missbruket. Ingen polisgrupp uttrycker att detta är möjligt att uppnå 
med enbart polisiära åtgärder. Upprätthållandet av gränskontrollen förutsätter således att 
narkotikamissbrukaren hanteras och förändras. Detta kan endast ske genom disciplinens 
strategi, vilken opererar genom socialtjänstens arbete.  

 

Socialtjänstens disciplinering  
 
Socialarbetarnas arbete med narkotikamissbrukare är av mer komplicerad karaktär än 
polisernas, eftersom den sociala myndigheten har en dubbel funktion. Å ena sidan ska 
individer få den hjälp och det stöd som de behöver, å andra sidan ska deras narkotikamissbruk 
kontrolleras. Båda dessa funktioner har den enskilde individen som utgångspunkt. Avgörande 
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för mötet mellan socialarbetaren och narkotikamissbrukaren är vem som tillåts definiera 
missbrukarnas behov och hur dessa behov bäst tillgodoses (se avsnitt 4). 
 
”Drömexemplet” beskrivs av socialarbetarna som en klient som självmant sökt sig till 
missbruksenheten för att han eller hon vill ha hjälp med att sluta använda narkotika. ”Då är 
det ganska lätt att jobba.” Sådant ”händer” men ”inte jätteofta”. Typiskt är  
att narkotikamissbrukare söker ekonomiskt bistånd och hjälp med boende: 
 

”Många kommer hit för att dom inte har lägenhet. Dom kommer inte hit för 
missbruksproblemet, utan dom kommer för något annat och sedan kommer det 
upp första eller andra besöket.”(SG 3)  

 
Enligt socialarbetarna är det vanligast att ekonomienheten inom socialtjänsten har aktualiserat 
klienten på missbruksenheten. Dessutom uppger de att narkotikamissbrukare oftast inte söker 
sig till missbruksenheten på eget initiativ, utan aktualiseras via någon annan aktör, nämligen 
polis, frivårdsmyndigheten, psykiatrin eller anhöriga. 
 

”Dom som själv kontaktar oss för att söka hjälp, då blir syftet att se om vi kan hjälpa 
dom med det som dom vill ha hjälp med. Men dom som kommer till oss för att dom ska 
få socialbidrag, dom måste göra något åt sitt missbruk för att kunna stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Då blir det ju mer problematiskt. Då blir det ju inte lika 
tydligt vad som är syftet. På ett sätt är ju syftet att det är ett krav för att man ska få 
pengar. Ett annat syfte är väl att vi då som myndighet ska försöka motivera den här 
personen att bryta det här missbruket eller förändra sina drogvanor.” (SG 1) 

 
Citatet illustrerar den komplicerade situation som socialarbetarnas dubbla funktion medför i 
arbetet med narkotikamissbrukare. I situationer där narkotikamissbrukarens syfte krockar med 
socialtjänstens, så uttrycker socialarbetarna att de väljer att definiera narkotikamissbruket, och 
arbetet med det, som kontaktens primära syfte. Om narkotikamissbrukaren inte har samma 
syftes- och problemdefinition som socialarbetaren, kan socialarbetarna genom olika medel 
försöka motivera dem att ändra sig. Det finns ingen socialarbetargrupp som  ger uttryck för att 
arbetet med narkotikamissbrukare kan bedrivas utan att ha åtminstone ett minskat missbruk 
som en målsättning.  
 
”Hur motiverar man någon som inte är motiverad?” En socialarbetare ger ett exempel genom 
att berätta om en av sina klienter - en äldre narkotikamissbrukare som i längre perioder klarat 
sig utan narkotika men som har haft åtskilliga återfall. 
 

”Idag så har han varit aktiv heroinist i två år, fast med avbrott när vi skickade honom 
utomlands på behandlingshem. Det sitter vi med nu då. Han kommer hit och jag och 
NN [en kollega] tävlar om vem som kan vara bistrast. Men han kommer då va, stora 
karlen och lägger hela sitt liv i knät på oss. Han ska ha det och det, och det enda han 
kommer hit med det är en lista där han behöver pengar till klippning och sådant. ’Ja, 
men ditt missbruk, vad tänker du göra åt det?’. Vi får hela tiden skjuta in oss på det. 
Det är tufft, där är det bra att man kan vara två så man kan växla. Han vill ha pengar 
av oss, men samtidigt kan han stå på stan och vara den som är mest påtänd av alla. Då 
har man tillgång till pengar! Vad ska han med våra? Han kommer hit och förnedrar sig 
för det futtiga socialbidraget för att sen kunna få dricka en kopp kaffe. Det är så 
patetiskt i sammanhanget så det är inte klokt. Hur jobbar man för att motivera den här? 
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Vårt sätt är då att vara bistra och vänta in honom. Han är en professionell klient.” (SG 
1) 

 
Citatet illustrerar disciplinens strategi som söks uppnås genom kontroll och förbättring av 
problematiska individer, för att i förlängningen skapa ett ”ordnat” samhälle (Sahlin 2001). Så 
länge klienten i exemplet ovan inte visar sig villig att göra något åt sitt missbruk får han finna 
sig i socialarbetarnas negativa sanktioner i form av en ”tävlan” om vem som kan vara 
”bistrast”. På så sätt försöker de få honom att acceptera deras syn på vad det innebär att vara 
klient (Lipsky 1980). I enlighet med disciplinens strategi tolkar socialarbetarna motstånd och 
motsträvighet som brist på insikt, förmåga eller vilja att handla i sitt eget intresse (Sahlin 
2001) – klienten ovan anses ”förnedra sig” och situationen anses som ”patetisk”.  
 
Disciplinens strategi åskådliggörs tydligast i socialarbetarnas beskrivningar av sitt arbete med 
en problematik, som klienterna inte har sökt deras hjälp för (vilket inte innebär att den inte är 
verksam i situationer då klient och socialarbetare har samma definition av situationen). Oftast 
är det då socialarbetaren som definierar problemet åt narkotikamissbrukarna och inte 
tillsammans med klienten: 
 

”Dels så måste väl vi, jag och klienten bli eniga om att det är samma problem så att 
säga. För ett 10-tal år sen så pratade vi mycket med klienten om att bara du får bostad, 
arbete så löser sig dina problem. Det är inte riktigt så enkelt, tycker jag. Det är väl 
missbruket som är problemet, det är väl det man ska göra något åt och det är väl därför 
de kommer till oss. Sen kan man ju ha olika strategier för att lösa det. Man måste ju ha 
en gemensam världsbild så att säga, och där kan det ju skära sig.” 
Moderator: ”Vad händer när det skär sig?” 
Socialarbetare 4: ”Enkelt. Om någon har socialbidrag så stänger jag av dem från 
socialbidrag. Det finns väl ingen anledning att de ska uppbära socialbidrag när de inte 
står till arbetsmarknadens förfogande eller när de inte gör någonting för att få grepp 
om sitt missbruk. Nu gäller inte det generellt, i vissa ärenden går det… Alla är ju 
olika.” (SG 1) 

 
Typiskt för disciplinens strategi är att dessa sanktioner och bestraffningar anses ligga i 
individens eget intresse (Sahlin 2001). Ovanstående citat illustrerar hur socialarbetaren, som 
besitter tolkningsföreträdet gentemot klienten, agerar utifrån en långsiktig intention, nämligen 
att klienten ska bli drogfri. För att uppnå detta vidtar socialarbetaren en åtgärd som i sig inte 
antas leda till målet, men som ska syfta till klientens långsiktiga anpassning. Detta illustrerar 
en dold maktutövning i och med att problemet och lösningarna betraktas ”ovanifrån” och inte 
utifrån narkotikamissbrukarens horisont (Mathiesen 1989) – klienten står inte till 
arbetsmarknadens förfogande och gör inget för att få grepp om sitt missbruk. Kortsiktiga 
indragningar av ekonomiskt bidrag behöver dock inte nödvändigtvis framstå som ett motiv för 
klienten till långsiktig anpassning. Klienten kan till exempel vara oklar över förbindelsen 
mellan den kortsiktiga indragningen och den långsiktiga intentionen (ibid.), vilket en del 
socialarbetare är medvetna om: ”för klienten kan det vara svårt att få ihop det här sambandet, 
varför man inte får pengar eller varför man får pengar.” (SG 2).  
 
Detta medför inte sällan konflikter mellan klienterna och socialarbetarna, som i dessa 
situationer kan använda sig av tvångsvårdslagstiftningen för att få klienter att anpassa sig till 
socialarbetarnas definition av situationen. ”Man använder LVM med att hota lite här och lite 
där - man jobbar ju stenhårt på att få folk att söka frivillig vård” (SG 1). Det är sällan som 
klienter blir föremål för tvångsomhändertagande enligt LVM, eftersom ”LVM:et faller ofta så 
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fort klienten säger: ’Nej, men jag går med på det här frivilligt.’ Då blir det ju inte under 
tvång” (SG 3). När socialarbetarna lyckas ”motivera” klienter att ”gå med på” behandling 
”frivilligt” får socialarbetarna ”lovord” från cheferna: ”Och så skryts det med hur många 
LVM-anmälningar vi har fått in och hur många reella LVM det har blivit av dom, och hur 
jävligt fina vi är på att motivera”.24 (SG 2).  
 
Samtidigt som socialarbetarna ger uttryck för att missbrukarnas problem inte löses genom att 
de blir drogfria, så är just drogfrihet den nyckel som man måste ha för att kunna öppna 
portarna till den form av samhällsgemenskap som sysselsättning och framförallt boende 
innebär: ”om man skall ha ett gruppboende eller en lägenhet på sikt så skall man visa 
förändringsbenägenhet. Alltså man skall vara nykter.” (SG 2) 
 
Disciplinens kontrollstrategi övervinner motstånd genom att omdefiniera det som okunnighet, 
hjälplöshet eller bristande vilja (Sahlin 2001). Detta leder till ett osynliggörande av såväl 
narkotikamissbrukarnas egna behovs- och hjälpdefinitioner som den makt som socialarbetarna 
utövar gentemot narkotikamissbrukarna (jämför Abrahamsson 1991, se även kapitel 4). Som 
Kristiansen (1994) påpekar påverkas det sociala arbetet alltid av maktaspekter. Socialarbetare 
är dock inte alltid medvetna om vilken inverkan makten har på deras relationer med 
klienterna. Samtliga socialarbetargrupper i denna studie har velat framställa sig enbart som 
”hjälpare” i förhållande till narkotikamissbrukarna (med undantag för en, se Johansson & 
Skrinjar 2001). Disciplinens strategi möjliggör detta, eftersom åtgärderna vidtas för 
narkotikamissbrukarens eget bästa. 
 

Avslutningsvis 

Beslut om åtgärder legitimeras med beskrivningar av de personer som är föremål för dem, 
men dessa bilder får i sin tur konsekvenser för de beskrivna (Sahlin 1996). Detta kapitel har 
analyserat relationen mellan bilder av och åtgärder mot narkotikamissbruk och 
narkotikamissbrukare, så som de kommer till uttryck i fokusgruppsintervjuer med poliser och 
socialarbetare. Konsekvenserna för narkotikamissbrukarna – så som de beskrivs av dem själva 
– redogörs för i nästa kapitel. 
 

 
24 Tvångsvård är den dyraste vårdformen som finns och eftersom kommunen betalar 60 procent (den resterande 
delen betalas av staten) ligger det ett ekonomiskt intresse i att få folk att ”frivilligt” gå med på andra och billigare 
typer av behandling.  
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4. Narkotikabrukarnas erfarenheter.  
”Det är ändå mitt liv det handlar om” 

 
Inledning 

Lever man som socialt marginaliserad narkotikabrukare så har myndigheter ofta en betydande 
roll i ens liv – både i positiv och i negativ bemärkelse. I centrum för detta avsnitt står 
vardagliga möten mellan narkotikabrukare och gräsrotsbyråkrater25 på den narkotikapolitiska 
arenan. Som framgått tidigare har polis- och sociala myndigheter ett stort ansvar för det lokala 
narkotikapolitiska arbetet (Goldberg 2000, SOU 2000:126). Narkotikabrukare har ofta många 
kontakter med dessa myndighetsrepresentanter (Bergström 1996) och de som intervjuats inom 
ramen för denna delundersökning är inget undantag - tvärtom. Samtliga hade många 
erfarenheter av möten med sociala myndigheter. Även poliser, olika frivilligorganisationers 
verksamhetspersonal och sjukvårdare förekom ofta i deras vardagsmiljöer. I detta avsnitt 
kommer vi belysa och analysera narkotikaanvändares erfarenheter av möten med myndigheter 
och andra aktörer, deras hanteringsstrategier samt vilka konsekvenser dessa vardagliga 
interaktioner får i narkotikabrukarnas livssituationer.  
 
 
Aktörer i drogbrukarnas liv 

De yrkesverksamma som drogbrukarna berättade att de mötte kan delas in i fyra grupper eller 
huvudaktörer; socialtjänsten, polismyndigheten, frivilliga organisationer samt sjukvården. I 
första hand var det möten med socialtjänsten som drogbrukarna berättade om, de flesta av 
dem hade också någon form av kontakt med socialsekreterare vid intervjutillfället. Drygt 
hälften av dem bedömde därutöver att de hade en relation till sin/a socialsekreterare.26 Denna 
relation upplevdes oftast vara nödvändig men inte av någon djup karaktär, vilket till exempel 
uttrycktes i termer av att socialsekreteraren ”är inte så viktig för mig” eller att relationen 
existerar för att ” jag måste ju – varken jag vill eller ej”.  
 
