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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå vad personer som haft missbruksproblematik anser om 

påståendet att daghärbärgen skulle upprätthålla ett missbruk, vilka faktorer som påverkar ett fortsatt 

missbruk och inställningen till könsblandade respektive könssegregerade daghärbärgen. 

Uppsatsen har ett hermeneutiskt synsätt och en abduktiv ansats. 

Teorianalysen har utgjorts av Ted Goldbergs teori om avvikarspiralen, Howard S Beckers teori om 

avvikande livsstilar, Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet och Beverly Skeggs teori om 

respektabilitet. 

Respondenternas svarade samstämmigt nej på påståendet att daghärbärgen skulle upprätthålla ett 

missbruk. Svaren på frågan om vilka faktorer som gör att man fortsätter missbrukar har många 

beröringspunkter. Respondenterna uppger gemenskap, rädsla för bemötandet ute i det ”normala 

världen” och den dämpande funktion drogerna bidrog med. I frågan angående könsblandade respektive 

könssegregerade daghärbärgen fick jag av de kvinnliga respondenterna utförliga svar om betydelsen 

av härbärgen där det är enbart kvinnor som är välkomna. Männen menade att i själva missbruket 

uppskattade de kvinnornas närvaro på daghärbärgena, men inser nu i efterhand vidden av kvinnors 

utsatthet i missbrukarlivet, och att könssegregerade daghärbärgen är bra och nödvändigt. 



 

 

Abstract 

The aim of this work is to investigate what former drug addicts think about the claim that day shelters 

help keep people in drug addiction, what factors play a role in keeping them there, and former drug 

addicts' view on single-sex day shelters. To achieve this, qualitative interviews have been made with 

five former drug addicts. 

The thesis has a hermeneutic approach and an abduktiv attempt. 

The theoretical analysis is based on Ted Goldberg's theory about The Deviance Spiral, Howard S 

Becker's theory about deviant life styles, Yvonne Hirdman's theory about the gender contract and 

Beverly Skegg's theory about respectability. 

The respondents all answered no to the question if day shelters help keep people in drug addiction 

Their answers to the question what factors play a role in keeping people in an addiction are similar. 

They mention a sense of belonging, fear of how they would be met in the "normal" society, and the 

numbing effect of the drugs. 

The female respondents gave elaborate answers to the question of single-sex day shelters and the 

importance of day shelters that are only open to women. The male respondents said that while they 

were in drug addiction they appreciated that women frequented the same day shelters that they 

themselves did, but now they realize how vulnerable women in the drug addiction world are and that 

single-sex day shelters are necessary. 
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Inledning 

Daghärbärgen är en träffpunkt för alla, främst för personer som på ett eller annat sätt befinner sig i 

utkanten av samhället. Det kan vara missbrukare, psykiskt sjuka och hemlösa. Besökarna har 

möjlighet till att äta en mål mat, få en stunds vila, duscha, tvätta och byta kläder, använda telefonen, få 

stöd i kontakt med myndigheter och få samtalsstöd (Rosengren, 2003, s. 99). 

Daghärbärgenas verksamhet beskylls med jämna mellanrum av media och socialarbetare för att 

upprätthålla ett missbruk. I Rapporten Frivilligorganisationer i Stockholm, En kartläggning av 

organisationer som arbetar inom området missbruk och hemlöshet står följande: 

De öppna dagverksamheterna tillgodoser de basala behoven, de ser och accepterar sina besökare som de 

är och har ett icke fördömande förhållningssätt till dem. Sammantaget är detta uttryck för ambitionen att 
skapa förtroendefulla relationer. Det är dock inte ovanligt att socialsekreterare ger uttryck för en 

uppfattning om dagverksamheterna som ”möjliggörare” (Järtelius, 2004, s. 42). 
 

