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Sammanfattning 
Under en tidsperiod på mellan ett och två år följdes åtta personer, en kvinna och sju 
män, som nyligen frigivits eller stod inför att friges från fängelse. Samtliga hade 
avtjänat hela eller delar av det senaste straffet på anstalt. Samtliga hade missbrukat 
narkotika innan de dömdes.  
 
Fem personer är födda på 1980-talet, de övriga tre på 1950- och 60-talen. De flesta har 
sitt ursprung utanför Europa, det vill säga de är själva födda, eller har minst en förälder 
född utanför Europa.  
 
Syftet med studien var att dokumentera vad som hänt med de intervjuades ambitioner 
efter det att de frigivits villkorligt och att undersöka vilken roll olika samhällsorgan och 
andra kan spela under denna period. Detta har skett genom återkommande intervjuer. 
 
Tre personer begick nya brott som förde dem tillbaka till häkte respektive anstalt under 
den studerade tiden. Fem personer dömdes däremot inte för nya brott. Det är dock ännu 
alltför tidigt att säga något om hur etablerade de är i ett socialt fungerande liv.  
 
Vad som förenar de fem personer som inte dömdes för nya brott är att de i intervjuerna 
uttryckte en vilja att ändra sina liv och att de beskrev negativa omständigheter som 
deras livsstil fört med sig. De berättade också om faktorer som gjorde att de framför sig 
såg ett alternativt liv till drogerna som var värt att satsa på. Till stor del handlade dessa 
faktorer om en önskan om förändring i relationer till närstående; de uttryckte en vilja att 
upprätta ett gott förhållande till familj och flickvänner samt att själva ta ansvar som 
föräldrar. Att ha funnit motiv till att lämna droglivet och att upptäcka betydelsefulla 
vinster med ett annat livsinnehåll kan ses som en första förutsättning för att bestämma 
sig för att förändra sin vardag. En andra förutsättning är att man framför sig ser en väg 
att gå och att den tycks möjlig att realisera.  
 
På vägen mot ett annat liv tycks flickvänner, barn, föräldrar, syskon och släkt spela en 
betydelsefull roll. De fungerar som skäl att låta livet gå i en annan riktning. De kan 
också bistå med olika former av emotionellt stöd och praktisk hjälp. Att ha ett arbete, en 
bostad och att träna fysiskt tillhör också det som stödjer utvecklingen mot en 
fungerande tillvaro. 
 
Den funktion som samhällets insatser kan fylla - oavsett var individen befinner sig på 
sträckan mellan aktivt kriminellt missbruk och hederligt liv - är att komplettera när 
individen eller dennes nätverk inte räcker till. Med tanke på den betydelse som 
närstående har förefaller det viktigt att också erbjuda dem dels stöd, dels en plats i 
planeringen. En förutsättning för samtliga insatser är att de sker på klientens villkor och 
anpassas till dennes förutsättningar.  
 
Studien är en utveckling av en utvärdering av ett samverkansprojekt i Stockholm. 
Klienterna som ingick i projektet följdes då genom återkommande intervjuer. När 
projektet avslutades fortsatte utvärderaren kontakten med de klienter som ingått i 
projektet.  
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1. Inledning  
 
Första gången jag träffade Alex avtjänade han ett straff på drygt två år på en anstalt. En 
stund in i intervjun frågade jag om han trodde att han skulle kunna sluta använda 
narkotika när han var därute – utanför murarna. 
 
A: Det tror jag faktiskt. Jag vill ändå själv nånstans. 
H: Mm 
A: Sen får man se också, det kanske inte blir helt och hållet, men det blir i alla fall en 
markant skillnad på hur det var tidigare, jag tänker inte lämna några garantier till nån, 
att jag ska vara helt drogfri. 
H: Klarar du, tror du, att droga lite? 
A: Det är det jag inte vet. Det är det jag fortfarande går och tänker på, jag måste ändå 
hålla det lite öppet för att veta liksom, annars bara, jag ska inte, jag ska inte, då blir man 
jävligt besviken om man faller tillbaka. 
H: Jaså, du tänker så. 
A: Ja. Det är svårt att förklara, vet du, jag tänker det är nån slags försvarsmekanism 
inför framtida återfall, om det blir några, det vet man ju inte, jag har inte planerat något. 
H: Nej, det har du inte gjort. Men hur skulle du vilja att det blir då? 
A: Alltså jag skulle ju vilja lägga ner, jag vet inte, jag vill bara leva ett vanligt jävla liv, 
jag vill vara ute, göra vanliga grejer, hålla sig ute ett tag, jag har inte vart ute så särskilt 
mycket över huvudtaget. 
H: Har du inte? 
A: Nej. 
H: På hur lång tid? 
A: Sen jag var typ tretton. 
H: Oj. 
A: Elva år. 
H: Har du suttit i elva år? 
A: Inte effektivt men större delen av elva år. 
H: Mm. Då förstår jag att du längtar efter ett annat liv. 
A: Ja, du vet man är ute några månader, sen in igen, sen ut i kanske ett halvår, jag vill 
vara ute ett tag. 
 
Alex var en av åtta personer som jag intervjuade vid flera tillfällen från år 2005 till 
början av år 2007. De deltog alla som klienter i ett projekt, ”Individen i fokus” i 
Stockholm, finansierat av Mobilisering mot narkotika, MOB. De inledande intervjuerna 
var en del i en utvärdering där jag bland annat ville veta om projektets klienter önskade 
stöd och i så fall vilken typ och av vem, efter tiden i fängelse. Så här svarade Alex när 
jag frågade vilket stöd han ville ha: 
 
A: … Rent behandlingsmässigt, jag behöver liksom, det jag behöver, det är så där full, 
ifall jag behöver uppbackning, så behöver jag full uppbackning, direkt. Förstår du hur 
jag menar? 
H: Nej. 
A: Alltså att det finns nåt slags, ifall det börjar skita sig, att jag kan, direkt kanske, gå in 
på behandling ett tag, kanske, vad det nu är, inte kanske vänta i två, tre månader, för då 
skiter det sig, allting på vägen, förstår du? 
H: Mm så att om du, om du börjar droga, första dagen, och så känner du 
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A: Då känner jag att nej, det här är på väg utför, så ringer jag till soc och säger att ni 
måste göra nånting, då måste det göras nånting. 
H: Då måste du ha nånting samma kväll? 
A: Kanske inte samma kväll, men du vet inom … inom ett par dagar i alla fall. Förstår 
du? 
H: Mm. 
A: Man måste ha nån slags larmknapp man kan slå på när man behöver, annars rullar 
allt bara på. 
H: Ja. Hur blir det då? Om du inte får det där? 
A: Då skiter sig allting, då försvinner jag bara från allt, alltså du vet, jag försvinner rent 
fysiskt, det går inte att få tag på mig. 
H: OK. 
A: Jag är ganska bra på att hålla mig undan när det är så. Då blir det bara droger och 
kriminalitet och ingenting annat. 
 
Jag frågar när det åter går att få kontakt med honom. 
A: Då kommer jag när polisen kommer och tar mig. 
H: För du kan inte hejda dig? 
A: Kan, kan jag väl, men då försvinner lusten överhuvudtaget att hejda nånting (2005-
03-02). 
 
Alex lämnade anstalten tre månader efter denna intervju. Flickvännen och en kompis 
till hans pappa väntade i bil utanför fängelseporten. Själv tyckte han att planeringen såg 
bra ut. Socialtjänsten hade ordnat en lägenhet som han skulle flytta in i. Två dagar 
senare skulle han gå till en arbetsförmedlare. Tillsammans med socialsekreteraren vid 
missbrukssektionen hade han utarbetat en plan för vad som skulle hända om 
urinproverna visade att han hade droger i kroppen. Det ”vanliga” livet blev dock inte 
långvarigt. Snart ”rullade” det på. Nio månader efter frigivningen satt han i en polisbil 
efter att ha kraschat med en stulen bil. Livet efter frigivningen hade inneburit droger 
och våld i en styrka och omfattning som han inte varit med om tidigare. Det blev aldrig 
så att han slog på larmknappen.  
 
Den här rapporten kunde istället ha inletts med Davids historia. Han var nästan 
jämnårig med Alex och hade avtjänat ett ungefär lika långt straff, på två år. Precis som 
Alex hade han lång erfarenhet av droger. I hans plan ingick att arbeta och ordna en 
bostad så snart som möjligt. Till skillnad från Alex tänkte sig David att sluta med 
droger. Vid den sista intervjun drygt ett och ett halvt år efter den villkorliga 
frigivningen hade David en anställning i en firma. Vad hände Alex och David på 
vägen? I den här studien intresserar jag mig för intervjupersonernas ambitioner och vad 
som händer med dessa efter fängelsevistelsen.  
 
Liksom samverkansprojektet och utvärderingen av detta, finansieras föreliggande studie 
av MOB. 
 

MOB  
I januari 2002 presenterade regeringen en ny handlingsplan inom narkotikaområdet som 
innebar att det under en tidsperiod på tre år skulle satsas 325 miljoner kronor 
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(Socialdepartementet 2002).1 Med handlingsplanen ville regeringen att 
narkotikapolitiken skulle stärkas och effektiviseras. En samordnare anställdes vars 
uppdrag bland annat var att utveckla olika former av samarbete med och mellan 
organisationer (Socialdepartementet 2002). Handlingsplanen hade samma mål som 
svensk narkotikapolitik; att minska nyrekryteringen till missbruk, att förmå fler 
missbrukare att upphöra med sitt missbruk och att minska tillgången på narkotika. Ett 
kansli upprättades, vilket benämndes Mobilisering mot narkotika, MOB.  
 
Stockholm, Malmö och Göteborg fick en särskild roll i satsningen.2 Av de 325 miljoner 
kronorna avsattes fyrtio miljoner till storstäderna (Aktionsplan 2002:9).3 Satsningen, 
som benämndes trestadssatsningen, skulle koncentreras på fyra områden: ”Skolan”, 
”Riskmiljöer som krog- och nöjesmiljöer samt stöd till unga i riskzonen”, ”Nya stöd- 
och behandlingsinsatser för unga missbrukare” samt ”Vård och insatser för etablerade 
missbrukare”. Inom det sist nämnda området ”Vård och insatser för etablerade 
missbrukare” fick ett projekt i Stockholm medel. Detta benämndes ”Individen i fokus” 
och hörde hemma i stadsdelsområdet Vantör.4  
 

Projektet Individen i fokus 
Bakgrunden till projektet ”Individen i fokus” var uppfattningen att det fanns brister i 
olika myndigheters samordning av insatser. Projektet syftade till att underlätta 
rehabiliteringen av personer som missbrukar droger. Tanken var att skapa en ny modell 
för samarbetet vilket bland annat innebar ett team som skulle bestå av representanter 
från olika myndigheter och frivilligorganisationer. Dessa skulle samordna sina 
respektive insatser och anpassa dem till den enskilde missbrukarens behov (Projektplan 
2003-01-16). Projektet kan ses som ett medel att på lokalt plan nå ett av de tre målen i 
svensk narkotikapolitik: att förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk.  
 
Projektet som pågick i två år, från 2003 till 2005, ledde efter stora 
ingångsättningssvårigheter till en samverkan mellan kriminalvårdens frivårdsdel och två 
av socialtjänstens sektioner, sektionen för ekonomiskt bistånd och arbete samt 
missbrukssektionen (Gustafsson, 2005; Gustafsson, 2006). Först ett drygt år efter 
projektets början hade medarbetarna hittat en modell som var möjlig att arbeta i. 
Medarbetarna var då indelade i styrgrupp och utförargrupp med tre personer i varje. I 
styrgruppen ingick två sektionschefer från socialtjänsten i Vantör och en 
kriminalvårdsinspektör från frivården i Hornstull, senare Fridhemsplan i Stockholm. I 
utförargruppen ingick en socialsekreterare från missbrukssektionen och en 
bidragshandläggare från sektionen för ekonomiskt bistånd och arbete från Vantör samt 
en frivårdsinspektör från frivården i Hornstull, senare Fridhemsplan.  
 
De klienter som tillfrågades om medverkan i projektet var narkotikamissbrukare 
hemmahörande i Vantörs stadsdelsområde. Klienterna hade nyligen eller skulle inom 

                                                           
1 Den nationella narkotikahandlingsplanen bygger på förslag från den av regeringen 1998 tillsatta 
Narkotikakommissionen. Handlingsplanen antogs av riksdagen i april 2002. 
2 Motiveringen var att det i storstäderna finns drogliberala miljöer samt att andelen unga som prövar 
narkotika är större än i andra delar av landet. Med detta siktade man också på att påverka ungdomar i 
övriga Sverige då städerna sades fungera som trendsättare. 
3 Förutom de fyrtio miljonerna förväntades varje stad bidra med egna medel. 
4I samband med projektets start ändrades benämningen från ”Klienten i fokus” till ”Individen i fokus”. 
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kort friges från fängelse. När projekttiden gick mot sitt slut, ett drygt halvår senare, 
arbetade utförargruppen med nio klienter.5 Fyra personer tog själva kontakt med 
missbrukssektionen från en anstalt för att förhöra sig om sektionen kunde bekosta 
behandlingshem (se vidare avsnitt ”Behandlingshem, villkorlig frigivning och 
övervakning”). En person sökte upp socialtjänsten för att få en bostad efter 
frigivningen. Tre hade redan kontakt med någon av medarbetarna i utförargruppen. En 
person söktes upp på fängelset av utförargruppen eftersom han tillhörde målgruppen. 
 
När klientarbetet satte igång, senhösten 2004, träffade de tre i utförargruppen klienterna 
från det att de vistades på fängelse, eller strax efter det att de frigivits villkorligt, till 
dess att de inte längre var aktuella för övervakning, ett år efter villkorlig frigivning (se 
vidare avsnitt ”Behandlingshem, villkorlig frigivning och övervakning”). Medarbetarna 
i utförargruppen deltog alla tre på det första mötet med merparten klienter. Avsikten var 
att alla tre skulle presentera sig för klienterna och förhöra sig om deras behov. Därefter 
gjorde de en gemensam planering. Efter detta första möte var det den enskilde klientens 
behov som styrde vilka i teamet som han/hon mötte. Ibland deltog alla tre, ibland en 
eller två. De hade kontinuerlig kontakt och höll varandra informerade om vilka insatser 
som gjordes och om vad som hände projektets klienter. Efter projekttidens slut fortsatte 
utförargruppen sitt arbete och kom då att benämnas VF-teamet. 
 
Utvärderingen av projektet omfattade dels hur samverkan mellan de olika aktörerna 
byggdes upp och senare fungerade, dels hur klientarbetet bedrevs. I utvärderingen 
ingick intervjuer med projektets medarbetare och, som nämnts, klienter. Jag intervjuade 
de deltagande klienterna vid flera tillfällen från det att de avtjänade sina respektive 
straff på fängelse alternativt behandlingshem till dess att de var villkorligt frigivna. 
Utvärderingen av projektets första år redovisas i rapporten ”Projekt i fokus” 
(Gustafsson, 2005) och det andra året i ”Klienten och handläggaren som individer” 
(Gustafsson, 2006).  
 
När utvärderingen avslutades i december 2005 uttryckte flertalet klienter att de var 
nöjda med VF-teamet och de insatser som erbjudits. De hade fått hjälp med vad de 
önskat. Flera var nöjda med att teamets handläggare hade varit lätta att nå och att beslut 
hade tagits snabbt samt att teamet haft ett gemensamt ansvar (Gustafsson, 2006).  
 