Möten med poliser förekom ofta bland de intervjuade, dessa möten var oftast oplanerade men 
rutinmässigt utförda från polisen sida. Denna typ av möten kan liknas vid den relationsform 
Sjöstrand (1997) benämner den kalkylerande. I sådana situationer är människorna kända för 
varandra i egenskap av positioner eller funktioner snarare än personer. Att 
narkotikaanvändarna hade personliga relationer till enskilda polismän/kvinnor var däremot 
ovanligt. Andra professionella som narkotikabrukarna ofta interagerade med i sina 
vardagsmiljöer var personal vid olika verksamheter som helt eller delvis riktar sig till 
narkotikabrukare. Bland dessa verksamheter övervägde frivilligorganisationernas olika 

 
25 Gräsrotsbyråkrater är vår översättning av Lipskys (1980) begrepp street-level bureaucrats. Med det menar han 
offentligt anställda som i sitt vardagliga arbete kommer i direkt kontakt med medborgare och vars arbete bygger 
på att de fattar beslut som direkt berör andra människor. 
26 Utifrån en karta över deras sociala nätverk fyllde intervjupersonerna i vilka personer de uppfattade att de hade 
relationer till, både positivt och negativt relaterade relationer. De fick även rita in hur nära de stod dessa 
personer. Här är det således narkotikabrukarna egna definitioner av relation som åskådliggörs.  
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enheter27. Som framgår av tabell 1 var det många av de intervjuade narkotikabrukarna som 
uppgav att de hade relationer med en eller flera anställda inom dessa verksamheter.  
 
Narkotikaanvändarnas möten med sjukvården var förhållandevis få och belyser väldigt skilda 
delar av sjukvårdens instanser, dels den allmänna sjukvården och dels olika sjukvårdsenheter 
som är riktade till drogberoende patienter.28 Kontakterna med sjukvården var oftast tillfälliga 
och det var ovanligt att drogbrukarna hade relationer med sjukvårdspersonal. 
 
 
Tabell 1. De 16 intervjuade drogbrukarnas tidigare erfarenheter av, aktuella kontakter med 
respektive nuvarande relationer till dessa aktörer.  
 

Huvudaktörerna 

Mötes-
beskrivningar 

Socialtjänsten 
(ekonomisektion, 
missbrukssektion) 

Polismyndigheten 
 

(inkl. frivårds-
myndigheten*) 

Frivillig-
organisationer 

(t.ex. härbärgen, 
dagcentra) 

Sjukvården 
 

(inkl. avgiftning, 
metadonprogram) 

Tidigare 
erfarenhet 

16 13 13 11 

Aktuell 
kontakt/möten 

14  
(varav 2 saknar 

personlig kontakt) 

10 12 6 

Nuvarande 
relation 

9 4 10 2 

Här redogörs enbart för de mötesbeskrivningar som drogbrukarna redogjorde för under intervjun, deras totala 
livserfarenheter av möten med dessa aktörer ingår inte. 
* Kontakter med frivårdsmyndigheten ingår i figuren men belyses inte närmre i resultatpresentation. Fyra av de intervjuade 
hade sådana kontakter/möten, två av dem uppgav att de hade relationer till sina övervakare.  
 
 
Generellt sett var de intervjuade mer positivt inställda till de sjukvårdsenheter som riktade sig 
till, eller hade stor vana av, narkotikabrukare och mer skeptiska till den sjukvård som har 
allmänheten som målgrupp. Flera av de dem ansåg att de blir särbehandlade på grund av sitt 
drogbruk när de uppsöker den allmänna sjukvården. De berättade bland annat att de bemöts 
sämre, att personalen inte uppmärksammar deras åsikter, att de får vänta längre än andra 
patienter och att läkarnas undersökningar är bristfälliga. En av de intervjuade uttryckte 
besvikelse över läkare och annan sjukvårdpersonal eftersom 
 

”…man får mindre, får sämre läkarvård, blir bemött sämre om dom vet att man är 
narkoman. (..) dom vill inte gärna att man ska gå på vanlig läkarvård utan dom vill att 
man ska gå till dom speciella enheterna där det är just missbrukare”. 

 
För att undvika den särbehandling som flera av de intervjuade upplevt att narkotikabrukare 
kan få av den allmänna sjukvården, både i bemötandet och rent medicinskt, uppgav flera av de 
intervjuade att de inte tycker att det är någon mening med att uppsöka medicinsk vård. Detta 
                                                 
27 De enheter/verksamheter som här åsyftas är organisationernas öppna verksamheter som narkotikabrukare kan 
besöka på daglig/nattlig basis och som är belägna i Stockholm med omnejd (ej kollektiv eller behandlingshem).   
28 Det var tre av de intervjuade som hade aktuell erfarenhet av avgiftning och en person som berättade om 
sjukvårdspersonalen i ett metadonteam. 
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kan också vara en orsak till varför så få av de intervjuade hade några aktuella möten med 
sjukvården att berätta om29. En av de intervjuade säger angående detta att 
 

”…en gång missbrukare så skiter man i sånt där, man går inte till sjukhuset, (…) ja 
ifall handen har gått av då kanske man går. Du blir liksom inte tagen på allvar ifall du 
missbrukar… du är ju bottenskiktet, utav alla människor…” 

 
Eftersom narkotikabrukarnas beskrivningar av möten med sjukvården är förhållandevis få och 
berör många olika enheter kommer möten med sociala myndigheter, poliser samt 
frivilligorganisationer belysas nedan.  
 
 
Möten med de olika aktörerna 

Presentationen av narkotikabrukarnas erfarenheter av möten utgår från följande teman:  
möten, hanteringsstrategier samt konsekvenser. I temat möten ingår de intervjuades konkreta 
mötesbeskrivningar och kontakt med olika aktörer samt tolkningen av dessa. Temat 
hanteringsstrategier inbegriper hur narkotikabrukarna agerar gentemot och relaterar till 
aktörerna. Även narkotikaanvändarnas syn på sig själva, aktörerna och konkreta situationer 
analyseras.30 Under temat konsekvenser analyseras kortsiktiga och mer långsiktiga 
konsekvenser som dessa möten får för narkotikabrukarna i deras vardagliga liv. Innehållet i 
dessa teman är naturligtvis inte fristående från varandra utan kan snarare betraktas som delar i 
en ständigt pågående process. 
 

Möten med socialtjänsten 
 
Som framgått utgör socialtjänsten31 en central aktör i narkotikabrukarnas vardagliga liv (se 
även Laanemets 2002). När vi nu kommit till beskrivningar och analys av de intervjuades 
erfarenheter utgör därför möten med socialtjänsten den största delen. Inledningsvis beskrivs 
en av narkotikabrukarnas möten med socialtjänsten och hennes uppfattning av deras kontakt.  
 
Karin32 är en 43-årig kvinna som brukat amfetamin i drygt 20 år, hon är hemlös men 
övernattar tillfälligtvis på ett härbärge. Karin har kontakt med två socialsekreterare vid 
socialförvaltningen. Den ena arbetar på ekonomisektionen och ansvarar för ekonomiskt 
bistånd, den andra arbetar på missbrukssektionen och ansvarar för övriga bistånd, bland annat 
behandlingsinsatser. Karin beskriver hur det senaste mötet, med den behandlingsansvariga 
socialarbetaren, gick till: ”hon [socialsekreteraren] frågar mig hur det är och jag säger hur 
det är. Sen frågar jag henne så där lite artigt... [hur det är med henne]. (…) Hon är till för att 
diskutera min fortsatta planering (…) och på det viset har man rätt till socialbidrag”. 
 

 
29 Frantzsen (2001) konstaterar att drogbrukares begränsade frivilliga kontakter med sjukvården i Norge är ett 
resultat av kränkande, kontrollerande och skrämmande upplevelser sedan tidigare. Dessa drogbrukare uttryckte 
att de blivit sämre bemötta och sämre medicinskt behandlade på grund av sitt narkotikabruk.  
30 Vi vill i poängtera att hanteringsstrategi i detta sammanhang har en vid betydelse som inbegriper hur 
drogbrukarna förhåller sig till de olika aktörerna.  
31 För en utförligare beskrivning av socialtjänstens ansvar och funktioner se s.4. 
32 Karin är ett fingerat namn, vilket gäller för samtliga drogbrukare som vi namngivit i texten.  
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För att få ekonomiskt bistånd måste Karin ha kontakt och delta i planering med den 
behandlingsansvarige socialsekreteraren. Socialsekreteraren anser att Karin fortsättningsvis 
ska besöka henne varje vecka för att socialsekreteraren ska kunna motivera för sin chef att 
Karin ska få behandling. Även det ekonomiska bidraget anser hon nu ska betalas ut veckovis. 
Karin är negativ till detta förfarande men har för avsikt att tillmötesgå socialsekreterarens 
vilja. Generellt anser Karin att hon kan ge uttryck för vad hon känner och vill för 
socialsekreteraren, men hon upplever att de inte tar hänsyn till hennes önskemål och tillägger 
att de ”egentligen inte engagerar sig ett dugg”. Karin vill fortsätta att bo på härbärget 
eftersom hon trivs där, medan socialsekreteraren förespråkar ett billigare boende på ett 
inackorderingshem. Karin efterfrågar ett samarbete dem emellan, men anser att 
”i själva verket så är det dom som bestämmer och talar om helst var jag ska bo också, 
annars så får jag bo på gatan, det är vad jag har att välja på ungefär (…) så jävla orättvist, 
det är ändå mitt liv det handlar om”. 
 
Hon är tveksam till om kontakten leder till något konstruktivt: ”till vilken nytta (…) Det 
känns ganska meningslöst och gå dit och prata samma gamla floskler hela tiden, det hjälper 
inte .. man kommer ingenstans, jag står still.” 
 
Karin menar att eftersom narkotikabruk är kriminaliserat är socialsekreterarens arbete inriktat 
på att Karin ska bli drogfri. Hon säger att hon tror att hennes socialsekreterare anser att hon 
behöver hjälp med att ”sluta knarka” och tillägger:”…bara jag slutar knarka så löser sig 
allting på en gång, hon förstår inte riktigt innebörden av hur det känns och det kan man inte 
begära heller”.  
 
Karin uttrycker att hon många gånger upplevt att socialsekreterare pratar till henne och inte 
med henne. Hennes många negativa erfarenheter av kontakter med socialtjänsten bidrar till 
att hon är misstänksam gentemot myndigheten.  
 
Karins beskrivning inbegriper många av de aspekter på mötet mellan drogbrukare och 
socialarbetare som de intervjuade har gett uttryck för. Flera av de intervjuades beskrivningar 
skildrar hur fokus i mötena sätts på drogbruket, att medverkan i planering33 är avgörande för 
narkotikabrukarnas chanser till att få bistånd samt att socialtjänstens dubbla funktion försvårar 
förtroendefulla relationer mellan parterna (se även Puide 1981). En annan av de intervjuade 
kvinnorna, Sara 31 år, beskriver ett möte med sin behandlingsansvariga socialsekreterare, där 
den dubbla funktionen blir tydlig. Under mötet uppger Sara att hon vill ha hjälp med sitt 
heroinmissbruk och är villig att ge urinprov under denna behandlingsperiod. 
Socialsekreteraren förespråkar ett behandlingshem som Sara varit på tidigare och som hon 
inte vill tillbaka till. När Sara fortsätter att opponera sig mot detta alternativ säger 
socialsekreteraren att de kommer att ansöka om en tvångsvårdsbehandling (enligt LVM) 
istället. Detta skapar en konflikt mellan parterna och Sara ångrar sin tidigare öppenhet kring 
sitt narkotikabruk. En öppenhet som kan vara till hennes nackdel vid en LVM-prövning. Sara 
säger; ”Men jag kan inte ta det där riktigt, när jag är med på noterna, kommer själv, erkänner 
allt och sen kommer ett LVM, det var ju som att slå mig på käften.” 
 

 
33 Denna planering finns inskriven i socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 9 § på följande sätt; ”Socialnämnden 
skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han behöver för att komma ifrån 
missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att 
planen fullföljs.” (vår kursivering). 
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När socialsekreteraren nu tar upp tvångsvård ändras fokus, en argumentation inleds vilken 
förs på en mer strukturell nivå. Enligt Saras beskrivning börjar socialsekreteraren tala i termer 
av oss, socialtjänsten, istället för mig, socialsekreteraren personligen och Sara menar att hon 
ska kämpa emot LVM tillsammans med sin advokat. Socialsekreteraren hänvisar till sin 
profession snarare än till sig själv som enskild socialsekreterare. Detta skifte i dialogen tolkar 
vi som ett uttryck för att vilja avpersonifiera konflikten och ett sätt att försöka få mer styrka 
bakom sina argument och maktuttryck. Enligt Sara svarar socialsekreteraren med att säga ” vi 
har sökt fyra LVM och vi har fått igenom alla LVM”. Från att ha haft en gemensam 
utgångspunkt landar mötet i en prestigekamp där båda gör anspråk på att vilja ha 
tolkningsföreträde. Mötet ändras från att vara hjälpfokuserat till att bli kontrollinriktat.   
 