Detta ”påstående” hörs sällan från just de som själva upplevt daghärbärgsmiljön, utan oftast just 

från yrkesverksamma inom det sociala området, politiker och media. Under min praktikperiod på ett 

daghärbärge funderade även jag om det finns någon sanning i att daghärbärgen skulle upprätthålla 

missburk. Därför blev jag intresserad av hur personer som haft en missbruksproblematik resonerar 

kring det ”påståendet”. Många av de personer jag träffade som hade en missbruksproblematik som 

besökte daghärbärget var i mycket dåligt skick både psykiskt och fysiskt, och frågan om vilka faktorer 

som får en missbrukare att upprätthålla ett missbruk väcktes hos mig. En annan iakttagelse jag gjorde 

under min praktik var att kvinnor på daghärbärget inte sällan befinner sig i en utsatt position i 

förhållande till männen. Under min praktikperiod tog jag på eget initiativ kontakt med Klaragården 

(som är ett härbärge endast för kvinnor) för ett studiebesök. Kvinnorna jag kom i kontakt med på 

Klaragården poängterade tydligt betydelsen av samvaro utan männen på kvinnors villkor. Därför vill 

jag med denna uppsats även ta reda på vad mina respondenter, både män och kvinnor, har för 

inställning till könsblandade respektive könssegregerade daghärbärgen. 

Av de få rapporter som tar upp ett brukarperspektiv på daghärbärgen är Fonden, Leiknes, Skrinjar 

& Olssons rapport, den behandlar interaktionen mellan missbrukare och myndigheter respektive 

frivilliga organisationer. En av de intervjuade är Tony, en femtioårig missbrukare som regelbundet 

besöker ett daghärbärge i Stockholm där han äter, duschar och sover. Han anser att daghärbärgenas 

verksamhet är till stor hjälp, bland annat för att han sällan sover bra under nätterna då han vistas i 

gamla bilar, i trappuppgångar och husvagnar. Han menar att daghärbärgena har en betydelsefull roll i 

vardagen för personer med missbruksproblematik. Dessutom menar Tony att daghärbärgena är en 

”länk till samhället” (Fonden, Leiknes, Skrinjar & Olsson, 2003, s. 42-43). 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå vad personer som haft missbruksproblematik anser om 

påståendet att daghärbärgen skulle upprätthålla ett missbruk, vilka faktorer som påverkar ett fortsatt 

missbruk och inställningen till könsblandade respektive könssegregerade daghärbärgen.  

Frågeställningar 

För att kunna besvara uppsatsen syfte har följande frågeställningar använts:  

• Vad anser respondenterna om påståendet att daghärbärgen bidrar till att upprätthålla ett 

missbruk?  

• Vilka faktorer är det som får en person med missbruksproblematik att stanna kvar i sitt 

missbruk, enligt respondenterna? 

• Vilka uppfattningar har respondenterna kring könsblandade respektive könssegregerade 

daghärbärgen?  

 

Definitioner 

”Missbrukare” är ett begrepp som ofta används som om det vore en homogen grupp av individer. Så är 

inte är fallet utan det är personer med unika möjligheter, problematik och förutsättningar. Utifrån 

detta, men också utifrån att begreppet missbrukare är stigmatiserande föreslås det i en offentlig 

utredning att gruppen ska benämnas personer med missbruksproblematik (SOU 2005:82). Därför har 

jag valt att använda det begreppet i de delar där mina egna ord är av vikt. Däremot i tidigare 

forskningen och i resultatet används ordet missbrukare i stor utsträckning, då det är det ordet 

författarna och respondenterna valt att använda själva. 

Disposition 

I första delen av uppsatsen presenteras avgränsningar, val av metod, metodiska överväganden som 

gjorts under uppsatsprocessen och forskningsetiska regler. I andra delen av uppsatsen framläggs 

tidigare forskning, resultat, de teoretiska utgångspunkterna, analysen kopplat till teorier, slutdiskussion 

och avslutningsvis fortsatt forskning. 
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Metod 

I följande metodkapitel kommer val av metod, metodiska överväganden som gjorts under 

uppsatsprocessen och forskningsetiska regler att framställas.  

Förförståelse 

Min andra praktik gjorde jag på ett daghärbärge. En av anledningarna till valet av mitt uppsatsämne 

var att jag hade en delad uppfattning om daghärbärgens verksamhet. Jag ville få en bredare syn och 

ytterligare perspektiv på hur daghärbärgens verksamhet uppfattades. Det hermeneutiska arbetssättet 

och processen i samband med respondenternas svar har ökat min kunskap och framförallt en förståelse 

för daghärbärgens verksamhet ur ett brukarperspektiv. 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

För att uppnå syftet är det viktigt att respondenten själv får uttrycka och förklara sin upplevelse och 

känsla utifrån sin egen subjektiva verklighet. Därför har jag valt att använda mig av kvalitativa 

intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun är särskilt lämplig just för att beskriva människors 

upplevelser och uppfattningar av sin livsvärld. Med livsvärld menar Kvale (1997) hur människors 

relation till vardagen ser ut (Kvale, 1997, s. 34). 