Syfte och teoretiska utgångspunkter 
I denna studie flyttas uppmärksamheten till de enskilda klienterna. I analysen av 
materialet har jag tagit hjälp av det salutogena perspektivet (Antonovsky, 1991) som 
står i kontrast till sådana som söker hitta orsaker till att en individ börjar missbruka 
droger och/eller inte förmår sluta. Utgångspunkten är istället att det i livet ingår en 
mängd påfrestningar av olika slag på individen och att det betydelsefulla ligger i att 
identifiera vad som håller människor ”friska”, det vill säga vilka ”motkrafter” som den 
enskilda människan använder sig av för att klara de besvärligheter som livet normalt 
bjuder; fokus ligger då i vad som skapar hälsa, det är ett hälsofrämjande perspektiv. I 
denna studie söker jag synliggöra faktorer som de intervjuade använder sig av för att nå 
sina ambitioner. Hedin & Månsson (1998), Topor (2001) Blomqvist (1999; 2002) med 
flera har analyserat vägen ut ur prostitution, psykisk sjukdom respektive alkohol- och 
narkotikamissbruk som en salutogen process, det vill säga som individens strävan att 

                                                           
5 Ytterligare en tillkom strax innan projektets slut, men ingår inte i studien. 
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göra omvärlden begriplig, hanterbar och meningsfull och nå en känsla av sammanhang, 
KASAM.6 Syftet med studien är alltså att dokumentera vad som händer med de 
intervjuades ambitioner efter det att de frigivits villkorligt och att undersöka vilken roll 
olika samhällsorgan och andra kan spela under denna period.  
 
I studien har det forna projektets klienter följts en längre tid än i utvärderingen.7 Det 
längre tidsskedet har gjort att jag lärt känna intervjupersonerna bättre, vilket i sin tur lett 
till att jag fått en fördjupad förståelse för hur de enskilda resonerat och agerat i olika 
situationer. Den längre tidsperioden har även bidragit till att jag kunnat ta del av fler 
återberättelser av händelser, funderingar och gjorda erfarenheter som härledde från 
tiden efter fängelsestraffet.  
 
Studien bygger på ett etnologiskt perspektiv. Detta innebär ett intresse för hur 
människor förstår sin omvärld, hur de försöker styra och påverka sin tillvaro. Det 
betyder att jag sökt kunskap genom närgångna och detaljrika intervjuer med enskilda 
individer om deras respektive erfarenheter. Jag har intresserat mig för hur de enskilda 
personerna resonerat och agerat utifrån sin situation och position i samhället. Även om 
den enskilda människans samlade erfarenheter är unika, kan de som enstaka vara 
gemensamma för flera. Genom att beskriva dessa personers erfarenheter av att närma 
sig arbete, vänner, släkt och myndigheter är min ambition att belysa sådant som kan 
gälla även för andra i samma situation. Utgångspunkten i denna studie är de 
intervjuades perspektiv. Vad var deras drivkrafter? Vilka var hindren? Vilken 
betydelse hade professionella i olika samhällsorgan? Vilken roll spelade andra 
personer eller organisationer? 
 

Material och metod 
I studien har jag följt åtta av de nio personerna som ingick i projektet ”Individen i 
fokus” genom intervjuer gjorda 2005 till 2007. I rapporten ingår alltså även intervjuer 
som gjordes i samband med utvärderingen. 
 
De intervjuade består av en kvinna och sju män. Fem är födda på 1980-talet, de 
resterande tre på 1950- och 60-talen. Samtliga avtjänade hela eller delar av det senaste 
straffet på anstalt.8 För två av de fem männen födda på 1980-talet var det vid första 
intervjun första gången de dömdes till fängelsestraff, för tre var det andra gången. De 
tre äldre har avtjänat straff på anstalt tre gånger eller mer. Fem av intervjupersonerna 
har sitt ursprung utanför Europa, det vill säga de är själva födda, eller har minst en 
förälder född utanför Europa. Samtliga personer har andra namn än de som jag har givit 
dem i denna rapport. 
 

                                                           
6 Antonovsky (1991) använder begreppet KASAM för att beskriva människors förmåga att hantera livets 
påfrestningar. Begreppet har tre dimensioner nämligen begriplighet (i vilken omfattning världen ter sig 
som strukturerad, överblickbar och förutsägbar), hanterbarhet, (i vilken omfattning den enskilde 
uppfattar sig ha personliga och sociala resurser att handskas med de krav som ställs) och slutligen 
meningsfullhet (i vilken omfattning den enskilde uppfattar dessa krav, som utmanande nog att motivera 
ett personligt engagemang). 
7 Eftersom tidpunkterna då jag kom i kontakt med personerna skiftade, varierade perioderna jag följde 
dem under utvärderingsskedet från fyra till nio månader. Till detta kom som mest ytterligare ett år. 
8 Den avtjänade strafftiden var mellan tio och tjugofem månader. En person uppger inte strafftiden. 
Övriga hade 10, 14, 14, 19, 20, 24 och 25 månader. 
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De inledande kontakterna med intervjupersonerna togs mellan mars och september 
2005 genom att jag i brev till dem berättade om utvärderingen samt att de inom kort 
skulle kontaktas och tillfrågas om medverkan. Samtliga var positiva. De intervjuades 
inledningsvis om sina planer för framtiden, om tidigare och aktuella syn på det egna 
missbruket och den egna kriminaliteten. De tillfrågades också om tidigare erfarenheter 
av myndighetskontakter, om aktuella behov och önskemål om hjälp och stöd samt om 
förväntningar på projektet. De uppföljande intervjuerna handlade om hur deras 
förväntningar och behov av hjälp förändrades och i vilken mån de uppfylldes. När de 
lämnat anstalt och behandlingshem riktades uppmärksamheten också mot vilket stöd 
som andra, som fanns i de intervjuades närhet, gav.  
 
Vid samtliga intervjuer användes i förväg planerade frågor som gav möjlighet till 
sidospår. Strävan var att göra intervjuerna så öppna att det var möjligt att fånga in 
områden som intervjupersonerna bedömde som viktiga för dem.  
 
Efter varje intervjutillfälle frågade jag personerna om de var positiva till ytterligare en 
intervju, och i så fall när. Samtliga var vid alla tillfällen positiva till uppföljande 
samtal. De intervjuade valde tidsintervall på två till fyra månader mellan intervjuerna. 
Vid några tillfällen beskrev den intervjuade sin situation som så kaotisk att jag hörde 
av mig några dagar senare för att få kunskap om huruvida problemet lösts. 
 
Ambitionen var att göra intervjuer ansikte mot ansikte med samtliga intervjupersoner 
vid samtliga intervjutillfällen. Detta fungerade bra under den tid de intervjuade befann 
sig på anstalt eller behandlingshem men visade sig vara svårt med några sedan de 
frigivits: De kom inte på avtalade tider eller var tveksamma till att boka in ett möte. 
Förklaringen är sannolikt att de under den tid de vistades på anstalt och 
behandlingshem uppfattade ett besök av mig som ett välkommet avbrott i vardagen, 
medan det blev tvärtom när de levde utanför institutioner.  
 
Jag hade också svårt att få tag på flera personer på de telefonnummer som var aktuella 
vid det senaste intervjutillfället. Vid flera tillfällen fick jag hjälp med telefonnummer av 
det forna projektets personal9 då de klienter som ingått i projektet fortsatte kontakten 
med dem. Under den studerade perioden lämnade några klienter VF-teamet då 
kriminalvårdens övervakning upphörde och de inte hade önskemål om att längre ta del i 
socialtjänstens insatser. Detta fick till följd att tjänstemännen inte kunde ge mig 
intervjupersonernas aktuella telefonnummer. Detta ledde till att jag inte fick tag i en 
person efter det att övervakningen upphört. Att intervjupersonerna själva beslutade när 
de skulle kontaktas i kombination med svårigheten att få tag på en del gör att antalet 
intervjuer per person varierar från tre (en person) till nio (en person). Sammanlagt 
bygger rapporten på fyrtioåtta intervjuer med åtta personer. 
 
Svårigheterna att få kontakt med några personer gjorde att när jag väl fick tag i den som 
skulle intervjuas tog tillfället i akt och intervjuade dem per telefon omedelbart istället 
för att bestämma en träff. Det förde med sig att jag vid ett flertal telefonintervjuer följde 
personen när han, det har alltid varit en han, reste på tunnelbanan, satt i en bil, gick 
mellan tunnelbanan och hemmet, var på barer eller umgicks med vänner. En person 
befann sig på långt avstånd från Stockholm varför jag, för att spara tid, gjorde alla de 

                                                           
9 I rapporten benämner jag hädanefter genomgående medarbetarna i teamet som VF-teamet oavsett om 
de tidsmässigt befann sig i projekt eller ej vid intervjutillfället.  
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uppföljande intervjuerna per telefon. Att många intervjuer gjordes per telefon och de 
intervjuade befann sig i ett annat sammanhang gjorde kanhända att svaren inte blev så 
utförliga och reflekterande som de hade kunnat bli om vi mötts. Avståndet kan också ha 
bidragit till att de inte berättade om förhållanden som de skulle ha gjort annars. Då 
omständigheterna såg ut som de gjorde fann jag dock ingen möjlighet att göra på annat 
sätt.  
 
Ytterligare en person, förutom de åtta som redan nämnts, ingick i det forna projektet. 
Denne man, född på 1980-talet var inledningsvis intresserad av att delta. Han hade 
frigivits och bodde i hemorten när jag skulle intervjua honom första gången. Trots 
upprepade inbokade möten lyckades jag aldrig få ett sådant till stånd. Att vi inte 
bekantade oss ansikte mot ansikte inledningsvis bidrog möjligtvis till att jag inte 
lyckades få kontakt telefonledes med honom mer än två gånger. Det förde troligen 
också med sig att när jag väl fick tag i honom var de svar och den information han gav 
om sin situation kortfattad och motsägelsefull och därmed svår för mig att förstå och 
tolka. Av den anledningen har jag tagit bort intervjuerna från denna studie. 
 
Några personliga intervjuer dokumenterades med bandinspelning, de övriga genom 
anteckningar under och efter intervjun.10 De första intervjuerna tog cirka en timme, de 
övriga trettio minuter till en timme. Telefonintervjuerna tog mellan tio och fyrtio 
minuter. Vid dessa förde jag anteckningar under samtalets gång och direkt efter. Som 
stöd för minnet spelade jag vid några intervjuer in mina kommentarer på bandspelare.  
 
När jag med olika tidsintervall tog kontakt med personerna i studien blickade de 
tillbaka till perioden som förflutit sedan vi senast hade kontakt. Då mina frågor bland 
annat handlade om droger och kriminalitet går det inte att förvänta sig att alla, trots att 
jag utlovat dem anonymitet, var helt öppna mot mig huruvida de befann sig mitt i, eller 
i utkanten av, alternativt helt utanför ett liv präglat av missbruk och kriminalitet. På 
mina frågor, som i huvudsak byggde på vad de berättat vid de förra intervjutillfällena, 
delgav de valda delar av vad som hänt i deras liv sedan vi senast hade kontakt.  
 

Behandlingshem, villkorlig frigivning och övervakning  
Fyra av de intervjuade avtjänade en tid av straffet på behandlingshem. En person som 
avtjänar straff på anstalt och som behöver vård eller behandling för sitt missbruk kan 
vistas på behandlingshem utanför anstalten en tid av straffet 
(www.kriminalvarden.se).11 Förutsättningen för att kriminalvården ska bevilja vård 
utanför fängelset är att socialtjänsten förbinder sig att stå för behandlingskostnaden 
efter det att personen blivit villkorligt frigiven.12
 
Samtliga intervjupersoner i denna studie var eller skulle bli villkorligt frigivna under 
den studerade tiden. Att bli villkorligt frigiven betyder att det är möjligt att lämna 
                                                           
10 Citat från intervjuerna som är inspelade markeras med citattecken i den löpande texten och vid längre 
anföringar med indragna marginaler. För läsbarhetens skull är citaten något redigerade. Citat från 
intervjuerna som inte är inspelade omges liksom bandinspelningarna av citattecken med en notering om 
att de är hämtade från skrivna anteckningar. Om de härrör från telefonsamtal finns också en särskild 
notering om detta. /…/ anger att en eller flera meningar är borttagna. 
11Detta benämndes tidigare § 34-placering. Från den 1 januari 2007 är benämningen vårdvistelse. 
12 Materialet i stycket är till stor del hämtat från en intervju med en kriminalvårdsinspektör och finns 
återgiven i Gustafsson (2006). 
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anstalten när en tredjedel av det utdömda straffet återstår. Villkoret för frigivning, när 
två tredjedelar är avtjänade, är att den straffade underställt sig vissa krav. Det finns 
alltså sådant som kan förskjuta frigivning efter det att två tredjedelar av straffet är 
avtjänat. Om den intagne till exempel lämnar ett urinprov som visar att han använder 
narkotika eller vägrar ge urinprov förlängs vistelsen på anstalten varje gång med ett 
visst antal dagar, dock aldrig längre än den utsatta strafftiden.  
 
Anstalten föreslår, eller med kriminalvårdens vokabulär, gör en framställning, och 
frivården utreder och beslutar om den intagne ska stå under övervakning efter den 
villkorliga frigivningen. Huruvida beslutet blir en övervakning beror på straffets längd 
och om det enligt bedömningen finns risk för att den straffade återfaller i brott. Om det 
förhåller sig så ska frivården övervaka den villkorligt frigivne under ett år.13 Samtliga 
intervjupersoner stod under övervakning när de frigivits villkorligt. 
 
Övervakning kan innebära att klienten kommer till frivårdskontoret och träffar en 
frivårdsinspektör med vissa tidsintervaller. Hur ofta avgörs av hur stor risken för 
återfall anses vara. Besöken får inte vara glesare än var tredje vecka under hela 
övervakningstiden, men bör vara tätare under de första fyra månaderna. Om en 
lekmannaövervakare engageras sker mötena med frivårdsinspektören mer sällan. För 
projektets klienter innebar övervakningen att de träffade någon eller flera i VF-teamet. 
 

Den fortsatta rapporten 
Nästa kapitel ”Framtidsplaner” behandlar de intervjuades ambitioner och strategier för 
tiden efter fängelse och behandlingshem. Därefter kommer två kapitel som beskriver de 
intervjuades väg från anstalt eller behandlingshem till ett liv utanför, vilka svårigheter 
de mötte och hur de löste dem. Det första, ”Två vägar”, handlar om Alex och David 
som presenterades i inledningen. I kapitlet skildrar jag relativt ingående vad som hände 
dem under den studerade tiden. Påföljande kapitel ”Stanna eller gå vidare” beskriver 
mer kortfattat de resterande sex personernas väg. Kapitel ”Stödjande krafter” har en 
annan karaktär och skildrar motkrafter, faktorer som de intervjuade använde sig av för 
att nå sina ambitioner. I sista kapitlet ”Motiv och möjligheter” sätter jag in de använda 
motkrafterna i ett processperspektiv. Varje kapitel, utom det sista, avslutas med en 
kommenterande analys. 
 
 

 
 

                                                           
13 När straffet är längre än två år ska personen stå under övervakning ett år med möjlighet till 
förlängning, om den straffade missköter sig, delar av eller hela den återstående totala strafftiden. Det 
förekommer dock undantag (Gustafsson, 2006). 
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2. Framtidsplaner  
 
Samtliga intervjupersoner gjorde bedömningar av huruvida deras liv efter fängelset 
skulle gå i en annan riktning än hittills och i vilken omfattning. Detta kapitel handlar 
om vad de intervjuade berättade vid det första intervjutillfället om sina ambitioner och 
om hur de tänkte sig att nå dit. 
 

Ambitioner 
Intervjupersonerna kan delas in i två kategorier: de som tänkte sig att fortsätta leva som 
de gjort innan fängelsestraffet och de som tvärtom ville förändra sitt beteende. I den 
första ingick två personer som inte uttryckte några planer på att vare sig sluta eller 
minska sitt drogande. De hade heller inte för avsikt att sluta begå brott. En av dem 
dövade sina fysiska smärtor med droger och ansåg att denna medicin var nödvändig för 
hans välbefinnande. Den andra betraktade sitt drogande som återfall som var omöjliga 
att undvika.  
 
I den andra kategorin har jag inordnat både Alex som ville minska sitt drogande och 
David som ville sluta. De övriga fyra, samtliga män, hade liksom David ambitionen att 
sluta med droger. Motiven handlade dels om oro för framtiden, dels om relationer till 
anhöriga. 
 