Sara avslutar sin berättelse kring detta möte med att säga: ”Så att jag är liksom inte så här 
jättepositiv till soc. [nu].  Men det är ändå dom som jag måste slicka arslet på för att få plats 
på ett behandlingshem.” 
 
Samtliga intervjuade förmedlade en uttalad önskan om att en relation34 till en socialsekreterare 
ska vara av personlig karaktär och bygga på ömsesidig respekt. Detta var något som de äldre35 
narkotikabrukarna saknade, i jämförelse med de yngre. I Karins möte med socialtjänsten, som 
refererats ovan, kan den handläggartradition som finns inom yrket, inbegripet 
problemdefinition, utredning samt åtgärdsförslag, spåras i socialsekreterarens agerande (se 
t.ex. Hydén 1988, Jenner 1991). Denna tradition ser vi som en del av disciplinens matris36 
utifrån vilken socialarbetarna utgår i sina möten med klienterna. Karin anser att 
socialsekreteraren utgår från sin egen tolkning av vad som är Karins problem och vilka 
lösningar hennes problem kräver. Socialsekreteraren väljer i samtalet med narkotikabrukaren 
begrepp för hur klientens problem skall kategoriseras. Samtalet blir med hjälp av detta ett 
medel för att transformera klientens livsvärld till ett hanterbart ärende som kan behandlas 
inom den byråkratiska diskursens kategori (Fredin 1993). Detta försvårar parternas 
möjligheter till att mötas och bygga upp en väl fungerande relation, vilket även tidigare 
forskning visat. Socialsekreterare och drogmissbrukare var överens om att samarbetet dem 
emellan brister men deras bedömningar av orsakerna skiljde sig åt. Narkotikabrukarna 
hänvisade orsakerna till dåligt bemötande och bristande förståelse från socialarbetarnas sida 
medan socialarbetarna hänvisade orsakerna till narkotikabrukarnas bristande insikt och 
motivation (Pettersson 1986, se även Johansson & Nilsson 2000).  
 
När behärskandet av en diskurs är förbehållet en yrkeskår, i det här fallet socialarbetare, utgår 
dessa ifrån att de är innehavare av vilken kunskap och kompetens som är legitim och av 
klienterna krävs snarare erkännande än förståelse (Kerr 1981, Beronius 1986). Utifrån detta 
gör socialarbetarna anspråk på att ha tolkningsföreträde kring narkotikabrukarnas problem. 
Detta kan ha bidragit till att de intervjuade upplever att deras socialsekreterares bemötande 
utgörs av skepticism och oförståelse och att socialarbetarna inte tar hänsyn till vad de själva 
önskar att få hjälp med (se även Ring 1998, Johansson & Nilsson 2000). Karin är en av dem 

 
34 När vi i detta och följande avsnitt skriver om relationer utgår vi från drogbrukarnas mötesbeskrivningar samt 
vår tolkning av beskrivna kontakter – inte nätverkskartan över deras sociala relationer.  
35 Av analysen framkom att det föreligger skillnader mellan de yngre och äldre drogbrukarnas erfarenheter och 
förhållningssätt, framförallt i relation till socialtjänsten. Äldre drogbrukare syftar till personer från 32 år och 
uppåt, yngre drogbrukare är de mellan 21-31 år.  
36 Disciplinens (eller professionens) matris syftar på en princip för hur disciplinen upprätthåller och kontrollerar 
sin egenart. Här ingår det språk som disciplinens utövare talar och de regler som de arbetar efter  
och som de vidarebefordrar till nästa generation utövare (Foucault 1980a, Beronius 1986). 
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som ger uttryck för denna motsättning. Karin är medveten om vilka ramar mötet med 
socialsekreteraren äger rum inom och vet vilken roll hon ska spela i detta (sam-) spel. Genom 
att medverka i planering med socialarbetaren och uppvisa motivation till drogfrihet ökar 
hennes möjligheter att få önskad hjälp från socialtjänsten. Dessa omständigheter har bidragit 
till att det uppstår en stagnerad relation, något som vi funnit karaktäristiskt för de äldre 
narkotikabrukarnas relation till sina socialsekreterare (se även Abrahamsson 1991). I 
socialarbetarnas arbetsuppgift ingår en moralisk rehabilitering som kommer till uttryck i deras 
planering av narkotikabrukarnas fortsatta livsföring. Denna planering motsätter sig många av 
de intervjuade (se även Hydén 1987). Många av de äldre intervjupersonerna uttrycker även 
besvikelse över att deras socialsekreterare fattat beslut som konkret påverkat deras 
livssituation utan att först ha diskuterat detta med dem.  
 
Flera av de intervjuade narkotikabrukarna menar att det förekommer missförstånd och 
kommunikationssvårigheter i mötena med deras socialsekreterare. Tony, 48 år, beskriver det 
så här: 
”när dom börjar köra sitt jävla fackspråk, jag vågar inte svara ja eller nej på frågorna ens en 
gång, för man vet inte vad de pratar om. …när dom börjar krångla till en massa byråkrati i 
det där, då får det vara.” 
 
I mötet mellan klient och socialarbetare råder inte sällan ett ojämlikt förhållande avseende 
utbildning och språkbruk som kan bottna i klasskillnader och dessutom utesluter disciplinens 
tal37 klienterna. Detta kan bland annat bidra till att parterna talar förbi varandra och att mötet 
blir bestående av ett antal monologer istället för av en dialog (se Lejon 1996)38.  
 
Den repressiva aspekten av myndighetens funktion genomsyrar ofta mötenas utformning och 
kontakten mellan parterna. Socialtjänstens kontrollerande funktion och möjlighet till 
tvångsåtgärder krockar med narkotikabrukarnas önskemål om en hjälpande funktion, vilket 
bidrar till att de har lägre förväntningar på relationen till socialsekreteraren. Beskrivningen 
nedan är ett exempel på drogbrukarnas reserverade hållning till socialarbetare. Antonio, 26 år, 
tycker att hans socialsekreterare är mycket kompetent. Han upplever att de har en 
samarbetande relation men kan ändå inte vara helt öppen inför socialsekreteraren. 
”Jag kan ju inte sitta och prata om min kriminalitet eller min bakgrund då om jag har gjort 
brott… för han har ju ingen total tystnadsplikt… Han måste rapportera brott som ger 
fängelse i minst två år… det är ju inte nått totalt förtroende mellan oss… Så det blir ju ytligt 
på så sätt.” 
 
Personligt engagemang från socialsekreterarnas sida och ett visat intresse för 
narkotikabrukarnas livssituation karaktäriserar de positiva möten som de intervjuade beskrev. 
Tony berättade att han tidigare varit drogfri under några år. Anledningen till att han lyckades 
den gången är enligt honom: ”…det var ju tack vare att dom [socialarbetarna] mötte upp mig 
på kåken [fängelset] och började så en massa grejer i en, som man började grubbla över. Det 
är enda gången dom har gjort det och det är enda gången det har gått bra för mig också. För 
dom bjöd upp med grejer och då vill jag inte svika dom… man fick ju förtroende för dom.”  
 
 

 
37 Disciplinens tal syftar till ett system för utbyte och kommunikation av utsagor inom en profession (Beronius 
1986). 
38 Denna typ av kommunikation är karaktäristiskt för en asymmetrisk relation (Lejon 1996). 
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Endast två av de intervjuade upplevde att de hade en mycket bra relation till sin 
socialsekreterare, de hade ett stort förtroende för sina socialsekreterare och sa att dessa 
stöttade dem helhjärtat. Flera av de yngre drogbrukarna var nöjda med de långvariga 
kontakter som de haft med sina socialsekreterare. Fyra av de yngre hade själva tagit initiativ 
till kontakten i samband med att de kände att de inte längre ville vara beroende av droger.39 De 
yngre narkotikabrukarna gav även uttryck för att förlita sig på socialarbetarnas kompetens i 
sitt arbete med att försöka hjälpa dem att bli drogfria. Karaktäristiskt för de äldre 
narkotikabrukarnas erfarenheter var däremot att kontakten med socialsekreterarna innehöll 
brist på respekt och förståelse.  
 
Olika förväntningar, missförstånd samt skilda problemdefinitioner och problemlösningar är 
ett resultat av att disciplinens utövare, socialsekreterarna, möter drogbrukare som befinner sig 
utanför denna disciplin och dess givna ramar. Flera av de intervjuade önskade till exempel 
först och främst hjälp med att få ett boende medan socialarbetarna menade att de först skulle 
bli drogfria. I de fall de var överens om att problemet var narkotikamissbruket förekom det 
ofta delade meningar om vilken typ av vård/behandling som socialarbetaren respektive 
narkotikabrukaren ansåg vara den bästa. Givna mönster och arbetssätt inom 
socialarbetarkåren bidrar till att socialarbetarna gör anspråk på att vara kunskapsbärare av 
narkotikabrukarnas problem och hur dessa ska/bör lösas.  
 

Hanteringsstrategier i förhållande till socialtjänsten 
 
Narkotikabrukarnas hanteringsstrategier tar sig två olika uttryck beroende på vilka deras 
erfarenheter varit. Den ena går ut på att de inte finner sig i socialtjänstens tolkningsföreträde 
utan protesterar och gör motstånd mot detta förhållande. Konflikt och undvikande av kontakt 
är följder av detta förhållningssätt. Den andra riktningen karaktäriseras av att 
narkotikabrukarna försöker samarbeta med och anpassa sig till socialtjänstens interventioner. 
Utmärkande för de yngre intervjupersonerna är en mer accepterande syn på socialtjänstens 
krav, medan de äldre oftare upplever relationen som konfliktfylld och uttalar en önskan om att 
slippa denna kontakt. 
 
Majoriteten av de intervjuade berättade att de undvikit socialtjänsten i perioder, dels för att de 
inte ansåg att det var mödan värt att gå dit och ”tigga” om hjälp (se även Finne 1995), dels för 
att undvika den kontrollfunktion som socialtjänsten är ålagd. Stefan, 42, säger angående 
denna funktion: ”sociallagarna vi har i Sverige, det är överförmynderi… För mig är det 
absolut inte bra, jag känner mig jagad”. Två av de intervjuade hade inte haft någon egen 
kontakt med socialtjänsten under mer än ett år, en av dem är Kenny: ”Jag pratar inte med 
soc., dom har jag slutat att ha att göra med för länge sen. (…) dom har saboterat så mycket 
så att det där får va nog nu.”  
 
Antonio hade vid intervjutillfället inte längre kontakt med den socialsekreterare som ansvarar 
för ekonomiskt bistånd. Han berättar att de inte kommer överens och säger att han klarar sig 
utan ”hennes hjälp”. Han resonerar bland annat på följande sätt: 
Antonio: ”Egentligen, om jag ska va smart eller ja, inte så jävla envis då skulle jag 
egentligen gått till henne och ta dom där pengarna varje månad (..) jag vet ju det innerst inne 
                                                 
39 Detta kan jämföras med ”drömexemplet” som en socialarbetare kallar det när en klient själv tar initiativ till 
kontakt och ber att få hjälp med sitt missbruk, se avsnitt 3, sid.24. 
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att egentligen ska man svälja den där dumma stoltheten och sitta där och bli lite trampad på. 
Men, ja, jag väljer bort det istället för att jag känner att jag orkar inte det”. 
Intervjuare: ”Mm, hur menar du trampad på?” 
Antonio: ”Nä men så här, vad heter det, att jag lägger då mitt öde i hennes händer, att ta att 
jag går dit och tigger – ’snälla kan du hjälpa mig?’ Om inte hon hjälper mig blir jag plötsligt 
jätteutsatt, då har jag inga pengar till hyra, inga pengar till mat, ingenting. Då har jag hela 
mitt liv i hennes nåder”. 
 
Drogbrukarna anser inte alltid att fördelarna med att upprätthålla kontakten med socialtjänsten 
väger upp nackdelarna. Tony, 48 år, säger till exempel:  
”Jag går inte upp [till socialsekreteraren] och sitter och jiddrar en massa valser och tjafsar… 
och blir irriterad bara för att få ett par tre tusen spänn, när jag kan gå ut och stjäla det på en 
kvart”. 
 
Flera drogbrukare väljer att undvika socialtjänstens interventioner, vilket följande citat 
illustrerar. Anja, 22 år, är hemlös och sover vid intervjutillfället hos olika kamrater, tidigare 
har hon bott på ett härbärge: ”…och före det bodde jag i källare, för jag va så rädd för att gå 
till soc, för jag va så rädd för LVM igen.. så då sov jag i källare hellre”. 
 