Jag har använt strukturerande frågor i intervjuerna. I strukturerande frågor är intervjuaren ansvarig 

för intervjuns förlopp och bör även markera när ämnet är uttömt. Under intervjuns gång kan 

intervjuaren artigt avbryta ett långt svar som är irrelevant för undersökningsämnet (a. a, s. 125). Vid 

ett par tillfällen fick jag föra över intervjun till den ursprungliga frågan, på grund av att respondenten 

hade en tendens att bli för omfångsrik i sina svar. 

När jag sammanställde mina intervjuer uppkom det tankar kring mina respondenter och deras svar. 

Jag ansåg att min uppsats behövde kompletteras. Jag rådfrågade min handledare, hon tyckte liksom jag 

att det var lämpligt att ta kontakt med respondenterna igen för ytterligare en intervju. Jag ringde upp 

respektive respondent och fick svaren på mina frågor via telefon. 

Vid slutförandet av uppsatsen har jag insett att jag borde ha bearbetat intervjufrågorna grundligare 

för att på så sätt ännu tydligare ringa in problemområdet. Några av frågorna i guiden var överflödiga 

och hade kunnat uteslutas. Mycket tid på intervjuer, utskrifter och analyser hade således kunnat sparas 

om mera fokuserade områden valts ut. 

Forskningsansats 

Denna uppsats har en abduktiv ansats. Det innebär en växelverkan mellan induktion och deduktion, 

och inleds med en induktiv ansats där området beskrivs och förstås av forskaren. Vidare utökas 

kunskapen med hjälp av deduktion där teoretiska förutsättningar förvärvas. Det sker således en dialog 

mellan det teoretiska perspektivet och svaren från respondenterna (Patel & Davidsson, 2003, s. 24).  

Ansatsen som appliceras i studien är följaktligen abduktiv, då forskningen tillåts vara 

processinriktad. Teori och det empiriska tillämpningsområdet har justerats efter hur det empiriska 
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materialet visat vägen. Den teoretiska utgångspunkten har exempelvis utökats med ett genusperspektiv 

och nödvändigheten att komplettera respondenternas svar med ytterligare intervjuer. 

Undersökningen har inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt. Syftet är att beskriva och förstå 

respondenternas upplevelse av daghärbärgets verksamhet under deras pågående missbruk. Det centrala 

i hermeneutiken är en förståelse och tolkning av meningsfulla fenomen. En grundtanke är att vi alltid 

förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar som kan betecknas som förförståelse. Inom 

hermeneutiken anses det viktigt att tolkaren redogör för sin förförståelse eftersom detta kan påverka 

tolkningen av materialet. De frågor vi ställer oss till en början är ofta felaktiga och klumpiga. De ger 

dock en riktning för sökandet och kan sedan under studiens gång förändras och nya perspektiv då 

undersökningsobjektet träder fram (Ödman, 2005, s. 84-85). Hermeneutikens förståelse- och 

kunskapsprocess följer en spiralrörelse; i takt med nya erfarenheter omprövas förförståelsen och 

därigenom uppstår ny kunskap. Spiralrörelsen medför en större erfarenhet och en förbättrad 

förförståelse. Detta leder till finare nyanser och i och med det omvandlas fördomar till verklig 

förståelse (Thurén, 2004, s. 59-60). 

Det hermeneutiska synsättet och den process min studie har genomgått följs åt under hela resans 

gång. Under uppsatsen gång har jag ständigt fått tolka och förstå det som redan är tolkat. Därför har 

jag inte enbart använt mig av respondenternas beskrivningar utan kompletterat deras svar med hjälp av 

teoretiska begrepp. Ett annat exempel på det hermeneutiska synsättet visade sig i och med behovet 

av ytterligare intervju med respondenterna. 

Den abduktiva ansatsen har en tydlig koppling till det hermeneutiska tillvägagångssättet och är 

kompatibla i uppsatsskrivande (Jacobsen, 2002, s. 142). 

Urvalet i undersökningen  

Kriteriet för uppsatsens respondenter är att de ska vara myndiga. Jag har ansett det nödvändigt att 

respondenterna varit drogfria i minst två år. Detta för att respondenterna skall ha ett visst perspektiv 

till sitt aktiva liv som missbrukare. I studien görs ingen åtskillnad på om respondenterna varit 

alkoholister eller narkomaner. Alla respondenter har under en längre period missbrukat alkohol 

och/eller narkotika. 