Dessa sex personer nämnde alla oro för att det egna drogandet och brottsligheten skulle 
bli grövre som ett skäl till att sluta droga och begå kriminella handlingar. En förklarade 
att med drogerna följde brottslighet, som i hans föreställning kunde eskalera och i 
förlängningen bidra till längre och längre perioder på anstalt. Hans livsstil kunde leda 
till, trodde han, att han dödade någon och slutligen låstes in på livstid. Alex vars 
historia inledde rapporten uttryckte sig så här: ”Jag kan inte hålla på så. Om jag lattjar 
lite idag så sitter jag fyra år till. Förstår du, jag måste tänka, fan, vad får mina 
handlingar för konsekvenser” (2005-03-02).  
 
Även om oron för att den egna brottsligheten skulle öka var stark, var det för tre 
personer, alla med utomeuropeisk bakgrund, dock relationer till flickvänner och/eller 
familjemedlemmar som stod i förgrunden när de talade om vad det var som gjorde att 
de ville sluta droga och begå kriminella handlingar. 
 
De sex personerna, som uttryckte ambitioner att minska eller sluta droga, hade planer 
som åtminstone till det yttre liknade varandra. De ville hitta en bostad och ett arbete. De 
ville också ägna sig åt att träna fysiskt. Några, födda på 1980-talet nämnde en flickvän 
och så småningom en familj i framtidsplanerna. Ambitionerna tycktes för alla handla 
om, med Alex ord, ”ett vanligt jävla liv”.  
 

Strategier 
De som avsåg förändra sina liv nämnde bostad, arbete, sysselsättning samt flickvänner 
eller familj både som mål och strategi att nå målet.  
 
För att få bostad och försörjning var VF-teamet en viktig faktor i planeringen. Det 
handlade om socialtjänstens insatser i form av förmedling av bostad och/eller kostnad 
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för hyreslägenhet. För flertalet handlade stödet också om ekonomisk försörjning: Att 
inledningsvis få hjälp med en bostad och försörjning nämndes som en grundläggande 
förutsättning för det fortsatta livet. Utöver detta önskade de av socialtjänsten 
drogkontroller, samtal, behandlingshem och/eller ekonomiskt ersättning för att träna 
fysiskt. Männen födda på 1980-talet beskrev att arbete och fysisk träning hade en 
lugnande inverkan. I deras berättelser fick träning funktionen som självmedicinering.  
 
Fyra personer, alla med utomeuropeiskt ursprung, betonade betydelsen av flickvänners 
och/eller familjens kärlek och uppmuntran som stöd på vägen mot drogfrihet. 
 
En man skilde sig från de övriga i ett avseende. Han blev under perioden på anstalt 
praktiserande muslim. Hans strategi överensstämde med de ovan nämnda, men han 
menade att arbete, bostad och sysselsättning inte var en förutsättning för att ändra sitt 
liv. Istället betonade han den styrka han fick genom sin tro. 
 
De två som avsåg att fortsätta droga ville få olika slags hjälp av VF-teamet. En av dem 
ville inledningsvis få en bostad genom socialtjänstförvaltningen. Den andra ville få 
hjälp att återfå sin sjukpension som dragits in under fängelsevistelsen. Båda behövde 
försörjningsstöd. 
 

Kommentarer 
Viljan att lämna ett liv med droger och brottslighet i betydelsen narkotikaförsäljning, 
rån och våldsbrott varierade precis som de resurser/förmågor man trodde sig ha. Av 
detta följer att de tänkta strategierna/tillvägagångssätten skilde sig åt. Behoven av 
myndigheternas insatser kan ses som komplement till de egna resurserna.  
 
I nästa kapitel ska jag närmare presentera Alex, som avsåg att droga lite och David, som 
skulle sluta med droger. Jag nämnde i inledningskapitlet att de gick olika vägar, men 
hur såg dessa ut?  
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3. Två vägar 
 
Både Alex och David föddes på 1980-talet, de är uppvuxna i samma stockholmsförort 
och hade använt droger sedan de tidiga tonåren. Till skillnad från Alex hade David sitt 
ursprung utanför Europa. 
 
Som jag nämnt i avsnittet ”Material och metod” går det inte att förvänta sig att alla 
intervjupersoner, om ens någon, var helt öppna mot mig om vilken betydelse droger 
hade under samtliga skeden då vi hade kontakt; flera kan ha dolt att de befann sig mitt i, 
eller i utkanten av ett liv präglat av missbruk och kriminalitet. I intervjuerna strävar jag 
inte att få fram en ”sanning” utan utgår från vad personerna själva vill berätta.  
 

Alex 
De två första gångerna jag träffade Alex avtjänade han ett straff på anstalt.14 Som jag 
nämnde i inledningskapitlet ville Alex sluta droga, men inte utlova något i rädsla för att 
själv bli besviken. Istället skulle han minska sitt drogande. Som jag också nämnde hade 
han en önskan att leva på ett annat sätt än tidigare. Detta innebar att arbeta, ha en 
lägenhet och så småningom en familj. Vid flera tillfällen betonade han att livet skulle 
vara värdigt i den betydelsen att han ville ha så mycket pengar att röra sig med att han 
inte behövde snåla och oroa sig de sista dagarna innan lön. Han ville, enkelt uttryckt, 
inte leva fattigt.  
 
Alex hade under tiden på anstalt flera planer för tiden efter fängelset som inte blev 
verklighet. Inledningsvis ville han avtjäna en del av straffet på behandlingshem. Detta 
blev dock inte aktuellt då han och anstalten inte kunde enas om institution.15 Han 
bestämde sig då för att stanna till dagen för frigivning och därefter vistas på 
behandlingshem en kort tid tillsammans med sin flickvän. Han tänkte sig behandlingen 
efter tiden på fängelse som en ”mjukstart” (2005-03-02). De olika parterna, han själv, 
flickvännen och deras respektive socialtjänster, kunde dock inte enas om en institution. 
Detta fick till följd att han åkte direkt från fängelset till hemorten. Förutom några 
timmars permission var det då första gången på två år som han såg fängelseportarna 
från utsidan.  
 
Precis som de som uttryckte att de skulle sluta droga, var Alex strategi att få ett arbete, 
få en bostad och träna fysiskt. Första vardagen efter frigivningen hade han, som nämnts 
i inledningen, en bokad träff med en arbetsförmedlare, som han fått kontakt med i 
fängelset. Tjänstemannen skulle ordna en träff med en möjlig arbetsgivare där han 
kunde praktisera inom det hantverksyrke som han utbildat sig för på anstalten. 
Socialtjänsten hade ordnat en lägenhet som ingick i ett så kallat tröskelboende.16 Han 
skulle även få ekonomiskt bidrag att styrketräna. Tillsammans med socialsekreteraren i 

                                                           
14 Alex ingick i studien under 22 månader (från mars 2005 till januari 2007) och vi hade kontakt vid sex  
tillfällen. 
15 Vilka institutioner som väljs styrs av vilka kriminalvården och socialtjänsten träffat avtal med.  
16 Detta betyder att lägenheterna förmedlas genom socialtjänsten och att det i fastigheten arbetar 
behandlingsassistenter från socialtjänstens missbrukssektion. Lågtröskelboende är en bostad där den 
boende inte behöver vara drogfri. 
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teamet hade han bestämt hur drogkontrollerna skulle göras.17 Han var negativ till 
kontrollen, men även positiv: Om drogerna tog överhanden, kunde proverna stoppa 
honom: ”Det är då jag kommer att bli tacksam för att jag blir hejdad” (2005-06-03).  
 
Jag har delat upp Alex väg ut i samhället i tre faser med utgångspunkt dels i när jag 
hade kontakt med honom, dels i den tid som passerade efter den villkorliga 
frigivningen. 
 
Efter fem till nio månader  
När Alex hade varit villkorligt frigiven ungefär fem månader (2005-10-3118) hade jag 
återigen kontakt med honom. Intervjuerna under denna period präglades av att Alex 
svarade korthugget och inte tog initiativ till att berättade något utöver att svara på 
frågorna.  
 
Hans tillvaro påminde inte om den som han hade målat upp när vi träffades på 
anstalten. Han var sjukskriven, levde på försörjningsstöd och bodde kvar i den lägenhet 
han fick av socialtjänsten i samband med frigivningen. Under tiden utanför anstalt hade 
han drogat, men inte så pass mycket att han behövt hjälp av teamet. Han hade lämnat 
drogkontroller stickprovsvis, men inte så ofta. Det var han nöjd med, eftersom han inte 
vill ha den hjälpen, sa han.  
 
Han började aldrig praktisera, men hade haft ett jobb, som en kompis till hans pappa 
hade förmedlat, på en firma. Ett skäl till att han slutade var att han efter tiden i fängelse 
inte klarade av folksamlingar: ”Det påminner om kåken” (2005-10-31) 
 
Fyra månader senare var situationen ungefär likadan. Han drogade men inte i den 
omfattning som innan han avtjänade sitt straff. Han var fortfarande sjukskriven och 
hade kontinuerlig kontakt med kriminalvårdens psykiater som hade sjukskrivit honom. 
Efter denna intervju tog det lång tid innan vi hade kontakt.  
 
Efter sexton månader  
Sju månader senare intervjuade jag honom på ett häkte. Hans berättelse, om varför han 
slutade arbeta och om hur han levde tiden efter fängelset var nu delvis en annan. Precis 
som vid tillfällena på anstalt berättade han målande och detaljrikt samt tog initiativ till 
andra samtalsämnen:  
 

Det var ett helt OK jobb sådär alltså, bra betalt, det var helt OK att gå till jobbet… 
sen var det sådär… det vart mycket och gå upp fem varje morgon, gå till jobbet, 
så jag började smådutta med amfetamin, börja så där ta lite grann, bara på 
morgonen för att orka gå upp, alltså för att hålla mig vaken … och, ja jag höll på 
med lite anabola och så, för att va stark, hålla sig i skick/…/ så att man orkar 
jobba utan att komma hem på kvällen och bara rasa ihop/…/Och det va mycket, 
man hade suttit länge, man var ute mycket och festa (2006-10-03).  

 
Drogerna var i beskrivningen förutsättningen för att han skulle kunna arbeta och ha en 
fritid med det innehåll han önskade. Tanken, eller ”baktanken” som han kallar den, var 

                                                           
17 Upprepade positiva resultat av tyngre preparat skulle leda till mer kontinuerliga provtagningar, 
förklarade han. Om de i sin tur var positiva skulle följden bli avgiftning och behandling. 
18 Denna och påföljande intervju gjordes genom telefonsamtal. 
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att investera lönen i en verksamhet, det vill säga köpa och sälja narkotika. Eftersom 
hyra och mat var betalda genom lönen blev allt han sålde vinst. Det blev dock inte så: 
”När jag fick min sista lön där så… ja, då drog jag igång igen, då, när man sitter på 
massa grejer hela tiden, jag pundade ju mer och mer och mer, och då rasade det ju bara, 
det var värsta utförsspiralen” (2006-10-03).  
 
Tiden som följde var i beskrivningen kaotisk. Förutom att han utsattes för flera inbrott 
och att brandbomber kastades in i hans bostad, var han paranoid. Detta ledde till att han 
blev våldsam. En gång fick han för sig att en person, som knackade på dörren till 
grannen, hade stulit saker hos honom: ”Så att jag far upp, sliter upp dörren, hoppar ut 
och ska precis hugga den här liraren… men nånstans i vansinnet så hinner jag, så 
kommer jag till sans” (2006-10-03). Han berättade om ytterligare tillfällen då han 
missförstod personer i omgivningen och blev våldsam.  
 
Livet blev hårdare än det Alex levt tidigare. Han förklarade det med att han blivit äldre 
och hade börjat umgås med ”tyngre kriminella” som han tidigare ”bara” gjort affärer 
med. Under denna period hade han vid flera tillfällen besök av polisen. Ett drygt halvår 
efter att han lämnade anstalten: ”pundade jag sönder mig alltså, riktigt, riktigt, jag var 
ett vrak./…/ Jag var riktigt nedgången, gick ner trettio kilo i vikt, hade ingen styr på 
nånting, förutom knark och pengar” (2006-10-03).  
 
Det blev inte så att Alex larmade VF-teamet om att han behövde hjälp, som han vid 
första intervjun sa att han önskade. Istället gjorde han allt för att dölja sitt missbruk. 
Han hade kontakt med VF-teamet som erbjöd honom att påbörja behandlingar, men han 
vägrade: ”Jag förskönade ju för allihop. Visst, folk märkte ju. X och X (i VF-teamet) 
dom märkte ju att jag gick ner i vikt, och jag var ju pundig, men det var ingen som 
visste vad jag pysslade med”. Att han inte heller berättade för mig förklarade han med 
att han trodde att jag skulle meddela frivården. Då var det bättre att ”försköna” (2006-
10-03).  
 
På anstalten tänkte han sig att de urinprover han skulle ge när han frigivts kunde hejda 
honom om han började missbruka. Det blev inte så: ”Jag sket ju i det där, jag gjorde ju 
om avtalet”.  
 

”Jag gick ju dit och var drogfri och nykter och skötsam och sa det, att jag sköter 
mig, jag behöver inte lämna nåt pissprov och jag tänker inte lämna nå pissprov 
heller… och ja, efter samtal kom jag överens om att jag skulle lämna om det fanns 
nån extrem misstanke. Hon bad mig lämna en eller två gånger, jag bara nej, jag 
förklara bort det, så där (2006-10-03). 

 
VF-teamet förmedlade kontakt med kriminalvårdens psykiater för att han skulle bli 
sjukskriven. När han reflekterade efteråt tyckte han att kontakten gjorde att han 
”landade” efter tiden på anstalt, samtalen gjorde att det blev lättare att klara av 
folksamlingar. Att han trots detta mådde dåligt härledde han till knarket. 
 
I fängelset uttryckte han, ett och ett halvt år tidigare, en förhoppning om att kunna 
droga lite. Det fungerade alltså inte, särskilt inte när han hade tillgång till en stor mängd 
narkotika. Hans förklaring var nu: ”Jag har ju min missbruksproblematik så jag började 
ju punda ordentligt igen” (2006-10-03).  
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Precis som han befarade, vid intervjun på fängelset, var det först när polisen tog honom 
som han hejdade sig. Då hade han, i ett försök att köra ifrån en polisbil, krockat med en 
buss. Han var drogad och bilen han färdades i var stulen. Han dömdes till kontraktsvård 
i ett år och placerades därmed på behandlingshem.19  
 
Några månader senare lämnade han utan tillstånd behandlingshemmet. Tanken han 
hade var att: ”ut och festa, dricka lite öl”. Det blev ”värsta urspårningen, jag åkte ut och 
punda och bara försvann”. Han blev återigen tagen av polisen för nya brott. Och blev 
dömd till fyra månader i fängelse.  
 
När jag träffade Alex denna gång på häktet var han, till skillnad från när jag intervjuade 
honom sexton månader tidigare, övertygad om att han skulle sluta droga. Anledningen 
var att konsekvenserna framstod klarare: 
 
A: Jag märker ju, det funkar inte. 
H: Nej. 
A: Alltså jag pundar och så får jag sitta hela tiden, alltså jag torskar hela, hela, hela 
tiden och det, jag orkar inte. 
H: Du var jättetrött då också, när jag träffade dig, då var du också jättetrött och ville 
leva ett liv, du ville verkligen leva ett liv ute, och du var motiverad. 
A: Men jag visste inte hur det skulle gå, nu vet jag hur det kommer gå, för nu har jag 
kollat, jag har lite mer kött på benen, förstår du, det funkar inte att punda, jag blir sjuk i 
huvet. 
H: Just det här att du blir paranoid och så? 
A: Ja, jag blir farlig, jag blir ju våldsam. 
H: Är det nytt? Har du inte blivit det tidigare? 
A: Så har det varit tidigare också, men jag har inte brytt mig. 
 
Alex hänvisade till sina aggressioner och sin ålder som skäl att ändra livet. De långa 
anstaltsstraffen var ytterligare ett skäl: ”Det tär på en, jag börjar bli vuxen, jag börjar bli 
gammal, alltså inte gammal, du förstår./…/ Jag vill leva som en vuxen människa ta 
ansvar, förstår du?” 
 
Efter nitton månader 
Förutom vid detta tillfälle talades vi vid per telefon ytterligare en gång. Han nämnde då 
ännu ett skäl till att sluta droga: ”Man bränner så jävla många skepp” (2007-01-10). När 
jag bad om exempel nämnde han familj och flickvänner: ”Det är dom som tar skada, 
alla relationer.” Hans strategi var denna gång att fortsätta den behandling han påbörjade 
under kontraktsvården. Det blev dock inte så.  
 