Generellt var de intervjuade kritiska till den lagstadgade tvångsvården.40 Att, som Anja, 
undvika kontakt för att inte riskera att bli föremål för tvångsvård förekom även bland de andra 
intervjuade och är vanligt i kontakten med sociala myndigheter i Sverige (Puide 1981). Kim 
uppger att hon skulle lämna urinprov om socialförvaltningen begärde det, men hon skulle se 
till att aldrig lämna ett positivt urinprov eftersom det skulle innebära en risk för att hennes 
barn skulle bli omhändertaget. Myndighetens makt bygger på en solid ekonomisk, juridisk, 
kulturell och ideologisk grund där företrädaren kan välja att ingripa eller underlåta insatser 
gentemot drogbrukaren (Skau 1992). Insatser som att, med lagens hjälp, avlägsna ett barn från 
den drogbrukande föräldern kan vara svåra för drogbrukarna att agera mot inom de givna 
ramarna. Vanliga hanteringsstrategier blir därför att inte söka bistånd, undvika kontakt eller 
dölja sitt missbruk för myndighetsrepresentanterna.  
 
Ett annat sätt att undvika tvångsvård är att samarbeta med socialsekreteraren och att delta i 
planeringen av eller medverka i behandling. Detta visar sig till exempel genom att de går till 
socialtjänsten och visar upp sig så att socialsekreteraren ska se att de inte är för nedgångna 
eller genom att de på mötena samtalar med socialsekreteraren om behandlingsalternativ – 
deltar i planeringen – trots en egen osäkerhet kring om de faktiskt vill/kan sluta med droger. 
Genom detta ’samarbete’ ger drogbrukarna socialarbetarna erkännandet att de har befogenhet 
att definiera kunskapsinnehållet i sitt arbete och vad som utgör lämplig tillämpning av denna 
kunskap (se Kerr 1981). För att få ekonomiskt bistånd krävs att drogbrukande klienter 
samarbetar och visar intresse för behandling (Svensson 1996).41 Flerårig erfarenhet av 
myndighetskontakter bidrar till att narkotikabrukarna känner till vad som förväntas av klient- 
respektive socialarbetarrollen. De har tillförskansat sig de regler som råder i det sociala spelet 
(se även Lejon 1996). Fyra av de intervjuade berättade att de skaffat sig juridiska kunskaper 
och tagit reda på vilka rättigheter de har som klienter i förhållande till socialtjänsten. 
Gemensamt för intervjupersonerna är att de kan se fördelarna med att agera utifrån den 
förväntade klientrollen och flera upplever att de kan ”manipulera” sina socialsekreterare, ett 

                                                 
40 Vi frågade inte om de hade varit tvångsomhändertagna, men sex av drogbrukarna uppgav att de varit det.  
41 Detta förhållande framgår även i socialarbetarnas beskrivningar i avsnitt 3. 
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begrepp som de själva använde i sina skildringar. Stefan, 42 år, berättade att han pratar om 
och visar intresse inför en framtida behandling med sin socialsekreterare och tillade: 
”…det är lätt att manipulera socialarbetare, det har jag gjort i flera år… Man måste lära sig 
det annars kommer det inte att funka. Det är så lätt att lura dom (…) men … man lurar sig 
själv också”. 
Det ovan beskrivna samspelet och manipulationen går hand i hand och kan sägas bygga på att 
narkotikabrukaren agerar utifrån de oskrivna och skrivna regler som råder inom 
socialtjänsten. Eftersom manipulationen sker inom ramarna för de strukturella 
förutsättningarna är drogbrukarnas handlingsutrymme begränsat och narkotikabrukarnas 
manipulation handlar, nästan uteslutande, om att få igenom sin vilja på kort sikt.  
 
Narkotikabrukarnas syn på socialsekreterarna och på sig själva var dubbelbottnad. De gav till 
exempel uttryck för att skuldbelägga sig själva och visade förståelse för socialarbetarnas 
uppgivenhet i sitt yrkesutövande. Andrew som var 21 år sa bland annat att socialsekreterare 
och verksamhetspersonal tröttnar ju liksom… om man strular så här hela tiden. Sandras 
beskrivning är ett annat exempel på narkotikabrukarnas självanklagande attityd. Hon var 
hemlös och sov över hos olika män, i trappuppgångar och några enstaka gånger på härbärge. 
Sandra hade inte några förväntningar på att socialtjänsten skulle bistå henne med någon annan 
form av boende. Hon sa att hennes socialsekreterare måste vänta en tid innan socialtjänsten 
kan erbjuda några nya insatser för henne, eftersom det var hon själv som hade avbrutit den 
insats som de för några månader sedan ordnat och finansierat för henne. Karin gav också 
uttryck för att hennes livsföring var hennes eget fel; ”man får skylla sig själv för man har valt 
det [drogerna] själv, va. Det är ingen som tvingar en.” Flera av de intervjuade uttryckte 
också att de var trötta på sin livsföring med att ständigt jaga droger och att inte ha något fast 
hem Självanklagelser och att vackla mellan två motstridiga normsystem är vanliga uttryck för 
drogbrukares ambivalens (Andersson 1991). 
 
Socialtjänstens krav uppfattas av de yngre drogbrukarna generellt som naturliga inslag i 
kontakten med socialsekreterarna. Ett konkret krav som ofta ställs från socialtjänstens sida är 
att drogbrukarna ska lämna urinprov, antingen för att bevisa att de använder narkotika eller 
för att bevisa motsatsen. Detta betraktas som en självklar och ofta nödvändig åtgärd för att de 
ska få behandling beviljad och Antonio sa att det inte bekom honom att lämna urinprov. 
Bland de yngre drogbrukarna framträder en benägenhet att låta sig omhändertas av sina 
socialsekreterare, rollfördelningen har inslag av omvårdare – omvårdad. Karaktäristiskt för de 
yngre är också att konflikter betraktas som tillfälliga och möjliga att lösa. I detta syfte 
tillmötesgår de socialarbetaren och anpassar sig efter deras vilja.  
 
De äldre intervjupersonerna uttrycker starkare en önskan om att vilja vara oberoende av 
sociala myndigheter. Socialtjänstens krav uppfattas i princip som orimliga och de har svårt att 
underställa sig dem. De vill bli bemötta och behandlade som vuxna individer av 
socialarbetarna. De äldre drogbrukarna anser inte heller att socialtjänstens bistånd ska 
villkoras och urinprov uppfattas av de flesta som ett integritetskränkande, förnedrande 
och/eller resursslösande krav. Skillnaderna mellan de yngre och äldres inställning till 
socialtjänsten kan vara generationsbundna och även ha samband med att narkotikarelaterade 
bestämmelser, åtgärder och lagar förändrats över tid.42  
 

 
42 Att bruk av narkotika kriminaliserades år 1988 och urinprov idag praktiseras i allt större omfattning är 
exempel på sådana förändringar. 
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Möten med polisen 
 
Narkotikabrukarnas kontakt med polisen43 beskrevs främst i negativa ordalag. De intervjuades 
generella förväntningar på poliser visade sig ha stor inverkan på hur de uppfattade möten med 
dem. Skillnaderna mellan olika möten och hur de uppfattades illustreras av följande två 
situationsbeskrivningar.  
 
Antonio är en 26-årig man som bland annat använt heroin och kokain och har erfarenhet av 
många möten med polisen. Han tänker efter en stund innan han erinrar sig följande positiva 
möte. Antonio hade burit ut stöldgods från sin lägenhet till en väntande taxi. När han lastat in 
allt i taxin kom två civila poliser till platsen. Antonio ansåg inte att det var någon idé att 
försöka komma undan eftersom stöldgods, alltså brottsbevis, fyllde taxin. Poliserna lät 
Antonio bära tillbaka sakerna i bostaden och väntade där tills uniformerade poliser kom dit. 
De civila poliserna tillät honom att skriva en lapp till sin sambo där han fick berätta att han 
skulle vara borta en period utan att avslöja att han var gripen. Det tyckte Antonio var 
”jättesnällt gjort”. Poliserna var dessutom hänsynsfulla då de genomförde husrannsakan i 
lägenheten. Antonio uttrycker förvåning inför att dessa två poliser var så trevliga, ”så där fick 
jag en chock”. Han anser dock generellt att äldre poliser från länskriminalen, som dessa två 
var, är bra. De brukar föra en dialog med misstänkta personer under förhör och försöker inte 
tvinga ur dem uppgifter som de på förhand förstår att de inte kommer att få, till exempel 
information om medbrottslingar.  
 
Antonio beskrev flera situationer då han anser sig ha blivit dåligt behandlad av yngre 
uniformerade poliser. En sådan händelse utspelade sig efter att Antonio och hans kamrat 
genomfört ett inbrott och stulit datorer. Senare under samma natt körde en piketbuss fram till 
dem. Poliserna påstod att Antonio och hans kamrat hade genomfört inbrottet trots att det inte 
fanns något stöldgods eller liknande som kunde binda dem till brottet. Motivet till att polisen 
misstänkte just dem var att de signalement polisen fått på en av de misstänktas kläder stämde 
överens med den klädsel som kamraten bar. Antonio menar att poliserna utgick från att han 
och hans kamrat var de skyldiga, ”dom [poliserna] tyckte dom skulle boxas med mig tills jag 
berättade det”. Efter gripandet informerar Antonio förhörsledaren om att han blivit slagen av 
poliserna som grep honom. Antonio återger följande: ”Han bara började skratta, han tog det 
inte på allvar. Han… vet ju att jag talade sanning säkert, men han började komma med dom 
här förslagen, - du har inte ramlat då”? Förhörsledarens reaktion gjorde att Antonio inte drev 
frågan vidare.  
 
I stort sett alla intervjuade narkotikabrukare berättade om möten med polisen. Vanligtvis 
skedde det när polisen kontrollerade och visiterade dem vid misstanke om brott eller när de 
greps, för exempelvis snatteri. De intervjuade männen beskrev fler möten med polisen än vad 
kvinnorna gjorde. De flesta av männen har, i likhet med Antonio, berättat om konfliktfyllda 
möten där de blivit slagna alternativt slagits med poliser. Några av narkotikabrukarna återgav 
situationer där de blivit förföljda och systematiskt kontrollerade av polisen (se även Ohlsson 
1997). Leffe, 43 år, har erfarenhet av att ha fått sin boendeplats raserad och blivit allvarligt 
misshandlad av ett par polismän. När han hade anmält dessa polismän, efter två skilda 
incidenter, blev han under pistolhot uppmanad av dem att ta tillbaka sin polisanmälan. Han 

 
43 För en beskrivning av polisens ansvar och funktion se s.3f 
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anmälde även denna händelse varpå han blev förföljd och trakasserad av polismännen i fråga 
under två års tid. För att slippa dessa polismäns trakasserier sa Leffe slutligen till dem att  
”om ni lägger av och bråka med mig så ska jag försöka bli osäker på vilka det var som 
bråkat”. Han förklarar sitt handlande; ”Jag är inte intresserad av att sätta dit några [poliser], 
jag var intresserad av att slippa polisens inblandning eller att dom slog mig mer.” 
Polismyndighetens lagstadgade maktbefogenheter bidrar troligen till att narkotikabrukarna 
upplever att de har mycket begränsade möjligheter att motsätta sig sådan typ av maktutövning 
från polisens sida. 
 
Några av de intervjuade gav även uttryck för att poliser har ett speciellt bemötande gentemot 
dem på grund av att de är narkotikabrukare. Andrew, den yngsta intervjupersonen, tror att 
polisen har en generaliserad bild av ”pundare” i vilken han ingår som ”en narkoman som 
springer på nätterna och bryter [gör inbrott]”. Poliser i den förort där Andrew bor betraktade 
honom utifrån denna bild, menar han, vilket låg bakom att de ofta stoppade och kontrollerade 
honom när de påträffade honom ute. Vi kan även se en tendens till polisen är mer överseende 
gentemot de äldre narkotikabrukarna. Trots att de blev kontrollerade av poliser relativt ofta 
och hade negativa erfarenheter av poliser så verkar de som använt narkotika länge och som 
inför poliser står för att de är ”narkoman” får ett tolerantare bemötande av polisen än de 
yngre. En av de äldsta intervjupersonerna, som använt narkotika i trettio års tid, menade bland 
annat att detta kan ha betydelse för hur de blir bemötta och hur polis (och andra instanser 
inom rättsväsendet) väljer att gå vidare med narkotikabrott. Tony beskrev det på följande sätt:  
 
Tony:  Så ser dom [polisen, främst ”knarkspan”] ju hur länge man har varit med också. Jag 
var med sedan –68, jag är ju narkoman, va. Men killen som har knarkat i två år, han kanske 
får fem månader för dom här tio grammen[amfetamin], för att liksom han har inte hunnit in 
på banan än va, han har inte lärt sig nånting riktigt än va, ändå har han tio gram i fickan.. 
(…) Då försöker dom ju rädda honom med att ge honom några månader [fängelsestraff], 
varna honom liksom att… ’ det där kan sluta år helvete’, typ.. avskräckande.” 
 
Därmed inte sagt att åldern och/eller antalet år de använt narkotika är den enda faktorn som 
har betydelse för polisens agerande. Narkotikabrukarens kön och socioekonomiska status är 
exempel på andra förhållanden som kan utgöra en grund för skilt bemötande och agerande 
från polisens sida (se tex Lander 2003).  
 