Tillvägagångssätt  

Det kvalitativa urvalet utgjordes av fem intervjuer med personer som haft en missbruksproblematik 

men lämnat missbruket bakom sig sedan minst två år tillbaka. Jag kom i kontakt med 

intervjupersonerna via två före detta arbetskamrater. Ingen av respondenterna hade jag själv träffat 

innan intervjutillfällena.  Kontakt togs först via telefon. Jag skickade via e-post mitt syfte och de 

forskningsetiska riktlinjerna till alla respondenterna. Efter överenskommelse skedde intervjuerna 

antigen hemma hos respondenten och i ett fall på en avskild plats på ett bibliotek. Där fick jag av 

samtliga respondenter ett bekräftande på att de läst det e-postmeddelande jag skickat. 
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För att skapa en bättre dialog använde jag under intervjuns gång en diktafon istället för att 

anteckna, något som eventuellt kan vara distraherande. Vid telefonintervjun användes 

högtalarfunktionen på en mobiltelefon tillsammans med diktafon. De första intervjuerna uppgick till 

cirka en timme vardera och telefonintervjuerna ungefär en halvtimme vardera. Först lyssnade jag av 

hela materialet för att få en allmän uppfattning om innehållet. Efter det transkriberades intervjuerna till 

ett textmaterial på drygt 50 sidor. 

Vad som bör tilläggas är att jag uteslöt det som inte var relevant för uppsatsen, till exempel när en 

av respondenterna berättade om problem med sin nuvarande pojkvän. 

Analysmetod 

För att analysera dessa kvalitativa intervjuer har jag utgått från den analysstrategi som av Kvale (1997) 

benämns som meningskategorisering. Denna analysmetod syftar till att göra en indelning av 

intervjumaterialet genom att ”koda in” det i olika kategorier. Meningen med att kategorisera det 

empiriska materialet är att bryta ner informationsinnehållet för att det ska bli mer överskådligt (Kvale, 

1997, s. 178-179). Poängen med meningskategorisering är att reducera intervjumaterialet till mer 

överskådliga beskrivningar (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 106). 

Kvale använder sig av ett visst kodsystem; det har inte jag använt mig av. Jag har valt att presentera 

mitt resultat i tre olika teman som knyter an till mina frågeställningar. Jag inleder min 

resultatredovisning med en kort presentation av mina respondenter. Därefter följer en redovisning av 

min empiriska undersökning. 

Triangulering är ett sätt att prova hållbarheten inom kvalitativa resultat för att på sätt höja 

kvaliteten och trovärdigheten i de slutsatser som redovisas. Det finns olika former av triangulering. 

Teoritriangulering syftar till att använda olika teoretiska perspektiv vid analysen av resultatet. Att 

kombinera olika teoretiska perspektiv i en multidimensionell tolkning kan bidra till att analysen bli 

mer flexibel och reflexiv (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 109, 330). Jag har använt mig av 

teoritriangulering vid resultatanalysen. 

Validitet  

Validiteten i den kvalitativa forskningen menar Kvale (1997) bedöms genom en ”kontroll av 

trovärdigheten, en försäkran att det finns empiriska belägg och att man gjort en rimlig tolkning” 

(Kvale, 1997, s. 219). När det gäller studiens validitet så har jag varit noga med att respondenternas 

egna personliga åsikter kommer att tydliggöras i denna uppsats. Forskaren bör under 

forskningsprocessen ständigt kontrollera, validera sin analys och som Kvale beskriver spela ”djävulens 

advokat inför sina egna resultat” (a. a, s. 218). 

Jag har på ett noggrant sätt gått igenom mitt material vid upprepande tillfällen för att finna ett 

rättvisande mönster i mitt val av kategoriseringar och indelningar. 
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Intervjuerna med personerna har ägt rum individuellt. Detta för att minska möjligheten till 

påverkan i svaren från andra individer och för att varje person själv skulle få möjlighet att berätta sin 

upplevelse, utan påverkan. 