När han avtjänat straffet ville han klara sig själv utan behandling. Till skillnad från förra 
gången skulle han lämna Stockholm. Inom kort skulle han bosätta sig i ett mindre 
samhälle och hade ordnat en praktikplats. Han ville komma från storstadens stress. Han 

                                                           
19 Kontraktsvård är en form av skyddstillsyn som innebär att den dömde får behandling istället för 
fängelsestraff. Den är i första hand avsedd för den som normalt skulle dömas till fängelse men vars 
brottslighet i väsentlig grad kan relateras till missbruk av beroendeframkallande medel och som är villig 
att underkasta sig vård och behandling enligt en särskild plan. När domstolen dömer till kontraktsvård 
anges i domen vilket fängelsestraff individen annars skulle ha fått om han istället dömts till fängelse. Om 
den dömde avbryter behandlingen eller missköter sig allvarligt på annat sätt kommer det att rapporteras 
till åklagaren. Det kan innebära att domen ändras till fängelse i en ny rättegång (www.kriminalvarden.se). 
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skulle lämna urinprov och socialsekreteraren i VF-teamet skulle skicka en remiss om 
samtalskontakt till den nya hemorten. Han såg flera svårigheter framför sig: hela 
vardagen, att få en meningsfull fritid. Men den här gången skulle han inte festa. 

*** 
Alex hade en strävan att ändra sitt liv. Hans förklaring till att han inte kunde sluta droga 
var att han hade sin ”missbruksproblematik”. Man kan kanske se det som att Alex förde 
en kamp mot sig själv. Lockelsen till drogerna var i hans beskrivning det största hindret 
för att han skulle kunna ändra sitt liv. När han i slutet av undersökningsperioden 
beslutade sig för att sluta hänvisade han till att relationer till familj, vänner och 
flickvänner tog skada. 
 

David  
Davids livssituation, vid det första intervjutillfället, var en annan än Alex´s var vid 
samma tillfälle. Alex avtjänade sitt straff på anstalt medan David befann sig på ett 
behandlingshem. Han hade alltså lycktas nå en överenskommelse med kriminalvård och 
socialtjänst om lämpligt behandlingshem, vilket Alex inte lyckades med. David var en 
av fyra intervjupersoner som avtjänade delar av sitt straff på ett behandlingshem.20

 
Vid det första intervjutillfället beskrev David sig som en före detta ”knarkföretagare”. 
Han hade även begått andra brott än langning och funderade vid intervjuerna på 
möjligheten att på brottslig väg få tag på pengar. Att lämna det gamla livet och förlita 
sig på fickpengar från socialtjänsten var en prövning som kostade på. Under de knappa 
två år vi hade kontakt berättade han återkommande om svårigheterna att klara 
ekonomin:  
 

Just nu känner jag att jag klarar mig utan kriminaliteten, men visst, när jag går 
förbi, det kommer ju tankar, det är perioder, ibland kollar man så där, ser man en 
värdetransport, så bara, det skulle vara lätt att ta här, såna grejer, tankarna går hela 
tiden (2005-05-11). 

 
Om man ska presentera Davids önskemål på kort sikt kan man säga att de bestod av att 
så snart som möjligt börja arbeta. Precis som för så många andra intervjuade spelade ett 
arbete en betydelsefull roll i övergången till ett annat liv. Ett arbete var viktigt som 
försörjning men också som ett medel mot droger och kriminalitet. Det var så centralt 
för honom att ha något att sysselsätta sig med att han såg framför sig att han kunde bli 
såväl tränings- som arbetsnarkoman. Det var också väsentligt att ha mycket pengar. 
 
Vistelsen på det aktuella behandlingshemmet inleddes med en period då klienterna 
bodde på institutionen och hade gemensamma dagliga aktiviteter. I ett senare skede 
flyttade de till behandlingshemmets filial för att praktisera eller studera. Längtan efter 
arbete och pengar fick David att vilja forcera behandlingshemmets rutiner för när 
klienterna bedömdes vara redo att börja praktisera.  

 
Till skillnad från Alex var Davids ambition att bli helt drogfri. Han var en av dem som 
betonade betydelsen av sin familj och flickvän för att han skulle ändra sitt liv.  

                                                           
20 David ingick i studien i 20 månader (från maj 2005 till december 2006) och vi hade kontakt vid nio 
tillfällen.  
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Jag ska hålla mig drogfri till hundra procent, det är inte bara för min skull, det är 
för min familjs skull, det är för min lillebrors skull, min tjej, jag vill inte förlora 
min tjej, jag har ju jobbat så länge, jobbat upp så mycket förtroende igen, och 
rasar förtroendet, det går så snabbt, och bygga upp ett, det tar lång tid (2005-05-
11). 
 

Jag har delat upp Davids väg ut i samhället i tre faser med utgångspunkt i mina 
intervjuer och i den tid som passerade efter den villkorliga frigivningen.21

 
Efter fyra till sju månader 
De första sju månaderna som jag hade kontakt med David, tolkade jag som relativt 
lugna - även om det fanns orosmoment. Livet gick den väg han hade planerat.  
 
Behandlingshemmet erbjöd i inledningsfasen nära kontakt med såväl kontaktperson 
som övrig personal. Det fanns personal dygnet om och gemensam sysselsättning. David 
uppskattade kontakten och berättade att han hade möjlighet att resonera om och få stöd i 
hur han skulle förhålla sig till droger och gamla kamrater. 
 
Från vistelsen på behandlingshemmet gick David etappvis till boendeformer i 
behandlingshemmets ägo med mindre kontroll. Den första etappen mot utslussning 
innebar kollektivt boende med ett tiotal klienter från behandlingshemmet i en större ort. 
Han uppfattade att personalen här var övervakare, snarare än behandlare. Parallellt med 
flytten till det större samhället fick David, genom behandlingshemmet, en praktikplats 
inom det hantverksyrke han ville arbeta i. Han var mycket nöjd. Det blev precis som 
han tänkt sig. Han beskrev arbetsgivaren som ett stöd och en som trodde på hans 
kapacitet i det kommande yrket. Under den tid vi hade kontakt var han alltid nöjd med 
arbetet. Han tyckte om den frihet, kontakter med kunder och vistelse på olika platser 
som arbetet innebar. 
 
Davids övertygelse var från början att han måste flytta från Stockholm för att klara av 
att lämna droger och brottslighet. Han trodde att umgänget med gamla kompisar skulle 
innebära att han inte kunde lämna droger och kriminalitet. Denna ståndpunkt höll han 
fast vid den tid vi hade kontakt. Under vistelserna i Stockholm bekräftades hans 
misstankar; han träffade kompisar och det var svårt att stå emot: ”Varje gång träffar jag 
mina gamla kompisar och dom försöker locka in mig och göra något kriminellt och det 
är svårt att inte bli lockad när man har så lite pengar” (2005-11-09). Det som dittills 
hade hållit honom tillbaka var hans familj: ”Det har varit nära många gånger, men jag 
har förstört så mycket för min familj, jag kan inte göra det (2005-11-09).  
 
Det fanns också andra aspekter av hans ekonomiska bekymmer: ”Jag har gamla skulder, 
kriminella, alltså inte till soc eller så, utan till kriminella som jag måste betala tillbaka, 
det kan bli problem.” 
H: Jaha, hur ska du lösa det? 
R: Jag har tagit kontakt med dom och bett att få vänta. 

                                                           
21 Då David vistades i en ort i en annan del av landet hade vi all kontakt, förutom första gången, via 
telefon. Alla citat i den påföljande texten är nedskrivna under samtalets gång. 
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H: Hur gick det? 
R: Med två gick det bra, men en ville inte, utan började prata om ränta (2005-11-09). 
 
Dessa skulder skulle finnas med i intervjuerna under hela tiden vi hade kontakt. 
 
Han hade också ”kriminella skulder”, som han kallade dem, att hämta in. På min fråga 
om han inte var kvar i ett kriminellt beteende om han tog emot dem svarade han att han 
dels inte gjort något kriminellt för att få tillbaka pengarna, dels att pengarna skulle 
tillfalla den andra om han inte la beslag på dem.  
 
Nästa steg i utslussningstrappan innebar än mindre kontroll. Han flyttade till en slags 
utslussningslägenhet som han delade med en kompis från behandlingshemmet. 
Lägenheten låg i ett område med många kriminella, vilket besvärade honom: ”Jag har 
ändå ett tioårigt missbruk bakom mig och ska man klara sig på egen hand så är det 
ganska svårt”, menade han (2005-12-15).  
 
Kontakten med behandlingshemmet förändrades när han slussades ut i samhället. De 
problem han mötte genom att åka till hemorten och träffa gamla kompisar ville han inte 
berätta om för den person som var hans nya kontaktperson. En anledning var att han 
trodde att det skulle leda till begränsningar ”då gör dom det till en så stor grej” (2005-
12-15). Dessutom tyckte han att han hade bevis för att han klarade av att leva på egen 
hand med ”elva månader prickfritt” utan droger (2005-12-15). Eftersom han vistades på 
en ort på långt avstånd från Stockholm bestod kontakten med VF-teamet av 
telefonsamtal. Inledningsvis passade det honom bra. Han behövde framför allt pengar 
till kläder, ett önskemål han kunde framföra via telefon. Den han beskrev som sitt stöd 
var en ny flickvän, det var henne han kunde berätta om sin oro för. 
 
Med Davids strävan att klara sig från droger och kriminalitet följde olika strategier som 
att flytta från hemorten. Även om han hade kontakt med flera personer med erfarenhet 
av såväl droger som kriminalitet i den nya orten var de lättare att stå emot kraven och 
önskemålen från personer som han lärt känna som vuxen. En andra förutsättning för att 
förbli drogfri var att arbeta och hålla sig sysselsatt. Han arbetade hela tiden vi hade 
kontakt och under större delen tränade han fysiskt.  
 
Efter elva till tretton månader 
Nästa period tolkade jag som mer orolig. När jag ringde David nästa gång hade han 
nyligen haft ett återfall. Förutom när han precis påbörjat vistelsen på 
behandlingshemmet hade han dittills varit drogfri. Han liknade behovet av droger vid 
en sjukdom som han aldrig kunde tillfriskna från. Det var vissa förutsättningar som 
måste vara uppfyllda för att han skulle kunna hålla sig drogfri, sa han. Förutom att han 
måste ha arbete och bostad fick det inte hända något med viktiga personer i hans närhet: 
”Om något händer, om någon blir sjuk eller så”. I hans föreställning fanns det då risk 
för att han började droga och konstaterade: ”droger bedövar ju” (2005-11-09). 
Bakgrunden till detta återfall berättade han inte om, annat än att livet varit stressigt. 
 
David fick nu lämna behandlingshemmets bostad. Motiveringen var att han drogat. Han 
var mycket besviken och betraktade personalens agerande som ett straff: ”Personalen 
behandlar en som skit. Jag trodde att dom skulle ge stöd, men det gör dom inte. Jag är 
helt utstött, dom stöder mig inte” (2006-04-04).  
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Då David beskrev situationen som kaotisk bestämde vi att jag skulle ringa honom 
veckan därpå för att höra om och hur situationen löstes. Denna gång hade David, de tre 
medarbetarna i VF- teamet och personal från behandlingshemmet haft en träff och 
beslutat att David skulle få en ny lägenhet inom kort. Fram till dess skulle han bo på 
behandlingshemmet. Det hann dock inte bli en ny lägenhet. David kördes återigen på 
porten från behandlingshemmet. 
 
Den här gången var skälet att han hade pratat med två kompisar på behandlingshemmet, 
på skämt, om att ”fixa hasch” (2006-04-11). Precis som tidigare beskrev han sig som 
missuppfattad och att ingen ville lyssna på honom. Under den tid han vistades hela 
dygnet på behandlingshemmet uppskattade han, som nämnts, behandlingen men nu 
konstaterade han: ”Nu släpper dom taget” (2006-04-11). Att inte VF-
teamet/socialtjänsten bistod med pengar när han avvisades från behandlingshemmet 
tyckte han också var märkligt. Utan pengar och utan hjälp från socialtjänsten sov han, 
liksom förra gången han avvisades, på en toalett. Därefter bodde han hos en kompis. 
För att få pengar sålde han narkotika.  
 
David beskrev nu kontakten med socialsekreteraren vid missbrukssektionen i VF-
teamet som intensiv. De ringde varandra och samtalen lugnade honom. I beskrivningen 
tycks det som han i dessa samtal fick det stöd som han tidigare fick från 
behandlingshemmet.  
 
David tog i detta skede en individuell kontakt med en av behandlingshemmets chefer: 
”Han vände mig inte ryggen” (2006-04-11). I beskrivningen agerade denne chef på ett 
annat sätt än den övriga personalen. Redan påföljande dag kunde David flytta in i en 
egen lägenhet, i ett lugnt område och trivdes. 
 
Davids situation på arbetsmarknaden gick i en positiv riktning. Efter ett knappt halvårs 
praktik förmedlade Davids chef en månads provanställning hos en kollega. Denna ledde 
till en fast anställning. Även den nye chefen blev ett stöd. ”Min nya chef ställde villkor: 
’Du kan fortsätta med droger om du vill, men då kan du inte fortsätta jobba med mig’. 
Det är klart jag vill fortsätta jobba. Det funkar bra med honom. Personkemin stämmer. 
Sen är han från X så vi pratar samma språk” (2006-06-01). 
 
Man kan se Davids väg ut i samhället som en balansgång. I ena vågskålen låg arbetet 
och stödet från olika personer, i den andra fanns droger som lösning på stress och oro. 
 
Efter sjutton till nitton månader  
Denna period påminde om den förra. Det var arbete och stöd från olika personer å ena 
sidan och svårigheter av olika slag i den andra. Bostaden visade sig bli ett kortvarigt 
alternativ. När David kom tillbaka från semestern i hemlandet hade den lägenhet, som 
han bodde i innan sommaren, tömts.22 Hans tillhörigheter hade flyttats till en bostad i 
närheten av behandlingshemmet. Han var missnöjd med den nya lägenheten. Det bodde 
många knarkare i huset och placeringen innebar långa arbetsresor. 
 
Hans missnöje med behandlingshemmet hade spätts på av erfarenheter under 
sommaren. Trots att han beskrev det som svårt att be om hjälp hade han tagit kontakt 
med behandlingspersonal under sommaren: Anledningen var: ”Jag ville prata, jag hade 

                                                           
22 Lägenheten ägdes av ett annat behandlingshem, som återtog den. 
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precis kommit tillbaka från (X hemlandet), och var i dåligt umgänge. Du vet dom gamla 
som jag kände, dom hade försvunnit när jag var borta. Ja, det var jobbigt. Sen mådde 
jag dåligt för jag hade lämnat min familj därnere” (2006-10-02). Under sommaren 
uppstod krig i hans hemland, vilket innebar att han bekymrade sig över 
familjemedlemmar som befann sig där. Han ville ha någon att prata med men fick 
besked om att han måste vänta en vecka, vilket han bedömde var för lång tid. 
 
Det fanns ytterligare skäl till hans oro: Hans ”gamla narkotikaskuld” hade gjort sig 
påmind och han fick tre veckor på sig att betala. Han bestämde sig för att tillsammans 
med två andra råna ett kassaservicekontor. Det blev dock inte så: ”Jag blev så himla arg 
på mig själv. Då ringde jag min chef och pratade med honom” (2006-10-02). Han 
berättade aldrig för sin chef vad han var beredd att göra, men fick låna pengarna. Han 
liknade chefen vid en bror och sa att han i gengäld ställde upp och jobbade när det 
behövdes: ”Det är tjänster och gentjänster” (2006-10-02).  
 
Sista gången jag hade kontakt med David hade situationen spetsats till än mer. 
Behandlingshemmet hade anklagat honom för att ha narkotika i bostaden: ”Jag blev så 
arg att jag sa att jag inte behövde dom. Sen bara flyttade jag” (2006-12-15). I och med 
att han flyttade från lägenheten skrevs han ut från behandlingshemmet.  
 