Flera av de intervjuade narkotikabrukarna ansåg att det fanns skillnader mellan yngre 
respektive äldre polismäns bemötande. De yngre poliserna uppfattades och beskrevs som är 
hårdare och mer regelmässiga i sitt agerande medan de äldre var lugnare och mer flexibla i sitt 
förhållningssätt.  
 
 

Hanteringsstrategier i förhållande till polisen 
 
I narkotikabrukarnas beskrivningar av polismöten är den främsta hanteringsstrategin att 
försöka undvika all form av kontakt med polisen. I övrigt karaktäriseras deras 
hanteringsstrategier av att narkotikabrukarna antingen går i konflikt med polisen eller försöker 
underlätta kontakten genom ett uppvisat samspel.  
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Den syn som de intervjuade har på polisen är dubbelbottnad. Många av narkotikabrukarna 
utgår från att poliser är ”svin” samtidigt som de anser att polisen bara ”gör sitt jobb”. En av 
kvinnorna, Anja, säger att poliser inte behandlat henne illa personligen men hon ”hatar dom i 
alla fall”. Denna inställning har hon gemensamt med de andra yngre narkotikabrukarna. De 
intervjuade betraktar som regel polisen som deras fiende och kontakten dem emellan 
förväntas präglas av motsatta positioner. De ger uttryck för att känna sig maktlösa i dessa 
situationer eftersom eventuella protester gentemot polisens handlande inte får gehör. 
Alternativt möts de med upptrappad konflikt, där de känner sig som givna förlorare. 
Narkotikabrukarnas generella utgångspunkt i förhållande till polisen är att de försöker 
undvika dem.44 När Antonio, i exemplet ovan, träffar två poliser som behandlar honom på ett 
respektfullt sätt förvånar det honom. Antonios minnesbild av mötet får en positiv genklang 
eftersom polisernas agerande går stick i stäv mot hans förväntningar.  
 
Flera av de yngre narkotikaanvändarna uttrycker förvåning över att de blivit bättre bemötta av 
poliser under senare tid, ett förhållande som vi antar hänger samman med att de själva 
förändrat sitt agerande. I likhet med de äldre narkotikabrukarna har de lärt sig hur de ska 
agera och under vilka premisser de kan få bästa möjliga bemötande. Att låta polisen visitera 
dem ute, på plats, för att slippa behöva följa med till polisstationen och lämna urinprov eller 
att, som Sara, varna polisen för att sticka sig på hennes kanyl eftersom hon har en 
smittbärande sjukdom, är exempel på denna hanteringsstrategi. Ytterligare ett exempel får 
Tony stå för som berättar att han alltid tar fram sina droger om polisen frågar om han bär 
några på sig. Han har erfarenhet av att civila poliser ser mellan fingrarna, ignorerar brottet, 
ifall han bär små mängder amfetamin eftersom det bedöms vara ämnat för eget bruk. 
Poliserna har då antingen gett tillbaka eller hällt ut amfetaminet. När de hällde ut det sa Tony 
till polisen att det var ”bra att du klarade av det, för jag gjorde det inte”. På detta sätt menar 
han att han undviker konflikt och ibland även vidare repressalier från polisens sida. 
Framförallt hos de äldre narkotikabrukarna förekommer en allmän uppfattning om att när de 
är ärliga gentemot poliser och inte försöker dölja att de använder narkotika så blir de bättre 
bemötta. De försöker på detta sätt, så att säga, minimera skadeverkningarna i direktkontakt 
med poliser, samspel är den hanteringsstrategi de praktiserar. 
 
Sex av de intervjuade berättade om konkreta situationer där de blivit slagna av poliser. Två av 
de intervjuade anmälde poliserna efter dessa händelser. Den ena, Kim, brukade alltid anmälda 
vad hon uppfattade som orimligt uppträdande från polisens sida och stred för sina rättigheter. 
Sedan några år tillbaka är hon mer återhållsam och säger ”man är ju i underläge när man har 
barn”. Nu försöker hon undvika alla konflikter med polismyndigheten, vilket går i linje med 
narkotikabrukarnas allmänna förhållningssätt även i detta avseende. De andra intervjuade 
upplever att det är meningslöst att anmäla poliser för misshandel. Vår tolkning är att denna 
inställning bottnar i en uppenbar obalans mellan parternas maktmedel. Generellt utgår de 
intervjuade ifrån att det är polisen som har tolkningsföreträde att definiera situationen vilket vi 
härleder till den traditionella roll som polisen har, en i första hand kontrollerande och 
repressiv funktion. Poliserna som profession insisterar på att vara innehavare av auktoritet, 
som bland annat innebär att de förväntar sig att narkotikabrukarna följer givna direktiv (se 
Kerr 1981).  
 
 

 
44 Vilket inte är förvånande med tanke på polisens arbetsuppgifter och att narkotikabruk är kriminaliserat. 
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Frivilligorganisationer 
 
Frivilligorganisationer används här som ett samlat begrepp för självstyrande, icke 
vinstdrivande organisationer fristående från staten, som bedriver socialt arbete med 
drogbrukare.45 Vi inleder med en kort beskrivning av dessa organisationers verksamheter och 
funktion. 
 
Frivilligorganisationernas arbete har i Sverige rötter från 1800-talet, då välgörenhet fick sitt 
genombrott som en reaktion mot en ökande misär. Bostads- och socialpolitik har sedan mitten 
av 1900-talet nästan uteslutande varit den offentliga sektorns domän, framförallt på 
kommunal nivå. Under senare år finns dock en tendens till att frivilliga organisationers sociala 
arbete betraktas som ett komplement snarare än som separata rörelser inom kommunerna 
(SOU 1993:82, Lundström & Wijkström 1995). 
 
Stadsmissionen och Frälsningsarmén är dominerande organisationer när de gäller insatser och 
verksamheter riktade till hemlösa och drogbrukare i Stockholm. Frivilligorganisationerna 
betraktar sina verksamheter som komplement till den offentliga sociala sektorn och bedriver 
bland annat följande verksamheter; uppsökande arbete, dagverksamheter, natthärbärgen, 
korttidsboenden samt behandlingshem.46 Den kommunala socialpolitiken i Stockholm har 
under 1990-talet präglats av nedskärningar och besparingar. Frivilligorganisationerna har en 
tämligen avgränsad och självständig del av det sociala arbetet men det finns en övergripande 
policy där socialtjänsten uppmanats att utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna 
(Nordfelt 1999). Den kommunala socialvården kontrakterar vissa av frivilligorganisationernas 
tjänster men samarbetet mellan socialtjänsten och organisationerna utförs framförallt på 
konkret nivå, kring insatser för enskilda individer (Lundström och Wijkström 1995, Nordfelt 
1999). 
 
Organisationernas sociala arbete har bland annat kritiserats av representanter för den 
kommunala socialtjänsten. Kritikerna menar att frivilligorganisationerna bidrar till ökad misär 
för drogbrukare genom att de kravlöst erbjuder ”tak över huvudet och mat för dagen” 
(Svenska Dagbladet 000830). Om dessa verksamheter inte fanns ”skulle många fler bli 
motiverade att sluta” (ibid.). Representanter för de frivilliga organisationerna menar, å sin 
sida, att deras verksamheter innebär att möten och personliga kontakter med 
hemlösa/drogbrukare möjliggörs. Detta kan på sikt leda till att relationer byggs upp och bidra 
till positiva förändringar för drogbrukarna (ibid., Verksamhetsbeskrivningar). Trots ett ökat 
samarbete mellan dessa huvudaktörer och liknande målsättningar förekommer motsättningar i 
fråga om hur det konkreta arbetet med narkotikabrukare ska bedrivas. 
 
 

Möten med frivilligorganisationerna 
 
Frivilligorganisationerna hade i många fall en betydelsefull roll i narkotikabrukarnas 
vardagliga liv. Detta illustreras med hjälp av den beskrivning som gavs av Tony, en 48 årig 

 
45 Att de benämns frivilliga ska inte tolkas som att deras arbete i första hand är ideellt, tvärtom har enheterna, till 
exempel natthärbärgen, i första hand avlönad personal. 
46 Ingen av de intervjuade befann sig på någon typ av behandlingshem och beskrivningarna handlar således inte 
om personal på frivilligorganisationernas behandlingshem. 
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hemlös amfetaminbrukare. Han uppbär ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen men har 
endast träffat sin socialsekreterare personligen vid ett par tillfällen under de senaste fem åren. 
Sedan en tid tillbaka besöker Tony regelbundet en dagverksamhet där han äter, duschar och 
sover. Han menar att detta är till stor hjälp, bland annat för att han sällan sover så bra under 
nätterna då han vistas i gamla bilar, husvagnar elleri  portuppgångar. Personalen på 
verksamheten utgör hans ”kontakt till samhället”. Han fortsätter: 
”För även om inte jag kan förstå mig på samhället eller samarbeta med dom så gör ju dom 
[personalen] det. Dom jobbar ju med staten och i samhället (…)då hjälper dom ju mig på det 
sättet (…) dom förmedlar ju mina grejer ändå på nått sätt till sociala myndigheterna. Man får 
ju mycket hjälp där”. 
 
De krav och regler verksamheten har, uppfattar Tony som rimliga och han menar att 
personalen står på hans sida. Ett konkret exempel på det senare är när socialsekreteraren 
ringer till verksamheten och vill tala med Tony. Han vet att Tony brukar vistas där på dagarna 
och att detta i princip är det enda sättet att nå honom på. Personalen berättar för Tony att 
socialsekreteraren vill tala med honom. Tony vill inte prata med honom och personalen 
meddelar då socialsekreteraren att Tony lämnat lokalen. Tony säger till oss att när han inte 
känner för att prata med socialsekreteraren kommer samtalet inte att leda någonstans. 
Personalen uppmanar sedan Tony att ringa till socialsekreteraren för att ta reda på vad han 
ville, det slutar med att Tony ringer tillbaka. Tony menar att personalen på detta sätt stödjer 
honom eftersom han får ringa när han själv vill. Personalen uppmuntrar samtidigt Tony till att 
ta kontakt med socialsekreteraren och på detta sätt går de varandra till mötes, säger han. 
Verksamhetspersonalen brukar även hjälpa Tony genom att tala med socialsekreteraren när 
han själv känner att han inte förstår dennes byråkratiska facktermer. Tony anser generellt att 
det är bättre att socialsekreteraren och personalen talar med varandra eftersom de är mer som 
kollegor och han upplever att personalen har större maktmöjligheter än vad han själv har 
gentemot socialtjänsten. Han anser att också att socialsekreteraren lyssnar mer till personalen 
- ”det är ingen [socialsekreterare] som lyssnar på mig” - och att socialsekreteraren måste stå 
för vad han säger till personalen i jämförelse med vad han behöver göra när de pratar med 
Tony.  
 
I narkotikabrukarnas beskrivningar framträder tre olika typer av kontakter till personal inom 
frivilligorganisationerna. Den första utgörs av en personlig relation mellan narkotikabrukare 
och personal som kännetecknad av ömsesidig respekt och där narkotikaanvändarna upplever 
att personalen ställer upp på honom/henne. Dessa relationer hade etablerats successivt genom 
att de intervjuade besökt verksamheten. Den andra typen av kontakt utgörs av en tillfälligare 
relation där personalen fungerar som stöd i konkreta situationer, det kan exempelvis handla 
om att härbärgespersonal ringer till socialsekreteraren eller kör narkotikabrukaren till en 
avgiftningsenhet. Den tredje typen av kontakt med personal är mer ytlig, där kontakten i 
huvudsak utgörs av att personalen finns på verksamheten och tillhandahåller viss service till 
narkotikabrukarna/gästerna, till exempel servera mat eller tilldela nattlogi. Gemensamt för 
dessa tre typer av relationer är att kontakten präglas av samarbete mellan parterna.  
 
De flesta av de äldre narkotikabrukarnas kontakter med frivilligorganisationer karaktäriseras 
av återkommande, dagliga möten med verksamheterna. Organisationerna tillgodoser då basala 
behov, precis som i Tonys fall. De yngres kontakter med frivilliga organisationer är av mer 
tillfällig och situationsbunden karaktär och framförallt de yngre männen har mycket 
begränsad eller ingen erfarenhet alls av frivilligorganisationer. Även i förhållande till 
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frivilligorganisationerna kan spår skönjas av att de yngre narkotikabrukarna blir mer 
omhändertagna av personalen än de äldre.  
 
De flesta av de intervjuade narkotikabrukarna ger en positiv bild av det bemötande som de får 
av personalen. En aspekt på detta, som flera tog upp, är att personalen inte försöker pressa 
dem till en annan livsföring, inkluderat att de ska sluta missbruka droger, utan visar 
uppskattning över den enskilde narkotikabrukarens närvaro på verksamheten. 
Frivilligorganisationerna har inte något myndighetsansvar, kontakten är frivillig och i 
personalens kunskapstraditioner verkar inte en fokusering på själva drogbruket vara så stark.47  
 

Frivilligorganisationernas roll 
 
De hanteringsstrategier narkotikabrukarna har gentemot frivilliga organisationer skiljer sig i 
många avseenden ifrån deras förhållningssätt till de andra aktörerna. Vår tolkning av 
narkotikabrukarnas agerande är att de huvudsakligen använder verksamheten i eget syfte. För 
Tony kan frivilligorganisationen sägas ha två centrala funktioner; dels tillgodoses några av 
hans mest grundläggande behov där, dels är verksamheten en länk till socialtjänsten och 
samhället i övrigt. Dessa två funktioner är återkommande i flera av narkotikabrukarnas 
beskrivningar av frivilligorganisationernas roll.  
 
De intervjuade visade generellt en mycket accepterande attityd till verksamheternas regler och 
protesterade inte när de fick sanktioner på grund av att de brutit mot dem. Några gav exempel 
på situationer när de blivit missnöjda men de gav samtidigt uttryck för att de förstod att 
verksamheterna måste ha vissa regler och att de så att säga fick skylla sig själva om de bröt 
mot dem. Flera av de intervjuade uppskattade, likt Tony, verksamheterna eftersom de gav 
dem möjlighet att kunna bli utsövda, sköta sin hygien, äta, tvätta sina kläder och liknande. 
Verksamheterna användes ofta för dessa ändamål, regelbundet eller mer tillfälligt vid 
specifika situationer.  
 
Männen uttryckte en dubbelhet inför sig själva i egenskap av gäster på verksamheterna. Att 
sova på härbärge betraktades som en sista utväg och något som enbart de som står lägst i 
samhällshierarkin gör, enligt flera av de intervjuade. Denna attityd förändrades när de själva 
sovit på härbärge en period. Stefan, som varit gäst på en frivilligorganisations härbärge det 
senaste halvåret, säger bland annat: 
”Jag tyckte förut folk var så jävla dumma som satt här [på härbärge]. Det är sånna jävla 
idioter som inte gör nånting åt sin situation. Men sen hamna man själv i samma [situation] 
(…) det är bra mat och man känner alla som går här också, man känner personalen, det blir 
liksom ett, ja som ett hem”. Men Stefan vill ändå ha ett annat ”drägligt boende. Jag måste 
komma ur den här jävla råttfällan”, menar han. 
 
Narkotikabrukarna använde frivilligorganisationers personal som stöd och/eller tolk i 
förhållande till socialtjänstens representanter. Ett mönster som framkom är att männen i första 
hand erbjudits hjälp medan kvinnorna själva har bett personal att medverka som stöd i 
konkreta möten med socialtjänsten. Männen ville ogärna be om hjälp, vilket kan förklaras av 
deras önskan om att vara oberoende och klara sig på egen hand. De gav däremot uttryck för 

 
47 Detta framkom även i de sju intervjuer som vi genomförde med personal på olika verksamheter (både i 
frivilligorganisationers – och kommunal regi) i Stockholm som helt eller delvis riktar sig till narkotikabrukare.  
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tacksamhet när de erbjöds hjälp av olika slag från uppsökare och/eller personalens sida, ”det 
är bara att ta emot”, som Kenny uttryckte det. Bakgrunden till att kvinnorna bad om denna 
hjälp var att de kände en oro för att samtal/möte med socialarbetaren ska bli destruktivt och de 
ville undvika att missförstånd uppstod. Anja beskriver vilken funktion hon önskade att en av 
frivilligorganisationernas uppsökare skulle fylla under ett möte med en ny socialsekreterare: 
 
”Jag bara kände att jag måste ha hjälp på socmötet (…) jag var jättenervös. Det är bara för 
jag vet också att blir jag förbannad, då bryr jag mig inte om konsekvenserna av vad jag gör 
eller så där. Jag kan bara gå ut och tända på där på gatan. Det är det jag är mest rädd för 
(…)Jag förstår inte alltid vad dom [socialsekreterarna] menar.” Anja vill ha med sig en 
person ”som kan förklara för mig efteråt, vad hon [socialsekreteraren] menade med det, för 
ofta så brukar jag inte sitta och fråga”. 
 
Vilken och hur stor betydelse verksamheterna hade för de intervjuade, har samband med 
vilken typ av kontakt de hade med personalen. Störst betydelse hade frivilligorganisationen 
för de narkotikabrukare som hade personliga relationer med personalen och som besökte 
dagverksamheter och/eller natthärbärgen för att tillgodose grundläggande behov. Anledningen 
till att frivilligorganisationerna fyllde denna funktion hängde ofta samman med att dessa 
intervjupersoner hade svårt att tillgodose dessa behov på annat sätt och/eller att de drog nytta 
av den hjälp som erbjuds för att på så sätt kunna använda energi och pengar på annat, ofta 
droger.  
 
 
Konsekvenser  

De strukturella ramarna för mötena med de olika aktörerna är skilda vilket också 
narkotikabrukarnas förväntningar på dessa möten är. Bemötande, insatser och sanktioner av 
olika slag uppfattas olika beroende på i vilken kontext de utspelar sig. Nedan åskådliggörs de 
huvudsakliga konsekvenser som vi sett att de olika mötesutformningarna får för 
narkotikabrukarna. 
 

Socialtjänsten definierar narkotikabrukarnas problem 
 
Socialtjänstens arbete är komplext och inbegriper ett brett spektrum eftersom den har en 
dubbel funktion - myndigheten ska bistå narkotikabrukare med hjälp och behandling samtidigt 
som den ska kontrollera deras drogbruk. Myndighetens roll innebär en dubbelrepresentation, 
den ska representera såväl samhällets (och dess medborgares) lagar och normer som de 
människor den bistår, klienterna. Den sociala myndigheten har en viktig uppgift i att bistå 
narkotikabrukare med att slussas in i samhället. För att erhålla hjälp av primär karaktär, till 
exempel ekonomiskt bistånd och boende, samt på sikt socialt integreras krävs att 
narkotikabrukarna underställer sig socialtjänstens bistånds- och integrationsmonopol. I detta 
avseende kan den sociala myndigheten liknas vid en gränstull där passet utgörs av 
narkotikabrukarens acceptans av socialarbetarens problemdefinition, narkotikamissbruket, i 
kombination med uppvisad motivation till att sluta missbruka. 
Den enskilde socialarbetaren har i detta avseende ett stort inflytande. Här blir makten på 
mellanmänsklig nivå synlig, Leffe beskriver förhållandet på följande sätt: 

 45



 
 
  
 
”om man ska lägga av och knarka så går alla kontakter [t.ex. avgiftning, boende, behandling] 
genom en socialsekreterare, allt för mycket blir beroende på den personen. (…) det tycker jag 
är skitjobbigt… har man fått nån som man inte trivs med på soc [socialtjänsten] så är ju allt 
kört från början”. 
 
Maktaspekten finns närvarande i och får konsekvenser för socialarbetarens bemötande av 
narkotikabrukare, relationens karaktär samt vilka biståndsalternativ som erbjuds. Vilka 
långsiktiga effekter de vardagliga mötena kan få, påverkas och kompliceras av 
socialarbetarens dubbelrepresentation, det asymmetriska förhållandet i interaktionen och det 
faktum att narkotikabruk är kriminaliserat (Fondén & Leiknes 2003). Rollpositionerna och 
därmed strukturen för kommunikation mellan socialarbetare och narkotikabrukare är ofta 
likartade (se Fredin 1993, Lejon 1996). Den ojämnlika relationen mellan socialarbetare och 
narkotikabrukare baseras bland annat på strukturella faktorer och det faktum att klienten står i 
en behovsställning gentemot den professionella hjälparen (Skau 1992). Vår analys tyder på att 
många av de intervjuades möten med socialarbetare innehåller inslag av dold maktutövning. 
Narkotikabrukare tar med tiden ofta till sig myndighetspersoners inställningar, bruk av termer 
etcetera och därmed den hierarkiska struktur där han/hon, i egenskap av klient, är den 
underlägsne aktören (se Lejon 1996, Lander 2003). Detta kunde även märkas i de intervjuade 
narkotikabrukarnas beskrivningar, inte minst, av sig själva. I förhållande till sociala 
myndigheter balanserar klienter mellan att å ena sidan finna sig i socialtjänstens krav och å 
andra sidan kräva sina rättigheter (Lipsky 1980). Ett mönster kan urskiljas där klienter som 
kräver sina rättigheter riskerar att förlora den hjälp de önskar och är i behov av. För att 
narkotikabrukarna ska kunna få hjälp med boende, behandling och bibehållet ekonomiskt 
bistånd, behöver de underställa sig socialtjänstens krav. Detta innebär att de måste acceptera 
att socialarbetarna har tolkningsföreträde när det gäller att definiera situationen, att 
definitionen av narkotikabrukarnas problem är narkotikamissbruket, samt acceptera 
socialarbetarnas problemlösning. Accepterar narkotikabrukarna detta ökar både deras 
möjligheter att få en bra relation till sin socialsekreterare och deras handlingsutrymme vad 
gäller val av insatser. Vi har även sett att dessa narkotikabrukare bemöts och får stöd utifrån 
ett helhetsperspektiv.  
 
Accepterar narkotikabrukarna inte socialtjänstens tolkningsföreträde och problemdefinition 
medför det att parterna inte möts, ingen av dem får igenom sina intentioner, förslag eller krav  
- en ond cirkel uppstår (se även Pettersson 1986). Risken för konflikt är uppenbar och 
kontakten mellan socialarbetaren och narkotikabrukaren stagnerar eller avbryts. Dessa 
förhållanden får sannolikt konsekvenser för narkotikabrukaren livsföring, både på kortare och 
längre sikt. Om de undviker all kontakt med socialtjänsten för att på så sätt undkomma 
myndighetens kontrollfunktion får de heller inte hjälp med annat.  
 
Av narkotikabrukarnas beskrivningar och resonemang framkommer att socialarbetare ofta är 
otydliga med vilka beslut de fattar och motiven till att dessa beslut tagits. Dessa otydligheter 
kan göra att narkotikabrukarna dels inte får en inblick i hur myndigheten ska fungera och dels, 
som en följd av det förra, att det blir svårt att ifrågasätta beslut som tas. Detta till att 
narkotikabrukarna inte riktigt vet vad de kan vänta sig av socialtjänsten, de svävar ofta i 
ovisshet kring vilka, när och varför olika beslut tas. Generellt finner sig de intervjuade i denna 
ovisshet. Oavsett om narkotikabrukarna accepterar socialtjänstens definition av dem som 
narkotikamissbrukare och att det primärt är det som bör åtgärdas eller inte – kan otydligheten, 
inbegripet den dubbla funktionen och representationen, ses som en form av disciplinering. 
När budskap och ramar är otydliga och narkotikabrukarna inte riktigt vet vad de ska förhålla 
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sig till så förläggs energi på att försöka bygga upp ett tolkningsschema för att begripliggöra 
händelser och budskap. Sammantaget bidrar detta till att narkotikabrukarnas inflytande och 
handlingsutrymme i förhållande till den sociala myndigheten och socialarbetarnas arbetssätt 
begränsas.  
 
De medel som socialtjänsten har till sitt förfogande i sitt arbete gentemot narkotikabrukare 
kan betraktas som instrument i disciplinerings- och exkluderingsprocesser. Konsekvenserna 
av möten mellan socialarbetaren och narkotikabrukaren kan utifrån det sägas ta två riktningar. 
Den ena, när narkotikabrukaren accepterar narkotikabruket som det primära problemet, 
innebär att han/hon disciplineras och på kortare eller längre sikt blir en del av, inkluderas i, 
samhället. Denna väg innebär ofta att narkotikabrukaren får en rad kontakter med andra 
instanser, myndigheter och verksamhetspersonal så som läkare, terapeuter, 
frivårdsinspektörer, övervakare, arbetsförmedlare och behandlingsassistenter. Den sociala 
kontrollen är påtaglig. Den andra riktningen, när narkotikabrukarna inte underställer sig 
socialarbetarnas tolkningsföreträde, innebär att narkotikabrukaren fortsätter sitt nuvarande 
marginaliserade levnadssätt och riskerar därmed att exkluderas från samhället (se även Sahlin 
1996). 
 

Polisen definierar situationer  
 
Polisen representerar en myndighet vars uppgift är att beivra den enskilde narkotikabrukarens 
olagliga handlingar. Via polisens repressiva medel opererar gränskontrollen som ett första led 
i samhällets disciplinering av narkotikabrukaren.48 Mötena mellan narkotikabrukare och polis 
karaktäriseras av en tydlig rollfördelning där polisen har tolkningsföreträde att definiera 
situationen. Den roll som polisen utifrån sin profession får för narkotikabrukarna är därför 
relativt entydig. Denna repressiva roll skapar oftast låga förväntningar – narkotikabrukarna 
utgår ifrån att möten med polisen ska ge negativa effekter. De vet att polisen har 
tvångsbefogenheter och de finner sig också i att bli behandlade som den underlägsne parten i 
mötet. Denna inställning kan leda till att de tolererar dåligt bemötande från polisers sida, 
något som flera av de intervjuade gett exempel på. Polisen har en lagstadgad rätt att utföra 
vissa tvångsåtgärder och inkapacitera människor som får märkbara konsekvenser i 
narkotikabrukarnas liv kan deras strukturella möjligheter till maktutövning betraktas som stor 
(se även Mathiesen 1982). Narkotikabrukarnas försök att få igenom sin vilja under enskilda 
möten och att själva utöva makt på mellanmänsklig nivå, misslyckas oftast och resulterar i en 
vanmaktskänsla. Vanmakten består i att den underlägsne parten känner att han/hon med inga 
medel kan upphäva den maktutövning den överlägsne parten då utövar. Detta bidrar till att 
narkotikabrukarna känner att det är meningslöst att anmäla polisen för brott. Det bidrar också 
till att det, i jämförelse med de andra aktörerna, inte krävs så mycket av enskilda poliser för 
att de intervjuade ska uppfatta polisens bemötande och handlingar som positiva. På så sätt kan 
narkoikabrukarnas upplevelse av maktutövning begränsas, samtidigt som vi menar att 
disciplinerande makt förekommer i dessa möten. 
 