Strax innan han lämnade behandlingshemmet hade han även skrivits ut från 
socialtjänsten. Kriminalvårdens övervakning hade upphört sedan ett halvår. Såväl 
kriminalvården som socialtjänsten hade fullföljt sina respektive uppdrag. Under de sista 
månaderna avslutades alltså kontakten med behandlingshemmet och med VF-teamet. 
När vi hade kontakt sista gången bodde han hos kompisar och hos sin tjej. Han letade 
lägenhet genom både sin nuvarande och sin före detta chef. Han tränade återigen och 
arbetsgivaren betalade. 

*** 
David hade en tro på att han med hårt arbete skulle klara av att sluta med narkotika. I 
beskrivningen stod han relativt starkt förankrad i arbetslivet parallellt som han tycktes 
gå en balansgång. I den ena vågskålen låg hans vilja att klara sig från droger med hjälp 
av arbete, träning och stöd från ett flertal personer. I den andra fanns stress och oro, 
längtan efter mer pengar och narkotika och brottslighet som en lösning.  
 

Kommentarer 
I några avseenden påminner Alex och Davids berättelser om varandra. Båda såg sitt 
drogande som svårbemästrat och använde narkotika under den tid vi hade kontakt: Alex 
förklaring var att han hade sin ”missbruksproblematik”. David såg behovet av droger 
som en obotlig sjukdom. Båda ansåg att arbete, träning och bostad var medicinen som 
kunde hålla begäret borta. Alex lyckades dock aldrig leva ett sådant liv. David kom 
däremot in i rutiner där arbete och träning blev självklara inslag, men när oro och 
bekymmer blev för stora hade medicinen ingen verkan. Narkotika hade en 
dragningskraft på båda, även om det varierade hur mycket. 
 
Båda berättade om svårigheter som personer med erfarenhet av droger och kriminalitet 
kan möta när de lämnar fängelse. Alex berättade om psykiska besvär, om att både bli 
utsatt för och själv utöva våld, om polisingripanden och vistelser på häkte. David 
berättade om gamla skulder som skulle betalas tillbaka, om vänner som ville återuppta 
kontakten, om att bo tillsammans med eller i närheten av personer som missbrukade 
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alkohol och narkotika och om ilskan att utsättas för misstanken om att droga. För Alex 
del var utgångspunkten i berättelsen att han själv befann sig mitt i missbruk och 
kriminalitet, för Davids del att gå därifrån. För Davids del handlade de svåra 
situationerna även om sådant som inte enbart är förknippat med droger, som att stå 
emot längtan efter mera pengar, oro över att inte få en bostad och att inte kunna försörja 
sig. Dessutom utsattes han för en i Sverige ovanlig situation: Familjemedlemmar som 
befann sig i ett land i krig. Båda prövades alltså av bekymmersamma upplevelser under 
den tid vi hade kontakt. 
 
David berättade att han i dessa svåra situationer fick stöd av en mängd personer. 
Förutom det hade han en tilltro till sin egen förmåga. Detta kan ses som ”motkrafter”, 
krafter som gav honom stöd att slå in på och hålla sig kvar på en ny väg. Alex skildrade 
inga utöver VF-teamet och en psykiater som gav honom stöd. I kampen mot drogernas 
kraft var han motsägelsefull: när han vistades på anstalten ville han att VF-teamet skulle 
utföra drogkontroller, de skulle bli en räddning om drogandet blev för stort. När han 
befann sig i frihet gjorde han allt för att dölja sitt missbruk.  
 
Troligtvis formade Alex och Davids skilda utgångspunkter - beträffande vilja att sluta 
droga och vilken väg de tog - hur de sökte hjälp av, och för mig beskrev det stöd de fick 
av människor runt omkring dem. För David som till skillnad från Alex kunde berätta 
om framgångar var det sannolikt mer aktuellt att både vara medveten om och berätta om 
personer som varit honom till stöd.  
 
Alex och David gick olika vägar till olika mål. Alex ville sluta med narkotika, men var 
rädd för att bli besviken. Istället skulle han minska sitt drogande. Han gick direkt från 
anstalt till hemorten, fortsatte droga och leva kriminellt och dömdes för nya brott. För 
varje gång under de knappa två år vi hade kontakt, nämnde han nya insikter som gjorde 
honom mer motiverad att sluta droga. Vid den sista intervjun hade han bestämt sig för 
att sluta. Hotet om långa fängelsestraff, viljan att leva ett ”vanligt” liv och förbättra 
relationen till flickvänner och familj var det som gjorde att han ville sluta droga. 
Möjligtvis kan de utgöra motkrafter. 
 
David hade bestämt sig för att sluta droga. Ett av skälen var att han inte ville göra sin 
familj och sina flickvänner besvikna. Han mellanlandade på ett behandlingshem som 
erbjöd olika former av förberedelser för livet utanför murarna. I utslussningsfasen tycks 
det som han saknade stöd i hur han skulle manövrera mellan kraven från såväl gamla 
vänner som behandlingshemmet och sig själv. Han tog ett kliv mot ett ”vanligt” liv, 
arbetade och tränade och dömdes inte för nya brott. Vägen var dock inte spikrak, han 
stötte på, föll ner i och tog sig upp ur fallgropar. I Davids tro på att han skulle kunna bli 
drogfri och hederlig spelade hans familj och flickvänner en viktig roll. De bidrog med 
det största stödet genom att både tro på hans resurser och att pusha. I beskrivningen 
hade både han och hans anhöriga förväntningar på att han skulle leva ett annat liv än ett 
i droger och kriminalitet. 
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4. Stanna eller gå vidare 
 
I detta kapitel presenterar jag de återstående sex personerna och deras väg under den tid 
vi hade kontakt. Jag har delat in de intervjuade i två kategorier med utgångspunkt i 
deras ambition och hur livet utvecklades. I den första finns de två som inte hade för 
avsikt, och heller inte slutade droga. Precis som Alex gjorde de nya brott som förde 
dem tillbaka till häkte respektive anstalt under året efter att de frigivits villkorligt 
alternativt den tid vi hade kontakt: I den andra finns fyra personer som liksom David 
avsåg att sluta droga och som inte dömdes för nya brott. Detta betyder inte med 
självklarhet att de levt laglydigt, istället kan de ha varit väl förankrade i en kriminell 
värld, men enligt vad de berättade tog de ett steg till ett normalt liv i betydelsen praktik 
eller arbete och i några fall bostad.  
 

Att vara kvar 
Jag börjar med att i detta avsnitt presentera de två som avsåg att fortsätta leva som de 
gjort tidigare. Båda två tillhör den äldre kategorin och är födda på 1950- och 60- talen.  

Susanna 
Susanna, den enda kvinnan i studien, hade varit frigiven några månader när jag träffade 
henne första gången i socialtjänstens lokaler. Under den tid som vi hade kontakt 
förändrades den bild som hon målade upp av sitt drogberoende. Vid det första tillfället 
beskrev hon, som jag nämnde i ”Framtidsplaner”, sitt drogande som återfall som man 
måste räkna med. Senare menade hon att drogerna var avgörande för om hon skulle 
klara vardagen: ”Missbruket är ett måste för mig. Det är tack vare amfetaminet som jag 
håller mig uppe” (2006-10-11).  Två månader senare sa hon: ”De gör att man flyr, det är 
tur att man kan göra det” (2006-12-19).23

 
Susanna hade en egen lägenhet där hon sedan flera år bodde tillsammans med sin 
pojkvän. Av vad hon berättade förstår jag att hon och pojkvännen drogade tillsammans 
och det hände att de fick påhälsning av poliser. Pojkvännen spelade en viktig roll i 
hennes liv. Hon förklarade att de ”kämpade ihop” och beskrev det som: ”Det är vi mot 
hela världen. Vi ser oss så” (2006-10-11). 
 
Sedan flera år hade Susanna en somatisk sjukdom som gjorde henne oförmögen att 
arbeta. I samband med att hon avtjänade sitt straff på anstalt drogs sjukpensionen in 
vilket innebar ett ekonomiskt avbräck. Eftersom hon varken blivit friskare eller mer 
arbetsför förstod hon inte anledningen. VF-teamet förmedlade kontakt med en läkare 
med ambitionen att han skulle hjälpa henne att återfå sjukpensionen. Det visade sig 
senare att denne läkare inte ansåg sig kunna göra någon bedömning om just denna 
diagnos.  
 
Precis som Alex fick Susanna, genom VF-teamet, istället kontakt med kriminalvårdens 
psykiater. Denna skrev ett utlåtande om Susannas psykiska tillstånd i syfte att hon 
skulle återfå sjukpension. Fokus gick därmed från den fysiska sjukdom hon led av till 
                                                           
23 Susanna ingick i studien 21 månader (från april 2005 till december 2006) och vi hade kontakt vid sex 
tillfällen. Vid samtliga tillfällen träffades vi ansikte mot ansikte. Samtliga intervjuer dokumenterades 
genom att jag skrev anteckningar som gjordes utförligare strax efter träffen. 
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hennes psykiska tillstånd. För att läkaren skulle kunna skriva ett intyg krävdes flera 
samtal. Susanna uppskattade samtalen som dock var krävande: ”Det är så många 
jobbiga saker som kommer upp”, förklarade hon (2006-01-25).  
 
Under den tid vi hade kontakt låg Susanna inlagd på sjukhus och hade flera kontakter 
med sjukvården på grund av somatiska åkommor, varav några var relaterade till droger 
eller rökning. Hon fick under denna tid inte hjälp med att få tillbaka sin sjukpension, 
som var det hon inledningsvis framför allt ville ha VF-teamet till. Trots detta 
uppskattade hon teamet. Ett skäl till att hon gillade dem var att de anpassade sina krav 
efter henne. De krävde till exempel inte att hon skulle lämna urinprov. ”De har inte 
tjatat om mitt missbruk. Jag har sagt åt dom att jag inte kan gå till dom utan amfetamin 
och dom har inte sagt något om det” (2006-04-25). Som kontrast berättade hon om 
myndigheter som hon menade stjälpt henne genom att begära urinprov och att hon 
skulle söka arbete. Hennes bedömning om VF-teamet var: ”De känner mig och de har 
tagit mig för den jag är” (2006-10-11).  
  
Ett och ett halvt år efter vår första kontakt och nästan två år efter det att hon frigivits 
villkorligt, var Susanna tillbaka i fängelset. Som många gånger förut skulle hon denna 
gång avtjäna ett straff för att hon kört olovligt och för att hon haft narkotika i sin ägo. 
När jag kom till fängelset för att intervjua henne berättade hon att hon för första gången 
påbörjat en behandling som bestod av samtal. Hennes egen bedömning var att det var 
”ett stort steg”. Det som hade fått henne dit var en önskan att ändra sitt beteende. Precis 
som Alex oroades hon över sina aggressioner. Hon kunde skrika och slå sönder saker. 
Hon liknade sig vid en ”riksragata” och förklarade att ilskan var ”drogrelaterad” (2006-
10-11). Hon hade alltid kunnat bli arg, berättade hon, men det hade blivit värre. Det var 
varken bra för hennes hälsa eller relationen till hennes pojkvän, resonerade hon. Efter 
flera samtal fick hon klart för sig att ilskan handlade om upplevelser i barndomen.  
 
Susanna skrevs ut från VF-teamet efter ett år. Enligt telefonsamtalet Susanna hade med 
socialsekreteraren vid missbrukssektionen kunde sektionen inte göra mer för henne. 
Susanna var nöjd med beslutet. Hon beskrev att socialsekreteraren vid 
missbrukssektionen: ”finns där om jag behöver henne” (2006-10-11). Susanna skulle 
fortsätta ha kontakt med kriminalvårdens psykiater och hoppades att denna skulle hjälpa 
henne att få amfetamin legalt. Hon hade ännu inte fått besked om hon skulle återfå 
sjukpension. 

Robert 
Robert hade frigivits från ett fängelse två veckor tidigare när vi träffades på min 
arbetsplats.24 Inledningsvis ville han ha praktisk hjälp av VF-teamet att få en bostad. 
Precis som Alex fick han en lägenhet i ett lågtröskelboende. 
 
Liksom Susanna menade Robert att droger var förutsättningen för att han skulle kunna 
leva. Efter en skada som han ådrog sig i barndomen hade han ständig smärta som han 
dövade med droger.  
 
I beskrivningen påverkades Roberts liv av droger. Han såväl drogade som försörjde sig 
genom att sälja narkotika. Vid första intervjun med mig sa han att han ville begränsa 

                                                           
24 Robert ingick i studien under 18 månader (från juni 2005 till december 2006) och vi hade kontakt vid 
sju tillfällen. Förutom den inledande intervjun gjordes samtliga per telefon.  
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mängden narkotika som han förvarade i hemmet. Skälet var att hans flickvän inte ville 
utsätta sig för polisens misstanke. Det fanns dock skäl för honom att hålla fast vid 
försäljning: Om han inte köpte större mängder gick han miste om den rabatt han annars 
fick. Precis som Susanna hade han somatiska problem relaterade till missbruket. Vid ett 
intervjutillfälle mådde han dåligt, hans vener var sönderstuckna, och han fick inte i sig 
någon narkotika.  
 
Ett alternativ till det liv han levde, som han såg framför sig, var att han fick sjukpension 
och droger på legal väg. De skulle sammantaget göra att hans ekonomiska situation blev 
tryggare, han skulle veta att han kunde betala hyra och räkningar. När vi träffades första 
gången tänkte han sig att ordna de kontakter som krävdes på egen hand.  
 
Vid en senare intervju berättade Robert att han ville få ”pushning” att komma i kontakt 
med personer som kunde hjälpa honom att få sjukpension och droger legalt (2005-10-
21). Vid nästa intervju hade han en överenskommelse med VF-teamet som handlade om 
att han skulle ägna en del av varje möte åt att kontakta läkare och andra som kunde 
tänkas hjälpa honom att nå målen att få sjukpension och droger legalt. Precis som flera 
andra fick han genom teamet kontakt med kriminalvårdens psykiater. En avsikt med 
samtalen var att psykiatern skulle kunna hjälpa honom att ordna sjukpension.  
 
Inledningsvis betraktade Robert lägenheten i lågtröskelboendet som tillfällig, i väntan 
på en med eget kontrakt. Efter hand ändrade han sig och tänkte sig att bo kvar så länge 
han fick.  
 
Ett drygt år efter det att han frigivits villkorligt blev han uppsagd. Anledningen var att 
han misstänktes ha sålt narkotika. När jag ringde honom var han upprörd och menade 
att det var en falsk anklagelse. Anklagelserna och uppsägelsen gjorde att de positiva 
omdömen han tidigare haft om VF-teamet vändes till sin motsats. Han var mycket 
besviken och visste inte var han skulle bo. Senare drogs anklagelsen tillbaka och han 
fick bo kvar.  
 
Under den vi hade kontakt fick Robert varken sjukpension eller droger legalt. När vi 
talades vid sista gången, ett och ett halvt år efter det att han frigivits villkorligt, satt han 
på häktet. Han hade sagt upp lägenheten i lågtröskelboendet och beskrev nu bostaden 
negativt: ”Det där boendet var inte bra, dryga 20 man, alla pundare. Det blir för mycket 
av det. Alla poliser. Man kan varken gå in eller ut utan att vara bevakad. Det är inte så 
lätt att lägga av med massa pundare samlade.” Fortfarande hoppades han på att få 
sjukpension: ”Det är förutsättningen för att jag ska ha det bra” (2006-12-21).  
   *** 
Medan Alex och David såg suget efter droger som svårbemästrat, förefaller droger 
snarare ha varit en självklar del av livet för Susanna och Robert, lika nödvändig som 
luft att andas.  
 
För Susanna var psykologsamtalen en väg att få större förståelse för sig själv och 
därmed större kontroll över sitt beteende. Båda beskrev sjukpension samt droger på 
legal väg som sätt att få större kontroll över livet.   
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Att ta steg mot något nytt 
I resten av kapitlet presenterar jag de fyra personer som alla uttryckte en vilja att leva på 
ett annat sätt än de gjorde innan de avtjänade sina fängelsestraff. Precis som David såg 
de målet drogfrihet som en möjlighet, även om det krävdes ett hårt arbete för att nå 
dithän. Tre av de fyra är födda på 1980-talet. Det första avsnittet handlar om Hamid 
som åkte direkt hem från fängelset. De påföljande tre skildrar Nico, Patrick och 
Moammed som liksom David avtjänade delar av sina straff på behandlingshem innan de 
återkom till hemorten.  