Flera av narkotikabrukarna ger uttryck för att de har lärt sig hur de ska uppträda mot poliser 
för att själva bli bättre bemötta. De menar att ärlighet och ödmjukt bemötande kan ge positiva 
effekter i form av att mötet med polisen går smidigt, att narkotikabrukaren blir mildare 
behandlad och även att polisen kan se mellan fingrarna för mindre allvarliga brott. Denna 

 
48 Se även föregående avsnitt angående polismyndigheten och gränskontrollen. 
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hanteringsstrategi kan ses som narkotikabrukarens väg till att kunna få igenom sina intressen, 
även om den är mycket begränsad. Negativ särbehandling av narkotikabrukarna från polisens 
sida har lett till att flera av de intervjuade känner sig jagade och terroriserade av poliser och 
att de undviker vissa miljöer eller stadsdelar. Deras fysiska och känslomässiga rörelsefrihet 
avgränsas därigenom. Narkotikabrukarnas förväntningar, vanmaktskänslor och negativa 
erfarenheter av polismöten har vi också sett leder till att de inte polisanmäler sin egen 
utsatthet för brott, exempelvis i form av misshandel eller stöld.49  
 
 

Frivilligorganisationerna tillgodoser basbehov 
 
Frivilligorganisationernas traditionella hjälparfunktion stämmer överens med många av de 
intervjuade narkotikabrukarnas förväntningar både på verksamheterna och på personalens 
arbetssätt. Organisationernas generella utgångspunkt är att möta hemlösa och 
narkotikabrukare i deras vardagliga liv. Verksamheterna är inte styrda av politiska beslut utan 
bygger snarare på humanitära strävanden. Detta bidrar till att villkorande krav och hot om 
sanktioner inte förekommer så ofta i narkotikabrukarnas kontakter med dessa verksamheter. 
Narkotikabrukarna får själva vara med och definiera situationen och vad som ska betraktas 
som deras problem. Verksamheterna kan sägas tillhandahålla kortsiktiga lösningar på flera av 
narkotikabrukarnas behov, vilket underlättar samarbete mellan parterna. 
Narkotikaanvändarnas mer eller mindre regelbundna besök på och kontakt med 
verksamheterna bidrar till att dessa utgör en praktisk och känslomässig hållpunkt.  
Varaktighet och kontinuitet är viktiga aspekter i narkotikabrukarnas kontakt med 
frivilligorganisationernas verksamheter. Några av de intervjuade beskrev situationer då de fått 
tillfälliga förbud att besöka olika verksamheter. De förlorade då inte bara mat- och 
sovmöjligheter utan även den trygghet och sociala kontakt som frivilligorganisationen kan 
utgöra. Känslor av vanmakt framträder vid sådana sanktioner eller i situationer då 
narkotikabrukarna ger uttryck för att känna sig orättvist behandlad av personalen.  
 
På frivilligorganisationernas härbärge finns en större acceptans av att gäster sover där under 
längre perioder i jämförelse med kommunens härbärge som betonar att det är ett tillfälligt 
boende. Långa boendetider på frivilligorganisationernas härbärgen kan få en passiviserande 
verkan för gästerna samtidigt som det är ett av få boendealternativ som står till buds för 
hemlösa människor med ett pågående narkotikabruk. För flera av narkotikabrukarna som 
intervjuats utgör verksamhetspersonal även en länk mellan deras marginaliserade liv och en 
begränsad men betydande kontakt med andra samhällsinstanser. I egenskap av tolk och länk 
mellan narkotikabrukarna och framförallt socialtjänsten, kan frivilligorganisationerna fungera 
som ett redskap för narkotikabrukarna att få framföra sina åsikter och vilja. I vissa fall kan de 
även få även igenom sin vilja. Kontakten med dessa verksamheter kan således utgöra en 
maktresurs för narkotikabrukaren att göra motstånd mot socialarbetares åtgärdsförslag 
etcetera.  
 
 

 
49 I detta sammanhang kan det vara värt att nämna att drogbrukare och personer som döms till fängelse ofta 
själva är utsatta för upprepad brottslighet (se t.ex. Nilsson 2002). 
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5. Myndigheterna och narkotikabrukarna - en kort 
sammanfattning 
 
Polisen och socialtjänsten är myndigheter och måste förhålla sig till och arbeta utifrån lagar 
och direktiv. Samtidigt ingår en mängd traditioner i dessa yrkeskårer som inbegriper tal, 
värderingar, praxisformer etcetera (se Beronius 1986). I förhållande till narkotikabrukarna gör 
myndigheterna anspråk på att vara kunskapsbärare och inneha tolkningsföreträde att definiera 
narkotikabrukarnas problem.  
 
Mot bakgrund av att poliser och socialarbetare utgör olika professioner hade man kunnat 
förvänta sig att finna skillnader mellan fokusgruppernas problemdefinitioner. Karaktäristiskt 
för professioner är just utvecklandet av egna diskurser och centralt inom dessa är vad som är 
att betrakta som problem och lösningar på problemen (Franzén 2000). Vad som är slående är 
dock hur lika polis- och socialarbetargrupperna resonerar. Deras närmast identiska problem-
definitioner av hur narkotikamissbruk utvecklas, liksom de likartade problemlösningarna som 
fokusgrupperna uttrycker, visar snarare på en relativt enhetlig myndighetsdiskurs om 
narkotikamissbruk och narkotikamissbrukare. Ingen fokusgrupp gör heller gällande att det 
skulle finnas några tydliga ideologiska konflikter mellan polisen och socialtjänsten (se 
Johansson & Skrinjar 2001). Samtliga grupper uttrycker också att det är narkotikamissbruket 
som är missbrukarnas största problem och att det är mot detta som åtgärder först och främst 
måste sättas in. 
 
Bland socialarbetarna verkar det finnas en ovilja att tala om, och kanske även se, den makt 
som är strukturellt inbyggd i yrket. I de intervjuade socialarbetarnas utsagor betonar de sin 
hjälpande funktion och hot och tvångsåtgärder legitimeras med omsorg (se Johansson & 
Skrinjar 2001). Detta kan bidra till den otydlighet som narkotikabrukarna möts av och 
förhåller sig till gentemot socialarbetarna och myndigheten. Socialtjänstens makt är sällan 
öppen men framträder i narkotikabrukarnas beskrivningar.  
 
Polisen har en särställning, de har den tydligaste och mest repressiva (yrkes-) rollen. 
Narkotikabrukarna ger uttryck för att underordna sig polisens ställning och strukturella makt 
och underställer sig även polisers dolda maktutövning.  
 
I materialet som helhet syns en tendens till skillnader i myndigheternas bemötande gentemot 
yngre respektive äldre narkotikabrukare. Trots de likheter som återfanns i polisens och 
socialarbetarnas problemdefinitioner och problemlösningar får de olika konsekvenser för 
narkotikabrukarna. Poliser förmedlar (se avsnitt 3) att de med tiden får en större förståelse för 
narkotikabrukare och ser tragedin och människan bakom brottet/missbruket. Detta, 
tillsammans med narkotikabrukarnas agerande och öppenhet kring sitt narkotikabruk, verkar 
bidra till att polisernas bemötande blir bättre. Den andra sidan av myntet är att poliserna 
angående de äldre narkotikabrukarna ger uttryck för en uppgivenhet när det gäller möjligheten 
att bidra med en positiv förändring. Detta beskrivs inte i samma grad gällande de yngre 
narkotikabrukarna – tvärtom. Gentemot de yngre narkotikaanvändarna förstärks snarare 
polisens repressiva yrkesroll, något som legitimeras genom omsorg (se Johansson & Skrinjar 
2001). Inom socialtjänsten leder samma inställning till de yngre respektive äldre 
narkotikabrukarna snarare till motsatt effekt. Socialtjänstens hjälparfunktion blir tydligast i 
förhållande till de yngre. För de äldre narkotikabrukarna däremot, som ofta är mer 
identifierade som etablerade och marginaliserade narkomaner, blir den kontrollerande rollen 
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mer dominerande och bemötandet tenderar att bli mer prestigeladdat. 
Normaliseringssträvandena misslyckas ofta med de dessa narkotikabrukare.  
 
För att tillgodose sina grundläggande behov vänder sig flera av narkotikabrukarna istället till 
frivilligorganisationernas verksamheter. Narkotikabrukarnas undvikande av socialtjänstens 
myndighetskontroll underlättas därigenom samtidigt som socialtjänstens bistånd många 
gånger går förlorat. Exkluderas man från ett område finns det också stor risk för att utestängas 
från andra. Om till exempel kontakten med socialtjänsten inte upprätthålls försvåras 
möjligheterna till att få tillgång till boende eller behandling (se även Sahlin 2001).  
Detta kan vidmakthålla ett fortsatt liv i utanförskap främst för de äldre narkotikabrukarna.  
 
De narkotikabrukare som hade kontakt med frivilligorganisationer uppfattade att 
socialtjänsten och frivilligorganisationerna arbetar utifrån delvis olika ståndpunkter och de 
använder, eller försöker åtminstone dra fördel av, aktörernas respektive arbetssätt. Exempelvis 
används frivilligorganisationernas verksamhetspersonal i vissa fall som budbärare eller tolk 
mellan narkotikabrukarna och samhällsinstanserna, i första hand socialtjänsten. 
Narkotikabrukarna har ett större eget handlingsutrymme hos de frivilliga organisationerna i 
jämförelse med de andra aktörerna. Att narkotikabrukarna får hjälp med det som de tycker att 
de i första hand behöver, till exempel någonstans att sova, kan på sikt bli en alternativ väg mot 
ett mer socialt integrerat liv. 
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6. Avslutande diskussion  
 
Målsättningen för den svenska narkotikapolitiken har sedan början av 1980-talet varit ett 
narkotikafritt samhälle (Lenke & Olsson 1998). Det konkreta innehållet i politiken har sedan 
dess förskjutits från förebyggande arbete och behandling mot en mer repressiv hållning med 
bland annat kriminalisering av den enskildes drogbruk, möjlighet till tvångsmässiga urin- och 
blodprover samt förlängda tvångsvårdstider. Denna hållning har en bred förankring såväl 
politiskt som inom många intressegrupper. Den nationellt försämrade ekonomiska situationen 
under 1990-talet har påverkat den offentliga sektorn och socialtjänstens resurser har skurits 
ned (SOU 2000:3). Socialbidragstagares förhållanden har försämrats, både kraven för att få 
bidrag och bidragsnivån har blivit mer restriktiv (SOU 2000:79). Enligt tillgänglig statistik50 
är det tunga narkotikamissbruket i Sverige idag mer omfattande än någon gång tidigare. 
Ökningen i missbruket har accelererat under 1990-talet. Drogbrukarnas sociala situation 
liksom deras fysiska och psykiska hälsa har förvärrats under motsvarande tidsperiod. Gruppen 
äldre tunga drogbrukare består huvudsakligen av människor som är socialt exkluderade och är 
idag generellt lägre prioriterad hos socialtjänsten än den var innan denna tidsperiod (Lander 
et.al. 2002). Medan den narkotikapolitiska retoriken fortsatt ”som om inget hänt”, har såväl 
problemet som ska åtgärdas som de resursmässiga förutsättningarna för detta dramatiskt 
förändrats. 
 
Den narkotikapolitiska vardagen, d.v.s. socialarbetares, polisers, behandlares och andra 
gräsrotsbyråkraters vardagliga interaktion med narkotikabrukare, har alltid varit viktig för hur 
narkotikaproblemen definieras och åtgärdas. Detta har varit en viktig utgångspunkt för 
föreliggande projektet. De resultat som presenteras i denna rapport är hämtade från de 
vardagliga, ofta rutinmässiga och ständigt pågående möten som de etablerade 
narkotikabrukarna har med samhällets narkotikapolitiska gräsrotsbyråkrater. I dessa möten 
formas bilderna av varandra liksom av de problem den ena parten är bärare av och den andra 
är satt att lösa. Mötena sker naturligtvis inte i ett tomrum, utan den strukturella kraften i den 
överordnade ideologin, retoriken och politiken har betydelse för mötenas form och innehåll. 
 