Hamid 
Hamid var en av två som vid första intervjutillfället var i fängelse. Alex var den andra. 
Precis som Alex och David, som jag beskrev i det föregående kapitlet, var han född på 
1980-talet. En månad efter intervjun skulle han för första gången på två år se 
fängelseportarna från utsidan. Hans ambition var att sluta droga, men han var orolig för 
hur han skulle klara sig. Som en säkerhet ville han kontinuerligt ge urinprov och ha 
samtal med VF-teamet; han ville försäkra sig om att lyckas även om hans vilja skulle 
svikta.25  
 
Hamid hade också andra strategier för att lyckas. Precis som David tänkte han sig att 
begränsa umgänget med gamla kompisar. Han kunde umgås och dricka öl med dem, 
men inte vara i ”stan och härja, köpa robbar (rohypnol) och röka braja” (2005-04-28). 
För att komma ifrån de gamla kompisarna skulle han umgås mer med en bror och 
dennes vänner. Han hade, precis som Alex, en bostad ordnad när han lämnade 
fängelset, men till skillnad från Alex flyttade Hamid inte in i en lägenhet som 
socialtjänsten förfogades över: en förälder hade ordnat en bostad.  
 
Hamid återkom under första intervjun flera gånger till sin familj: ”Jag vill inte göra 
brott längre, det är inte värt att sitta inne för, ingenting är värt att se sin familj lida.” 
Lite senare sa han: ”Familjen har lidit mest. Det är dom som har det svårast” (2005-04-
28).  
 
Innan Hamid dömdes hade han skaffat sig arbetserfarenhet och han trodde vid första 
intervjun att han hade goda chanser att få jobb. Han tänkte sig att formeln för att få 
arbete löd: ”vara trevlig och visa vad man går för” (2005-04-28). Det blev svårare än 
han tänkt sig. Det tog fyra månader innan han ordnat ett arbete, då hos en före detta 
arbetsgivare. Han tyckte att det var skönt att vara hos en som kände honom.  
 
Det blev inte så att Hamid lämnade några urinprov. Det hade inte behövts, tyckte han. 
Däremot träffade han VF-teamet en gång i veckan under den första månaden efter det 
han frigavs. Genom VF-teamet blev rutinerna andra för de klienter som ingick i deras 
arbete. Teamets existens gjorde att kontakten kunde intensifieras och att klienten kunde 
bestämma var de skulle träffas.26  
 

                                                           
25 Hamid ingick i studien under 13 månader (från april 2005 till maj 2006) och vi hade kontakt vid fem 
tillfällen. Den första intervjun bandinspelades. 
26 I det ordinarie arbetet gör frivårdsinspektören oftast inte hembesök beroende på att hon/han är 
hänvisad till att göra besöket ensam. Eftersom VF-teamet bestod av tre personer kunde de göra 
hembesök. 
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Hamid nämnde aldrig skälet till att han träffade dem så ofta, men sa att det gjorde att 
han kunde stå emot droger. Utöver träffarna den första månaden hade Hamid inte behov 
av VF-teamet. Det räckte med att han visste att de fanns där om han behövde dem. ”Jag 
har inte behövt mycket hjälp. Jag har en vänster hand och en höger hand, jag har en 
vänster fot och en höger fot, jag har ett huvud att tänka med. Om jag skulle behöva 
hjälp vet jag att jag skulle be om hjälp./…/ Jag vet att de finns där om jag behöver dom” 
(2005-10-18). Den första som Hamid skulle vända sig till om problem uppstod var 
brodern: ”Men om man inte vill berätta för familjen då kan man gå till projektet (VF-
teamet)” (2005-10-18). 
 
Hamid träffade inte de gamla vännerna, som han tyckte att han måste komma ifrån. 
Han förklarade det med att varken han eller de hade tagit kontakt. Arbetet och 
umgänget med flickvännen höll honom sysselsatt. Han förvånades över att det var så 
enkelt att lämna droger och kriminalitet: ”Jag är chockad. Jag var väldigt orolig, men 
det har gått bra” (2005-10-18). Han funderade på om orsaken till att han klarat sig 
kunde vara att han i huvudsak inte använt tunga droger.  
 
Det var en sak som bekymrade Hamid. Nästan två år i fängelse och en nära anhörigs 
sjukdom hade fått honom att må psykiskt dåligt. Han fick, liksom flera andra, 
telefonnummer till kriminalvårdens psykiater av VF-teamet. Han tog dock aldrig 
kontakt med denne. Ett skäl var att han inte hade tid, han arbetade mycket.  
 
Drygt åtta månader efter den villkorliga frigivningen mådde Hamid fortfarande psykiskt 
dåligt och sa återigen att han behövde en psykolog. Han satte en diagnos på sig själv: 
”Jag är paranoid” (2006-02-06) och berättad att det var ett problem för honom, och för 
flickvännen. Han litade inte på henne. Det var dock även nu svårt att avsätta tid för 
samtal. Under den tid vi hade kontakt hittade han ingen lösning på problemet.  
 
I samband med att kriminalvårdens övervakning upphörde, ett år efter den villkorliga 
frigivningen, lämnade Hamid Sverige för att söka arbete på annat håll. Efter detta kom 
jag inte längre i kontakt med honom. 
   *** 
Hamid hade, i likhet med Alex, ingen möjlighet att förbereda sig för livet utanför 
anstalten på ett behandlingshem. I beskrivningen var det anhöriga som på olika sätt 
förberedde för hemkomsten och VF-teamet som kompletterade med stöd. Det stöd han 
fick inledningsvis gjorde, enligt hans bedömning att han klarade sig den första tiden. 
Att han fortsättningsvis kunde avstå från droger förklarade han med att drogerna han 
använt inte var vanebildande. Också arbetet och flickvännen som höll honom sysselsatt 
var skäl till att han lyckats. Han uttryckte en tro på sin egen förmåga och i fonden fanns 
hans familj som möjligt stöd. Till skillnad från Alex hade Hamid arbetslivserfarenhet 
och kontakter med arbetslivet. Han nämnde, till skillnad från Alex, sin familj som 
betydelsefull, den var både ett skäl till att gå en annan väg och ett stöd på denna. 
Svårigheterna, som Hamid inte såg någon lösning på, var kopplade till hans psykiska 
mående.  

Nico 
Nico är den andra personen, förutom David, som avtjänade delar av sitt straff på 
behandlingshem. De resterande två presenteras i de två påföljande avsnitten. När jag 
första gången hade kontakt med Nico vistades han på behandlingshemmet. Precis som 
Alex, David och Hamid var han född på 1980-talet. Liksom de två första berättade han 
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att han drogat sedan han var tretton år. För första gången sedan dess hade han nu varit 
drogfri i elva månader. Han beskrev sig som stark i sin drogfrihet. Av beskrivningen 
förstår jag det som att det var hans ilska som var problemet och kunde leda honom 
tillbaka till fängelse. Han ansåg att flera förutsättningar måste vara uppfyllda för att han 
skulle kunna hålla sig utanför fängelset fortsättningsvis. Likt David, beskrev han sig 
som en ”beroendemänniska”: ”Jag tränar eller jag läser, eller jag dricker kaffe” och 
precis som David betonade han vikten av att träna och pratade om aktiviteterna som en 
medicin. För Nicos del var det hans aggressioner som skulle stoppas, därmed skulle han 
hålla sig utanför murarna:  

 
Jag känner mig så pass bra att jag vet att går jag och tränar dom där två gångerna i 
veckan, då får jag ut mycket aggressioner där. Mitt mål är att hålla mig utanför 
murarna, då slipper man såna här våldsbrott och allt sånt där eftersom du får ut 
alla aggressioner av träningen. /…/ Det är inte bara att jag tycker att det (träning) 
är kul, det är så att man ska kunna ha sinnesro också (2005-04-19). 

 
Nico hade andra likheter med David: Det var viktigt att snabbt komma igång med att 
arbeta eller praktisera. Det spelade ingen roll vilket arbete det var, bara det blev något: 
”Min strategi är så här: fixa ett jobb så snabbt som möjligt, det kan ju vara svårt 
eftersom jag har suttit på kåken precis, men ligga i där, i värsta fall får jag ta en 
praktikplats nånstans” (2005-04-19). Den egna viljan ansåg han vara viktigast: ”Vill 
man verkligen så går det att styra upp, faktiskt” (2005-04-19).27 Arbetet i kombination 
med träning ansåg han bära långt: ”Du har inte tid, om du har ett vanligt jobb och går 
och tränar, du har inte ork och tid att hålla på med nåt skit.” (2005-04-19).28

 
Nico var inledningsvis skeptisk till vad VF-teamet skulle kunna göra för honom. 
Anledningen till att han från början hade tagit kontakt med missbrukssektionen var att 
han ville avtjäna delar av sitt straff på behandlingshem, vilket som jag tidigare nämnt 
betyder att sektionen står för kostnaden efter den villkorliga frigivningen. 
 
Samma dag som Nico blev villkorligt frigiven lämnade han behandlingshemmet. Han 
stannade alltså inte som David gjorde. Nico ansåg att han under den gångna 
behandlingstiden fått tillräckliga redskap för att klara sig vid framtida motgångar. Strax 
därpå började han en hantverksutbildning. 
 
När jag kontaktade Nico strax efter frigivningen var han mycket irriterad. Missnöjet var 
framför allt riktat mot VF-teamet. De hade ställt in ett möte med kort varsel. Han tyckte 
att hans behov förbigicks. Han var också missnöjd med de bostadsalternativ som de 
kunde erbjuda honom. Han ville dels inte vara övervakad, dels inte ha missbrukare till 
grannar. Han bodde hos en släkting där han inte trivdes. VF-teamet gav honom pengar 
så att han kunde ställa sig i en bostadskö. Senare fick han en bostad genom en förälder.  
 
Precis som David hade Nico skulder som tyngde honom. Vid detta tillfälle berättade 
han att en släkting hade hjälpt honom betala. Det kändes som om tio kilo hade lyfts från 
hans axlar.  

                                                           
27 Nico ingick i studien under 20 månader (från april till december 2006) och vi hade kontakt vid sju 
tillfällen. 
28 Efter den första intervjun på behandlingshem, som bandinspelades, hade vi all kontakt via telefon. 
Alla citat i den påföljande texten är nedskrivna under samtalets gång. 
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Nicos planer på att arbeta gick under den tid vi hade kontakt inte att realisera. 
Arbetsmomenten inom det hantverk han hade valt var för fysiskt krävande. Han fick ont 
i ryggen. Han skulle pröva ett annat hantverk inom samma utbildningsprogram. Det 
blev dock inte så. Han fick än mer problem med ryggen. Till detta kom att han blev 
deprimerad och inte kunde arbeta: ”Jag gör inget”, svarade han på min fråga om vad 
han gjorde på dagarna: ”Jag orkar inte nu när jag är deprimerad” (2006-04-18). Han 
hade varit deprimerad många gånger och ibland i långa tider, berättade han. 
Depressionerna hade kommit i samband med att han slutat droga. Han funderade på om 
det kunde ha något att göra med att han använt anabola steroider. Nico avbröt 
utbildningen och arbetade inte under den resterande tiden vi hade kontakt. Ett skäl till 
att han mådde psykiskt dåligt var att han varken kunde arbeta eller träna: ”Det blir 
moment tjugotvå”, konstaterade han (2006-04-18). 
 
Genom VF-teamet fick Nico, likt flera andra intervjupersoner, kontakt med 
kriminalvårdens psykiater. Han började medicinera mot depressionen.  
 
Först ett halvår efter det att Nico avbröt lärlingsperioden mådde han bättre. 
Medicineringen hade inte haft någon effekt, däremot bidrog samtalen, en gång i veckan 
med kriminalvårdens psykiater, som sjukskrivit honom, till att han blev bättre: ”Det är 
skönt att prata av sig”, förklarade han. Samtalen bidrog dessutom till att han tog sig ur 
lägenheten. ”Annars kan jag vara inne och gräva ner mig” (2006-06-16). Det fanns 
ytterligare skäl till att han återhämtade sig. Det socialtjänstkontor som han tillhörde 
efter en flytt från den tidigare hemorten, bekostade ett träningskort till en simhall. 
Simningen gjorde att han fick mindre ont. Att värken lindrades bidrog i sin tur till att 
han mådde psykiskt bättre. 
 
Drygt ett år efter det att han frigavs villkorligt mådde han ännu mycket bättre. Skälet 
var, ansåg han, att han börjat styrketräna. Helst ville han boxningsträna. ”Jag behöver 
boxas, det är nästan som en drog, jag blir så lugn efteråt. Då kan jag verkligen ta det 
lugnt” (2006-10-05). Socialtjänsten i den nya orten drog inledningsvis gränsen vid 
styrketräning, men accepterade senare att betala boxningsträning.  
 
Nicos tidigare tveksamhet till VF-teamet försvann. Att de snabbt ordnade en 
samtalskontakt när han fick sin depression och att samtalen dessutom var gratis var 
något av det han uppskattade. I samband med att han skulle flytta till en annan del av 
Stockholm bekymrade han sig över att VF-teamet ville skriva ut honom, för att bli av 
med honom. Nästa gång var han mycket nöjd. VF-teamets socialsekreterare hade 
deltagit i mötet med den nya socialsekreteraren. Han var nöjd med övergången och med 
den nya socialsekreteraren.  
 
Nico reflekterade vid samtalen om olika sätt att se på sig själv och sin situation. Ett 
perspektiv var att de kroppsliga besvären orsakade att han inte lyckats få arbete: ”Allt 
har gått åt helvete. Det började med att jag fick ont i ryggen. Annars hade jag haft fast 
tjänst nu” (2006-06-16). Några månader senare konstaterade han: ”Nu har jag börjat 
tänka på ett annat sätt. Förut såg jag mig som ett offer eller det var omständigheterna, 
det var min barndom, det var min bakgrund. Nu har jag kommit på att så kan jag inte 
tänka, det är jag som bestämmer över mitt liv” (2006-10-05).  
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I samband med att kriminalvården omorganiserades flyttade psykiatern sin mottagning 
till ett häkte. Nico avslutade därmed kontakten eftersom han inte ville befinna sig i 
fängelsemiljö. Nu gjorde läsning av böcker att han fick perspektiv och mådde bättre:  
 

Jag har lärt mig genom att läsa, det är en psykolog som skriver och jag kan känna 
igen mig. Jag har orkat jättemycket sista veckan: Mina problem är mina. Jag har 
fixat namn på dörren, jag har ringt, sånt där som jag skjutit upp, jag har ringt till 
en bank. Det kändes som jag blev tio kilo lättare. Jag fattar inte varför jag inte 
kunde göra det tidigare (2006-10-05). 

 
När vintern närmade sig var han orolig för att mörkret kunde påverka honom negativt 
och funderade på om han snart skulle må dåligt: ”Nu mår jag bra, men jag är rädd du 
vet, för snart kommer mörkret” 061005). Samtidigt hoppades han att hans synsätt skulle 
hjälpa honom: ”Jag hoppas jag klarar det, nu sitter jag i förarsätet”. 
 
Vid den sista intervjun mådde han psykiskt bra. Socialtjänsten hade skickat en remiss 
till arbetsförmedlingens rehabiliteringsenhet. Tanken var att han skulle arbeta och 
arbetsförmedlingen betala en del av lönen. Han var uttråkad av att inte ha något att 
göra: ”känns inte som det händer nånting, inte tillräckligt snabbt” (2006-12-13).  
   *** 
Nico fick psykiska och fysiska problem som gjorde att han inte klarade av att arbeta och 
träna fysiskt, sådant som ingick i hans strategi att kontrollera sin aggressivitet. Det finns 
en rad faktorer som i hans beskrivning gjorde att han återhämtade sig. Han fick olika 
former av stöd från socialtjänsten, dels med att ta kontakt med en psykiater och 
personal vid ett nytt socialkontor, dels med ekonomiskt stöd till fysisk träning. Fysisk 
träning, samtalen med en psykiater och egna studier var sådant som gjorde att han 
senare mådde bättre. Nico beskrev sig som att han gick från att vara ett offer till att själv 
besluta över sitt liv.  

Patrick 
När jag träffade Patrick första gången vistades han på det behandlingshem där han 
avtjänade sitt straff. Han tillhör de äldre av de intervjuade. För honom var de egna 
barnen den viktigaste drivkraften att leva på ett annat sätt. Han ville anpassa sig till det 
svenska samhället och följa lagar. Han oroades över att barnen skulle börja knarka: ”Jag 
älskar mina barn. Det är inte viktigt med mig men jag måste ge dem en chans att 
lyckas”. Patricks barn var ett återkommande inslag i intervjuerna. Vid varje 
intervjutillfälle kom de upp som skäl till att han måste ändra sitt liv. Han bekymrade sig 
för hur han skulle hitta en bostad där han kunde ta emot dem, hur stor den måste vara 
för att de skulle få plats och hur ofta han skulle kunna träffa dem. Förutom oron för 
barnen ansåg han att hans ålder gjorde att han måste ändra sitt liv. Han blev ”helt 
knäckt” när han senast ”torskade” efter en kort tid, på två månader, i frihet: ”Jag orkar 
inte sitta i fängelse. Jag är för gammal” (2005-04-15).29  
 
Första gången jag träffade Patrick hade han inga förhoppningar om annan hjälp från 
VF-teamet än att socialtjänsten skulle bekosta vistelsen på behandlingshemmet när han 

                                                           
29 Patrick ingick i studien under 22 månader (april 2005 till januari 2007) och vi hade kontakt vid sju 
tillfällen. Efter de två första intervjuerna på behandlingshem, som inte bandinspelades, hade vi all kontakt 
via telefon.  
 

 36



 

blev villkorligt frigiven. Han trodde inte att VF-teamet kunde göra någonting för honom 
och sa: ”wait and see” när jag frågade honom vilken hjälp han ville ha (2005-04-15). 
 
Patrick stannade på behandlingshemmet efter det att han hade frigivits villkorligt och 
följde deras program. Det innebar bland annat att han flyttade till en träningslägenhet 
och började praktisera. Innan han dömdes hade han ett arbete som han nu ville lämna. 
Anledningen var att flera arbetskamrater missbrukade alkohol och droger. Han tänkte 
sig att vägen till ett nytt liv underlättades med ett nytt arbete och ville arbeta med 
ungdomar.  
 
Det blev dock inte så att Patrick bytte yrkesbana. Han började praktisera, men avbröt 
efter en tid. Han berättade inte anledningen till att planeringen inte höll, men sa att 
svårigheterna som ledde till att han slutade berodde på ett missförstånd. Efter detta 
försök prövade han ett annat som också innebar arbete med ungdomar. Han slutade 
även denna praktik i förtid. Anledningen var en orolig miljö med hot och slagsmål. 
Ungefär ett år efter det att han frigavs villkorligt beslutade han sig för att gå tillbaka till 
det arbete som han hade innan han avtjänade sitt straff. Det var viktigare för honom att 
inte leva på försörjningsstöd än att hitta ett nytt arbetsområde som han trivdes inom. Nu 
räknade han med att kunna avstå från droger och kriminalitet. När vi talades vid sista 
gången hade han arbetat på sitt gamla jobb i ett halvår. 
 
Ett år efter det att han frigavs villkorligt och ett halvår efter det att Patrick avslutad 
kontakten med behandlingshemmet ansåg han att han mognat under det dryga året han 
hade vistats där och förklarade på bruten svenska: ”Jag har ändrat tänkande efter 
behandlingshemmet. Jag kan visa känslor. Jag kan diskutera med olika människor. Jag 
har inte näsan mycket högt. Jag har lärt mig något” (2007-01-10).  
 
Den tveksamhet han tidigare hade för VF-teamet minskade undan för undan. Först var 
anledningen, som han beskrev det, att han fick en försökslägenhet genom socialtjänsten. 
För att bo i denna ställdes krav på drogfrihet och han lämnade kontinuerligt urinprov. 
När han senare siktade på att få eget lägenhetskontrakt blev han hindrad av att han hade 
ekonomiska skulder. VF-teamet förmedlade då kontakt med en rådgivare för att göra 
upp en avbetalningsplan. Senare var det snarare stödet från socialsekreteraren vid 
missbrukssektionen som han uppskattade. När övervakningen upphörde ett år efter den 
villkorliga frigivningen fortsatte han ha kontakt med henne: ”Hon lyssnar och försöker 
förstå vad som är bra för mig, vad jag behöver. Hon hjälper verkligen till, hon är aktiv 
och motiverar mig, Hon är professionell” (2006-05-29). Han förklarade att han med 
professionell menade att ha förmåga att se vad olika personer behöver i olika 
situationer. Socialsekreteraren förmedlade senare en kontaktperson anställd vid 
missbrukssektionen.  
 
När vi talades vid sista gången hade han nyligen gift sig med en landsmaninna. Han var 
mycket nöjd. Det var viktigt för honom att ha en partner vid sin sida. Planen var att 
barnen nu skulle bo större delen av tiden hos honom. 
   *** 
Patricks önskan att ta hand om sina barn var ett skäl att ändra sitt liv. Han betraktade sig 
också som för gammal för att vistas på fängelse. Han ansåg att det stöd han fått från 
behandlingshemmet, VF-teamet, personal vid missbrukssektionen och speciellt 
missbrukssektionens socialsekreterare gjorde att han tagit ett steg mot ett fungerande 
liv.  
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Moammed  
Moammed är den fjärde och sista av intervjupersonerna som avtjänade sitt straff på 
behandlingshem och det var där jag träffade honom första gången. Han tillhör dem som 
är födda på 1980-talet. Moammed var övertygad om att han skulle förbli drogfri. Han 
skiljer sig från de övriga framför allt genom att han blev praktiserande muslim under 
tiden på fängelset.30  
 
Moammed menade att hans gud gav honom ledning på vägen från droger. Tilltron gav 
honom lugn och säkerhet, förklarade han. Till skillnad från de övriga ansåg han inte att 
arbete och bostad var förutsättningen för att han skulle klara sig. Han hade dock olika 
strategier för att klara sig. En var att hålla sig borta från gamla kompisar. En annan var 
att jobba eller studera. Han förklarade att det var första gången i livet han hade en 
planering för framtiden. ”Hela livet är strategi, det ska jag uppnå, det har man aldrig 
kunnat göra förr alltså, men nu har jag de här planerna” (2005-09-13).  
 
Det fanns stora fördelar med att läsa Koranen, ansåg Moammed och berättade att 
religionens krav på honom sammanföll med det svenska samhällets. Att läsa Koranen 
blev därför en guide till livet. Vid nästa intervju, då jag träffade honom i en moské, 
refererade han till partier i Koranen och pekade därmed ut hur han fick ledning i hur 
han skulle betrakta det som mötte honom: ”I Koranen står det, att nånting som inte är 
bra, kan vara bra för dig. Det är inte bra att sitta inne (i fängelse), men kolla vad det har 
blivit av mig. Det var meningen att du skulle få vila och tänka genom, det kanske bara 
var det jag behövde” (2005-11-22).  
 
Vid detta tillfälle bodde han kvar på behandlingshemmet och vistades dagtid på Krami, 
en öppenvårdverksamhet där han under sammanlagt sex veckor fick möjlighet att 
planera för arbete och/eller studier.31  
 
Han beskrev kontakten med VF-teamet som positiv och förklarade att det berodde på att 
han dels från början visste vad han ville, dels fått det stöd han önskat. Han uppskattade 
att teamet trott på honom. ”Dom har inte bett mig, du ska gå och göra pissprov, för dom 
vet att jag vill göra något åt det” (2005-11-22). 
 
Han var angelägen om att få en bostad. Den lägenhet som socialtjänsten kunde erbjuda, 
en träningslägenhet, vill han inte bo i. Precis som Nico ville han inte att andra skulle 
kontrollera honom: ”folk har haft koll på mig hela mitt liv”. Han ville ha: ”koll på mig 
själv”. Strax efter detta tillfälle fick han en andrahandsbostad.  
 
Hans väg ut i arbetslivet påminde om den väg som David tog. Genom Krami fick han 
en praktikplats där han trivdes. Praktiken ledde vidare till en anställning. Precis som 
David berättade han om en förstående och stödjande chef. Moammed beskrev att han 
fick speciellt stöd genom att chefen satsade på honom.  
    

                                                           
30 Moammed ingick i studien under elva månader (september 2005 till augusti 2006) och vi hade kontakt 
vid tre tillfällen. Efter de två första intervjuerna på behandlingshem, som bandinspelades, hade vi kontakt 
via telefon.  
31 Krami är en samverkan mellan kriminalvården, arbetsförmedlingen och socialtjänsten.  
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Parallellt med övertygelsen att klara av att hålla sig från droger var Moammed 
medveten om att faror kunde möta honom. Sista gången jag pratade med honom 
berättade han om ”svackor”, då han tänkt att det skulle vara ”skönt med en joint”, men 
han hade kunnat stå emot. Han berättade inte vad ”svackorna” innebar men såg dem 
som normala (2006-08-24). De gamla kompisarna hade försökt ta kontakt med honom, 
men han hade avvisat dem. Att göra något kriminellt hade inte fallit honom in och sa: 
”Jag vet att jag har min hyra”. När jag bad honom förklara sa han: ”Om man är 
kriminell vet man aldrig hur det blir med pengar, det är aldrig stadigt, nu vet jag att jag 
har en lägenhet. Jag vaknar på morgonen och går till ett jobb jag gillar, jag har nånstans 
att bo” (2006-08-24). 
 
Precis som David, som också fick anställning, berättade Moammed om flera personer 
som på olika sätt hade stött honom: En imam i den moské han brukade besöka gav 
honom råd i religiösa frågor. VF-teamet gav honom under samma tid ekonomiskt stöd 
till behandlingshem och försörjningsstöd och i att de trott på honom. Han uppskattade 
också stödet från behandlingshemmet och Krami. När han började arbeta fick han 
förutom Krami också stöd av sin chef. Han berättade också om sin familj som gav 
honom kärlek. På min fråga vad det innebar svarade han: ”Kärlek går inte att förklara”. 
När jag frågade vad vännerna gav fick jag svaret: ”Dom är bara på min sida och vet 
vem jag är” (2006-08-24). Sist men inte minst hade han stöd i sin tro. 
   *** 
Enligt Moammeds beskrivning var det framför allt hans religion som gav honom stöd 
och vägledning att sluta med droger och kriminalitet. I beskrivningen fanns det 
ingenting som skulle kunna få honom tillbaka till droger. Bland det han uppskattade i 
sitt nya liv var möjligheten att styra över sitt liv, att ha kontroll över vardagen. 
 

Kommentarer 
Samtliga intervjuade personer, utom en, berättade om påfrestningar och svårigheter som 
de mötte när de lämnat anstalten. De två som beskrev att de i vardagen fortsatte leva 
med droger och kriminalitet berättade, liksom Alex, om fysiska och psykiska besvär, 
polisingripanden, vistelser på häkte och fängelse. De skildrade också egna sjukdomar, 
sjukhusbesök, sjukhusvistelser och/eller våld.  
 
De som började praktisera eller arbeta och inte dömdes för nya brott berättade, liksom 
David, om oro för var de skulle bo, ekonomiska skulder, att inte ha tillräckligt med 
pengar, närståendes sjukdomar samt – om att klara den egna ångesten.  
 
I såväl förra som detta kapitel har jag beskrivit en rad faktorer som gav flera styrka att 
stå emot lockelsen att gå tillbaka till tidigare vanor. Nästa kapitel handlar om dessa 
faktorer. 
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5. Stödjande krafter 
 
Under den tid som jag har följt åtta personer från anstalt eller behandlingshem till ett liv 
utanför murarna har jag kunnat urskilja faktorer som kan ha bidragit till att några 
personer tog ett steg till att nå sina ambitioner, ett drogfritt och icke-kriminellt liv. Det 
här kapitlet handlar om krafter som kan stödja utvecklingen mot en fungerande tillvaro. 
 

Motiv att sluta 
Den egna viljan att sluta droga och leva kriminellt beskrevs av samtliga intervjuade 
som förutsättningen för att låta livet gå i en annan riktning än den som hittills varit 
rådande. Avsaknaden av viljan blev en förklaring till att de inte tidigare ändrat väg. 
”Har du inte viljan så blir det inget”, som Moammed uttryckte saken (2005-09-13).  
 
Det finns ett samband mellan de intervjuades ambition vid första intervjun, att sluta 
eller fortsätta droga, och om de stannade kvar eller tog ett steg mot ett drogfritt och 
icke-kriminellt liv: De två som vid första intervjun inte uttryckte några ambitioner att 
sluta droga levde ett liv präglat av droger under den tid vi hade kontakt. De som 
däremot uttryckte att de skulle ändra sina liv dömdes inte för nya straff under den 
studerade tiden. Möjligtvis är detta en tillfällighet. Men skulle detta kunna förklaras på 
annat vis? 
 
De fem som uttryckte att de ville sluta hade, förutom till mig, uttryckt sina planer för 
bland annat personal i VF-teamet. De hade alltså både för sig själva och för 
omgivningen uttalat en vilja att låta livet gå en ny väg. Denna utfästelse kan i sig vara 
ett stöd. Att dessutom delge sina planer för mig, som avsåg att följa personen en tid 
framöver kan naturligtvis ha varit ett förstärkande skydd att inte återgå till det liv man 
sa sig vilja komma ifrån (Biernachi, 1986).  
 
Att två personer inte uttryckte en vilja att sluta droga behöver inte betyda att de var utan 
önskan att leva ett annat liv. Däremot kan de ha haft drivkrafter att vara kvar. Båda 
levde sedan lång tid med varsin partner, varav åtminstone en var missbrukare. Anette 
Skårner (2001) beskriver relationer där båda missbrukar som en trygghet i en otrygg 
värld. Relationen bygger på att båda drogar eller på att båda slutar. Möjligtvis är det så 
att Susanna och Robert saknade, eller upplevde sig sakna motiv och inte heller såg 
framför sig ett alternativt liv, som var möjligt att realisera.  
 

Familj, partner, vänner 
För tre av de fem personer som inte dömdes för nya brott stod relationer till 
familjemedlemmar i förgrunden när de vid första intervjun talade om vad det var som 
gjorde att de skulle sluta droga och begå kriminella handlingar. En person betonade att 
han inte ville göra familjen besviken genom att gå tillbaka till det liv han tidigare levde. 
En annan berättade att det var viktigt för föräldrarna, och även för släkten, att han levde 
ett hederligt liv. En tredje pratade vid samtliga intervjuer om sina barn och vikten av att 
ordna ett fungerande liv för dem, bland annat för att förhindra att de gick samma bana 
som han. En fjärde person beslutade sig först i slutet av undersökningsperioden för att 
sluta droga. Han hänvisade då, liksom ovan nämnda personer, till relationer till familj, 
vänner och flickvänner.  
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Närstående spelade även en betydelsefull roll tiden efter det avtjänade straffet. De 
intervjuade berättade om någon eller några i familjen, flickvänner, släktingar och/eller 
vänner som hade fungerat som samtalspartner, förmedlat arbete och bostad, lånat ut 
eller skänkt pengar och/eller var stödjande på andra vis.  
 
De två som avsåg, och även stannade kvar i det liv de levde tidigare, uttryckte också att 
närstående hade betydelse såväl som skäl till förändring och som stöd. Till skillnad från 
de övriga nämnde de enbart flick- respektive pojkvän. Dessa två intervjupersoner ville i 
något avseende ändra sina beteenden för att förbättra eller rädda relationen.  
 
Några personer med ursprung i länder utanför Europa, dock inte alla, betonade på ett 
annat sätt än de övriga familjens betydelse genom att detaljerat beskriva vad de 
anhöriga dels kunde ge, dels förväntade sig. Möjligtvis kan detta förklaras med en 
förhoppning och förvissning om ett starkare stöd från familjemedlemmarna än vad de 
andra hade. Närstående hade dock en viktig roll i samtligas berättelser som skäl att 
förändra sitt liv eller som aktivt stöd i en förändringsprocess. Det som är uppenbart är 
att familj och närstående i många fall fungerat som motkrafter, i den mening 
Antonovsky (1991) diskuterar, till missbruk och kriminalitet. 
 