Det görs en åtskillnad mellan unga och äldre i hur problemen kopplat till narkotikabruk 
definieras. För unga framhålls avsaknad av gränser, bristande normer och värderingar samt 
okunskap om narkotikans negativa effekter. För de äldre beskrivs narkotikan i sig som 
problemet. Det är också tydligt att myndigheternas, och då främst socialtjänstens, möten med 
unga respektive äldre drogbrukare skiljer sig åt på ett markant sätt. De unga tycks överlag 
acceptera de grundläggande definitioner som görs av deras problem, liksom de åtgärdsförslag 
som föreslås eller ”påtvingas” dem. De äldre ställer sig däremot ofta kritiska till hur deras 
problem handläggs. De ser sig i större utsträckning som oberoende vuxna individer och ger 
uttryck för att myndigheternas agerande kännetecknas av brist på respekt och förståelse. 
Medan de unga sällan ifrågasätter de ovillkorliga kraven på drogfrihet, blir detta det 
förhållningssätt som ofta utlöser en förtroendekris med de äldre som, efter åratal av 
misslyckade försök till drogfrihet, nu framförallt vänder sig till myndigheterna med önskan 
om hjälp med olika akuta hjälpbehov av annat slag än missbruket i sig. Det är också de unga 
brukarna som prioriteras i arbetet, medan de äldre kommer i kläm mellan egna förväntningar 
och krav på hjälp med basbehov rörande t.ex. ekonomi, boende och arbete, och den svenska 
narkotikapolitikens kraftiga motstånd mot varje form av skademinimerande åtgärd som inte är 
kopplad till drogfrihet. 
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I alla fokusgrupper som intervjuats artikuleras ett tydligt symtomtänkande. En mängd 
bakomliggande faktorer diskuteras som orsak till att ett narkotikamissbruk utvecklats. När 
detta väl skett, blir bruket av narkotika en självständig kraft som i sin tur genererar en rad nya 
problem. Innan denna kraft brutits kan inte heller andra problem åtgärdas. På så sätt tycks det 
som om, åtminstone inom socialtjänst och polis, de två perspektiv kring vilken striden stod 
under 1970-talets senare del och 1980-talets första del nu sammanjämkats i den meningen att 
det symtomteoretiska tänkandet får fungera som förklaringsfaktor men saknar relevans ur 
åtgärdssynpunkt. För att lösa drogbrukarens problem måste först missbruket upphöra. Denna 
hållning är starkt inspirerad av Nils Bejerots50 idéer om att narkotikaberoendet är ett tillstånd i 
sig självt och inte något symptom (t ex Bejerot 1979). Missbruket som det helt överskuggande 
i kombination med nolltoleransideologins genomslag har, som diskuterats ovan, i praktiken 
lett till att socialtjänsten och, i synnerhet etablerade äldre drogbrukare, hamnat i ett 
förhandlingsspel med låsningar. Medan drogbrukarna förväntar sig och ber om hjälp kopplat 
både till de bakomliggande symtomen och till effekterna av drogbruket, erbjuder 
socialtjänsten – i den mån ekonomin tillåter – narkomanvård. Det nästan absoluta kravet på 
drogfrihet (som förutsättning för annan hjälp) ser ut att få två huvudkonsekvenser. För det 
första minskar drogbrukarnas förtroende för socialtjänsten ju äldre de blir och ju flera 
negativa möten de (subjektivt) upplevt. I många fall leder det till att de undviker kontakt med 
socialtjänsten. För det andra har olika frivilligorganisationer i allt högre grad kommit att fylla 
det behovstomrum som uppstått. Dessutom är det inte ovanligt att dessa organisationer 
fungerar som stöd och tolk åt drogbrukarna i förhållande till socialtjänsten.  
 
Frivilligorganisationernas växande roll och starka ställning inte minst bland äldre drogbrukare 
är sannolikt en frukt av inte bara en krackelerande offentlig sektor, utan också av den svenska 
narkotikapolitiken. Narkotikaproblemet är inget nytt fenomen i Sverige. Medelåldern på de 
tunga narkotikamissbrukarna har successivt stigit och är idag mellan 35 och 40 år. Tusentals 
har kommit upp i åldern 45-60 år och många av dem har dessutom alkoholmissbruk och 
psykiska sjukdomar i sin problembild (Olsson et al 2001). Absoluta krav på nykterhet i fråga 
om narkotika och alkohol för att få del av samhällets hjälp i övrigt, blir i längden en ohållbar 
situation. I en tidningsintervju säger Widar Andersson, ordföranden i den statliga 
hemlöshetskommittén (se SOU 2001:95), följande: 
 

”Ofta hamnar de i ett moment 22. För att få en bostad måste man vara nykter. Men för 
att bli nykter måste man ha bostadsfrågan löst för att orka ta tag i sitt missbruk. Nu talar 
jag inte om ungdomar, utan om äldre personer som behöver en trygg miljö för att kunna 
bryta ett långvarigt missbruk” (Dagens Nyheter 2003-01-13).

 
 
Socialarbetarnas dubbla roller som hjälpare och kontrollörer skapar påtagliga problem i 
arbetet med narkotikabrukare. Detta förhållande grundar sig naturligtvis på att socialtjänsten 
ska bygga på principer som demokrati, solidaritet och respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet, samtidigt som den handling som narkotikabruk utgör och 
som socialtjänsten har ansvar för att åtgärda är förbjuden och kriminaliserad. Möjligheten att 
mötet mellan den enskilde klienten och socialarbetaren ska utvecklas till något som kan liknas 
vid kommunikativt handlande (Habermas 1984), alltså en ideal samtalssituation grundad på 
demokrati, jämlikhet och vilja till ömsesidig förståelse, försvåras av två andra förhållanden. 

 
50 Nils Bejerot var socialläkare och grundade 1969 Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), en 
organisation som kom att få ett betydande politisk inflytande.   
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Det ena rör hur synen på narkotikamissbruk utvecklats i Sverige sedan slutet av 1970-talet 
och då närmare bestämt uppfattningen att det är den enskilde missbrukaren som spelar den 
avgörande rollen i underhållet av den illegala drogmarknaden (se t ex Hartelius 1991). Därför 
måste också de olika narkotikapolitiska åtgärderna främst inriktas på att förmå missbrukare att 
sluta använda narkotika eller, om inte detta lyckas, att störa och försvåra 
narkotikaanvändningen så mycket som möjligt. Så länge missbruket fortfarande pågår blir det 
följaktligen mindre intressant att möta andra hjälp- och vårdbehov som drogbrukaren 
presenterar för socialarbetaren. Det andra kopplar till socialarbetarnas tolkningsföreträde som 
berättigas av deras profession i förhållande till klienterna. Det innebär att, i den mån delade 
meningar råder, det professionella språket lätt kommer att dominera över klienternas och att 
socialtjänstens problemdefinitioner blir styrande för vilka åtgärder som ska vidtas. 
Socialtjänstens formella makt att tillgripa tvångsåtgärder förstärker problematiken ytterligare. 
 
Genom att all icke-medicinsk hantering av narkotika är kriminaliserad är det föga förvånande 
att polisen ser arbetet med narkotikabruket som en självklar polisiär uppgift. Av de olika 
polisgruppernas beskrivningar framgår också att man tillskriver narkotikan och dess 
beroendeskapande effekter en mycket stor betydelse. Kraften i beroendet anses i allmänhet så 
stark att den erforderliga motivation som krävs för att sluta med narkotikan som regel saknas. 
Tvånget får på detta sätt en central ställning i det polisiära agerandet gentemot 
narkotikabrukare och förväntningarna liksom förhoppningarna på tvångsvården är mycket 
höga. Den utbredda uppfattningen om att motivation att sluta kan tvingas fram skiljer 
poliserna från socialarbetarna. Det är mot denna bakgrund man ska se polisernas starka krav 
på tillämpandet av tvångsvård (LVM) samt att antalet platser på tvångsvårdsinstitutioner 
byggs ut. Medan polisen ser tvångsvården som ett viktigt mål i sig, tenderar socialarbetarna 
mera att betrakta sådan vård som ett medel antingen på vägen till motivation för frivillig 
behandling eller som ett hot för att genomdriva andra insatser. 
 
Polisens centrala roll i svensk narkotikapolitik bidrar till att de bilder professionen själv 
konstruerar, inte minst utifrån de egna mötena med narkotikabrukare, får stark 
genomslagskraft också i de allmänna uppfattningarna om narkotikamissbruk. 
Narkotikamissbrukaren som offer eller slav under drogen och den misär och marginalisering 
som följer på missbruket har genom detta förstärkts. Dessutom har polisen sedan länge 
försökt utöva stort inflytande på områden som i egentlig mening ligger utanför professionens 
kompetensgränser. Ett tydligt exempel, förutom att polisen mycket ofta framträder som 
experter i media och andra sammanhang, är det dokument som Rikspolisstyrelsen 
producerade år 1989, Rakt på knarket. I en rad punkter beskrivs hur andra fält ska agera i 
arbetet för ett narkotikafritt samhälle, t.ex. vård och behandlig, socialtjänst, skola, föräldrar, 
kommuner och forskning. Det uppseendeväckande är inte att polisen ger sig in i en diskussion 
om områden som ligger utanför deras kompetensområde, utan den självklarhet med vilken 
man uttalar sig (utan att väga in andras kompetens och synpunkter) och att det så sällan 
framförs några synpunkter eller någon kritik från dem vars arbete eller hållning polisen uttalat 
sig om.  
 
Formellt är polisens arbete med narkotikabruket oproblematiskt och givet i den meningen att 
det institutionaliserats som en kriminell handling i lagstiftningen. Den som brukar narkotika 
begår en olaglig handling och det är polisens uppgift att förhindra, upptäcka och utreda sådan 
brottslighet. Lika självklar är däremot inte polisens starka fokusering på s.k. 
störningsverksamhet. I grunden baseras den på uppfattningen att mycket av polisens arbete 
mot narkotikan 
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”…bör inriktas mot missbrukarledet, eftersom det ändå alltid kommer att finnas 
organisationer och enskilda som av ekonomiska eller andra intressen är beredda att 
leverera narkotika” (Rikspolisstyrelsen 1989, s. 27). 

 
Förutom att ha en preventiv effekt på handeln med narkotikan bland redan etablerade brukare, 
förväntas denna inriktning också ”stänga” narkotikamarknaden för ungdomar som av 
nyfikenhet eller andra skäl vill testa narkotika. Dessutom hoppas man att polisens störningar i 
narkotikabrukarnas vardagsmiljöer ska leda till att de förstår att det finns ett bättre liv (se t.ex. 
Socialdepartementet 1991). Störningsstrategin gör att polisen börjar gå utöver sin 
formaliserade jurisdiktion som kontrollant och beivrare av brottslighet. Den dagliga 
interaktionen mellan polis och narkotikabrukare leder emellertid till att det blir svårt att 
upprätthålla en endimensionell bild av narkotikabrukaren som kriminell. Ju mer man lär 
känna personen, ju mer framträder också andra sidor som t.ex. ekonomiska och andra sociala 
problem, behov av sjukvård, narkomanvård etc., alltså frågor som ligger utanför polisens 
arbetsområde. Men eftersom en annan dominerande bild av missbrukaren är den om ”offret”, 
alltså en person som av egen kraft och vilja inte klarar av att sluta med narkotika, och där 
dessutom narkotikan ses som orsaken till andra problem, kommer såväl de olika bilderna av 
narkotikabrukare som de olika insatser polisen ägnar sig åt ändå att hänga samman. 
Överskridandet av den egna jurisdiktionen framstår därför inte som någon konflikt utan den 
betydelsefulla bilden av kontrollant och hjälpare kan upprätthållas. 
 
Denna studie har påvisat likheter mellan de två undersökta professionernas problem- och 
åtgärdsbeskrivningar. Likheter finns även mellan socialarbetarnas och narkotikabrukarnas 
utsagor. Möten mellan dem tycks ofta ta sin utgångspunkt i generella bilder och uppfattningar 
om narkotikabruket snarare än i de problem som narkotikabrukaren upplever och presenterar 
som akuta och centrala. Narkotikabrukarnas förväntningar på socialtjänsten kretsar ofta kring 
akuta praktiska problem. Att i detta läge ställa krav på drogfrihet innan den praktiska hjälpen 
kan ges, skapar en låsning mellan klienten och socialarbetaren. Genom att kräva att 
narkotikabrukaren först ska göra det han eller hon inte anses kunna på egen hand, d.v.s. sluta 
använda narkotika, för att få den praktiska hjälp denne/a efterfrågar, försvåras en öppen 
kommunikation till förmån för ett ofruktbart maktspel mellan parterna. En konsekvens av 
detta är att socialarbetarna upprätthåller de dominerande uppfattningarna om narkotikabruket 
genom att agera utifrån sin strukturella maktposition. Inför sig själva tycks de legitimera sin 
maktutövning med den omsorg de menar ligger i att försöka få in narkotikabrukaren på en väg 
som (förhoppningsvis) ska leda till drogfrihet. 
 
Tidigare forskning kring betydelsen av narkomanvårdens och socialtjänstens bemötande av 
enskilda narkotikabrukare visar att en grundförutsättning för en förändringsprocess förutsätter 
respekt, tolerans och acceptans, att ta fasta på brukarnas personliga resurser samt att ta 
utgångspunkt i de problemdefinitioner som brukarna presenterar, d.v.s. att ”börja där klienten 
är” (Blomqvist 1998, Kristiansen 1999). Det är också detta som drogbrukarna i denna 
undersökning efterfrågar och som är utmärkande i de möten som de har beskrivit som positiva 
och konstruktiva.  
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