Arbete 
Ett arbete fanns både som mål och strategi för flera vid den första intervjun. De fyra 
som hade anställningar när övervakningarna upphörde betonade på olika sätt att arbetet 
fungerade som en motkraft mot att börja med narkotika och brottslighet igen.  
 
Två av dessa hade inlett sina respektive karriärer på arbetsmarknaden med att 
praktisera. De uttryckte vissa erfarenheter som skiljer sig från de två övriga som 
praktiserade och arbetade: De berättade om stödjande chefer som ville satsa på dem, de 
var i en särställning och fick erbjudanden om mer jobb alternativt mer utbildning än de 
andra. De delgav erfarenheter av att ha fått lära sig saker, av att ha fått beröm och känna 
sig kompetenta samt av att ha fått vara en del av en gemenskap; de hade känt sig 
betydelsefulla och uttryckte yrkesstolthet. 
 
De övriga två som hade anställning när övervakningen upphörde, förenas av att de gick 
tillbaka till det arbete det hade innan de avtjänade sina straff. Detta gjorde de efter att ha 
sökt andra arbeten. En av dem uttryckte liksom de ovan nämnda stolthet över att vara 
kompetent. 
 
Dessa personers erfarenheter kan man tolka som att stödjande chefer och kontakter med 
arbetsmarknaden förenklar vägen till ett arbete. Att ha ett arbete bidrar i sin tur till 
ekonomisk trygghet. Även om några uttryckte tveksamhet till att betala skatt tycktes de 
nöjda med att vara skattebetalare. Att ha lön som beskattas kan möjligtvis ses som ett 
bevis på att vara inlemmad i samhället. Ett arbete innebär sist men inte minst rutiner, att 
vardagen fylls med andra aktiviteter än droger. I de intervjuades berättelser framstår 
också arbete som något som gör det lättare att avstå från att såväl använda som att sälja 
narkotika, det vill säga att bryta med det kriminella livet och leva ett ”vanligt liv”.  
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Fysisk träning 
För de fyra som vistades på behandlingshem fyllde fysisk träning, precis som de hade 
tänkt sig, funktionen av att hålla dem sysselsatta och göra dem lugna. Samtidigt tycks 
det som att träning, åtminstone för två av dem, i sig, förutsatte en viss psykisk och 
social stabilitet. En av dem hindrades en tid av depression, den andra av en orolig 
bostadssituation. En person som tänkt sig att träning skulle bli en viktig strategi, kom 
aldrig i gång. Orsaken var att han arbetade mycket och inte hade tid. Precis som arbete 
spelade den fysiska träningen en roll som ersättare för droger och våld.  
 
Att träna förefaller både fungera som ett substitut för droger och/eller våldsamma 
handlingar - som en form av självmedicinering - och som en aktivitet som skapar 
rutiner och ger vardagen mening. 
 

Samhällets insatser  
Av intervjuerna har det gått att skönja vilken betydelse olika samhällsinsatser haft. De 
som hade en ambition att sluta droga uppskattade stödet de fick av socialsekreteraren 
eller hela VF-teamet; de intervjuade hade i stort sett fått vad de önskat och kraven som 
ställts på dem var på en nivå som de kunde acceptera. Exempel på sådant som de var 
nöjda med var vistelse på behandlingshem och boende i försökslägenhet. Personer som 
inte ville underställa sig drogkontroller, som boende i försökslägenhet kräver, fick 
istället pengar att ställa sig i bostadskö. Annat som de uppskattade var att de fick hjälp 
att ta kontakt med andra professionella som socialsekreterare, ekonomiska rådgivare, 
psykiater, kontaktpersoner och Krami. Flera berättade uppskattande att de vid tillfälliga 
kriser haft en mer intensifierad kontakt med alla tre eller en i VF-teamet.  
 
Med några undantag förefaller det som om även de som inte hade för avsikt att sluta 
droga fick det stöd de önskade av VF-teamet. Det fick – utan krav på drogfrihet - 
ekonomiskt stöd och kontakt med andra professionella som psykiater för sjukskrivning, 
bostad i ett så kallat lågtröskelboende och stödjande samtal. För två personer i denna 
kategori fanns det dock situationer när teamets krav kom i konflikt med de intervjuades 
önskemål. Konflikterna handlade om langning och ett omfattande drogmissbruk. 
 
Vistelse på behandlingshem var enligt de intervjuades berättelser ett viktigt steg på 
vägen till drogfrihet. Av de fem som inte dömdes för något straff under året efter den 
villkorliga frigivningen hade fyra avtjänat delar av sina straff på behandlingshem.32 De 
fyra som vistades på behandlingshem fick andra förutsättningar att förbereda sig för 
tiden utanför murarna än de som gick direkt från fängelset. För den femte personen, 
som inte dömdes till nya straff och inte heller avtjänade delar av straffet på 
behandlingshem, hade VF-teamet en viktig roll kort tid efter frigivningen genom 
kontinuerliga samtal. Man kan kanske se det som att VF-teamet i detta fall 
inledningsvis ersatte vistelse på behandlingshem. Därefter var det familjen, flickvänner 
och arbete som blev motkrafter. 
 
Ytterligare två personer hade önskat avtjäna en del av sitt straff på behandlingshem. För 
att komma ifråga för en sådan placering, krävs för det första att den person det berör 
själv vill och accepterar det förslag som kriminalvården och socialtjänsten enas om, för 
det andra att den sökande har skött sig såväl på anstalten som under permissioner. Den 

                                                           
32 För de fyra personerna var det första gången de var på en behandlingsinstitution för sitt missbruk. 
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som har missbrukat droger, vägrat ge urinprov, bråkat med andra interner och/eller 
personal och/eller inte skött permissionerna kommer inte ifråga för att avtjäna delar av 
straffet på behandlingshem (Gustafsson, 2006). För dessa personer blev denna 
bedömning ett hinder i planeringen.  
 
En annan insats förmedlad av VF-teamet var kontakt med en psykiater anställd inom 
kriminalvården. Det som förenade de fyra som etablerade en kontakt med denne var att 
de saknade arbete. Det främsta skälet till att tre av dem besökte psykiatern tycks vara att 
de fick sin försörjning ordnad genom att bli sjukskrivna eller få sjukpension. Samtliga 
menade dock att träffarna också hade en annan betydelse, samtalen med psykiatern 
bidrog till att de fick möjlighet att prata med en annan människa. Tre av de fyra som 
saknade arbete och besökte psykiatern dömdes för nya brott. Den person som i denna 
situation är ett undantag och inte dömdes för nya brott menade att samtalen med 
psykiatern gjorde att han återhämtade sig från en depression.  
 
Förutom dessa fyra berättade ytterligare tre personer om behovet av en psykolog eller 
psykiater att prata med. De tog dock aldrig kontakt. Skälet de gav var att de arbetade 
och därmed inte hade tid.  
 
Samhällets insatser i form av socialtjänstens, frivårdens och behandlingshemmens 
resurser kan ses som komplement till individernas egna. I de intervjuades berättelser 
framstår dessa organisationers förmåga att anpassa sig till individernas behov i olika 
situationer efter tiden på fängelse och/eller behandlingshem vara vad som främst gjorde 
att deras insatser kunde bli ett stöd på vägen.  
 

Kommentarer 
På vägen mot ett annat liv tycks flickvänner, barn, föräldrar, syskon och släkt spela en 
tung roll. De fungerar som skäl att låta livet gå i en annan riktning. De kan också bistå 
med olika former av stöd och praktisk hjälp. Att ha ett arbete och träna fysiskt tillhör 
också det som stödjer utvecklingen mot en fungerande tillvaro. Tillsammans med 
umgänge med familj, partner och vänner blir arbetet och träning ett alternativ till ett liv 
med kriminalitet och droger. Man kan tolka uttalandena som att dessa motkrafter gör 
omvärlden mer begriplig, hanterbar och meningsfull; de ger en känsla av sammanhang. 
De professionellas insatser tycks ha haft betydelse framför allt i vad man kan kalla en 
övergångsfas mellan det gamla och det nya livet. Det är dock svårt att utifrån 
berättelserna tillskriva olika myndigheter en huvudroll i förändringsprocessen. Snarare 
framstår de som något som kunnat komplettera individens egna resurser där dessa 
brustit och kompensera för olika brister i till exempel deras sociala nätverk (jfr. 
Blomqvist, 2002).  
 
Det är svårt att veta om och i så fall vilken betydelse det har att medverka i en studie 
som dessa personer har gjort. De visste under studiens gång att de skulle kontaktas med 
jämna mellanrum. En person uttryckte att det varit ett stöd att veta att jag skulle ringa 
och fråga vad som hänt sedan sist. Möjligtvis har det också för andra utgjort ett stöd.  
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6. Motiv och möjligheter 
 
Det finns många vägar som en kriminell missbrukare kan ta efter ett avtjänat 
fängelsestraff, men om man jämför de personer i denna studie, som har tagit ett kliv 
mot ett socialt fungerande liv, med dem som inte gjorde det kan man se att det finns 
gemensamma drag. Innan jag går vidare vill jag göra några reservationer: Den tid jag 
följt dessa personer är mellan ett och två år. Detta bör vägas mot att vägen från ett liv i 
droger och kriminalitet ofta pågår längre och kan innebära många bakslag (Blomqvist, 
2002). Den andra reservationen gäller att antalet intervjupersoner i studien är litet och 
gör det svårt att dra slutsatser för en vidare krets människor i liknande situation.  
 
Vad som förenade de fem personer, som på fängelse eller behandlingshem uttryckte att 
de ville sluta och inte heller dömdes för nya brott under den undersökta perioden, var 
att de nämnde faktorer som övertygat dem om att leva ett drogfritt och icke-kriminellt 
liv. Enligt beskrivningar som de gav mig hade de gradvis fått insikt om negativa följder 
som deras livsstil fört med sig. Som exempel nämnde de oro för en försämrad kontakt 
med närstående. De uttryckte även rädsla för att den egna kriminaliteten skulle eskalera 
och därmed leda till allt längre vistelser i fängelse. Åldern fanns också med som en 
faktor som manade till förändring. Den person som var född på 1960-talet menade att 
hans ålder bidrog till att han inte längre ville vistas långa tider på anstalt. De yngre, 
födda på 1980-talet, uttryckte att övergången till vuxenlivet ställde krav på att de skulle 
leva ett ordnat liv. Uttalandena kan tolkas som att de såg missbruk och kriminalitet som 
något som hörde samman med deras ungdomsår. 
  
Förutom att dessa personer nämnde negativa omständigheter som stärkte dem i viljan 
att lämna missbruk och kriminalitet formulerade de faktorer som bidrog till att de 
framför sig kunde se ett alternativt liv till drogerna - som var värt att satsa på. Till stor 
del handlade dessa faktorer om en önskan om förändring i relationer till närstående; de 
uttryckte en vilja att upprätta ett gott förhållande till familjen och flickvänner samt att 
själva ta ansvar som föräldrar. En person blev praktiserande muslim och ville följa sin 
religion. Att ha funnit motiv till att lämna droglivet och upptäcka betydelsefulla vinster 
med ett annat livsinnehåll kan ses som en första förutsättning för att bestämma sig för 
att förändra sin vardag.  
 
En andra förutsättning är att man framför sig ser en väg att gå och att den tycks möjlig 
att realisera. De som ville ändra inriktning skulle arbeta, träna fysiskt och ha en bostad. 
De berättade också om relationen till närstående och deras stöd. Dessa faktorer 
framställdes både som strategi för att distansera sig från narkotika och kriminalitet och 
som mål. De uttryckte också olika förhoppning om att få hjälp genom samhällets 
insatser. Den som saknar skäl att avstå från droger, och ej heller ser några alternativ till 
ett liv med droger och kriminalitet kommer inte heller att slå in på en annan väg.  
 
Om viljan till förändring finns, tycks det som om tiden på anstalt och behandlingshem 
kan bli en möjlighet att sluta droga och leva kriminellt. Vistelsen kan ge tid till 
reflektion och utveckling och därmed bidra till att den enskilde kan ta ett steg från 
droger och kriminalitet. Tre av de fem berättade att de slutade under tiden på anstalten. 
För att klara sig till dess att det drogfria livet upplevs som tillfredsställande och 
etablerat väljer en del personer att distansera sig från vänner och/eller att hitta en 
ersättning för drogen (Blomqvist, 2002). Personerna i denna studie har använt sig av 
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både distansering och substitut. Några har flyttat till annan ort, bytt arbete och/eller 
lämnat gamla vänner i en strävan att inte lockas tillbaka. De har vidare arbetat, tränat 
och/eller umgåtts med flickvänner intensivt. 
 
För att mer beständigt kunna lämna ett kriminellt drogliv måste man etablera en ny 
social roll och finna ett nytt socialt sammanhang. På vägen dithän måste man få 
bekräftelse på att man kommit en bit på väg mot ett fungerande liv (Blomqvist, 2002). 
De intervjuade berättade om relationer till familj och flickvänner som förbättrades, om 
nya vänner och nya kärleksrelationer, om arbetsgivare som visade förtroende, erbjöd 
anställning och om nyvunnen yrkesstolthet. Bekräftelsen kan också bestå i att känna 
kontroll över livet genom att betala skulder och annat som man föresatt sig. Det är dock 
ännu alltför tidigt att säga något om hur etablerade de intervjuade är i ett socialt 
fungerande liv. För detta krävs en ny studie några år fram i tiden. 
 
Vägen ut ur missbruk och kriminalitet kan beskrivas som en hälsofrämjande, salutogen, 
process det vill säga som ett resultat av den enskildes önskan att upprätta den känsla av 
sammanhang i livet som Antonovsky (1991) nämner. I en önskan att göra omvärlden 
mer begriplig, hanterbar och meningsfull använder människan sig av olika motkrafter. 
Vilka dessa konkret är påverkas av individens förutsättningar, men också av 
livshändelser, relationen till människor och strukturella faktorer som narkotikapolitik, 
socialpolitik och dominerande föreställningar om missbruk och missbrukare 
(Blomqvist, 2002). 
 
Om viljan till förändring finns förefaller det som att samhällets insatser, åtminstone 
temporärt, kan spela en viktig roll. Den funktion som olika insatser kan fylla - oavsett 
var individen befinner sig på sträckan mellan aktivt kriminellt missbruk och hederligt 
liv - är att komplettera med insatser när individen eller dennes nätverk inte räcker till. 
Det kan till exempel handla om samtalskontakt, försörjning, bostad, behandlingshem 
och drogkontroller. Med tanke på den betydelse som närstående har förefaller det 
viktigt att också erbjuda dem dels stöd, dels en plats i planeringen. En förutsättning för 
samtliga insatser är att de sker på klientens villkor och anpassas till dennes 
förutsättningar. Människan befinner sig i en ständig förändring. Denna studie har givit 
exempel på att den som i ett skede inte ser det som möjligt att ändra sitt liv i nästa kan 
ha hittat såväl skäl som en möjlig och realistisk väg att gå. Vilken insats som behövs 
kommer att variera beroende på person och var i processen hon/han befinner sig. 
 

Epilog 
Rapporten inleddes med en intervju med Alex. Den kommer också att avslutas med 
utdrag ur intervjuer med honom. När jag ringde honom, i januari 2007, nästan två år 
efter den första intervjun berättade han att han skulle sluta droga och flytta från 
Stockholm till en mindre stad.  
 
H: Vad är skillnaden nu mot för två år sedan? 
 
A: Då hade jag inte bestämt mig. Jag vill lägga ner nu.  
 
H: För två år sen sa du att du ville sluta, men du la till kanske. 
 
A: Nu ska det bli så. 
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H: Har du tagit bort kanske? 
 
A: Ja. 
 
Tio månader senare, i november 2007, ringde jag för att fråga om han ville läsa denna 
text. Han bodde kvar i den mindre orten. Han var drogfri och sökte arbete.   
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