Under forskningsprocessen kan vissa faktorer ha påverkat min uppsats validitet. Min uppfattning 

om daghärbärgens verksamhet kan ha påverkat intervjuguidens formulering av frågor samt 

kommunikationen mellan mig och respondenterna. Jag har försökt att undvika det genom att inte 

värdera begrepp i frågorna, samt att försöka ställa frågor på ett så neutralt sätt som möjligt. Vilket 

innebär att jag har undvikit att prata för mycket, undvikit kroppsspråk eller andra ansiktsutryck när jag 

kanske inte har hållit med om något. Omedvetet så kan det ändå ha påverkat validiteten. 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och pålitlighet i den genomförda studien. Det betyder att det bör 

framkomma liknande resultat hos liknande personer vid en liknande intervjusituation. Men det är svårt 

att uppnå reliabilitet i en kvalitativ undersökning då undersökningen kan påverkas av en rad olika 

faktorer, till exempel att utskriften av en intervju kan bli en tolkningsfråga för forskaren (Kvale, 1997, 

s. 150). En intervjusituation är aldrig en annan lik och individer är olika och unika och kan därför inte 

jämföras med varandra (a. a, s. 188).  

Reliabiliteten i min uppsats har antagligen påverkats på grund av brist på erfarenhet då det gäller att 

utföra intervjuer av detta slag. Det visades sig främst vid första intervjutillfället eftersom jag var 

nervös och ovan vid frågorna och samtidigt koncentrerad på att försöka hålla samtalet flytande.  

Generaliserbarhet 

Begreppet generaliserbarhet innebär frågan om en studies resultat är giltiga på andra områden eller i 

andra verksamheter än den studerade (Kvale, 1997, s. 209). Jag har inte haft generaliserbarhet som ett 

mål när jag gjort denna studie, eftersom den varit inriktat på fem individers subjektiva uppfattningar. 

Det är dock troligt att resultatet kan tillämpas på andra utsatta personers uppfattningar om 

daghärbärgen än de som är representerade i studien eftersom det finns olika utsatta grupper av 

människor som besöker daghärbärgen. Det är heller inte omöjligt att det kan gälla även för andra typer 

av dagverksamheter. I slutändan anser jag ändå att frågan om generaliserbarhet får avgöras av läsaren. 

Forskningsetiska regler 

Jag har i min studie tagit hänsyn till och beaktat de regler som tas upp i Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor samt utgått från Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska riktlinjer.  Informationskravet innebär att respondenterna har rätt att veta det aktuella 

syftet med forskningen. De ska även få veta sin uppgift i sammanhanget och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. Vidare ska även uppgifter som kan få respondenterna att tvivla på medverkan ges 

och respondenten ska också få information om att deltagandet är frivilligt. Respondenten ska även 

meddelas att han eller hon har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, likaså att uppgifterna 
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inte kommer att användas i något annat sammanhang än den aktuella forskningen. I 

förhandsinformationen ska uppgifter som forskarens namn och institutionstillhörighet finnas med för 

att underlätta kontakt med den ansvarige forskaren. Om forskningen senare offentliggörs är det även 

önskvärt att nämna detta i samband med intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). 

För att följa informationskravet har samtliga respondenter fått veta studiens syfte samt vilka etiska 

riktlinjer studien utgår ifrån innan intervjuerna påbörjats. Jag skickade e-post till alla respondenter där 

de etiska riktlinjerna och studiens syfte presenterades. Eftersom denna studie ger mig en inblick i 

respondenternas privatliv är alla namn utbytta till fingerade namn. Den information som framkommer 

i denna undersökning, inspelningen av intervjun och e-post kommer efter uppsatsens slutförande att 

tas bort.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Individen har även, som nämnts tidigare, rätt att avbryta intervjun när han eller hon vill. Forskaren har 

även rätt att försöka motivera deltagaren att fullfölja studien, dock inte i den mån att individen till sist 

inte blir kapabel att fatta beslutet själv (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Samtyckeskravet har följts 

genom att jag aldrig tvingat någon eller försökt övertala någon att medverka. Det har hållits på den 

nivån att respondenten fått veta vad syftet är med undersökningen, samt varför den ska genomföras 

och att jag är i behov av individens hjälp för att kunna genomföra undersökningen. 

Vetenskapsrådet talar även om konfidentialitetskravet, vilket innebär att deltagarna i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och att alla personliga uppgifter ska förvaras 

på ett sådant vis att personer utanför undersökningen inte kan få tag på det. Alla uppgifter som kan ses 

som personliga och som kan innebära kränkning om de nyttjas på fel sätt ska behandlas på sådant vis 

att det ska vara omöjligt för utomstående att få tag på dessa. Identifiering av deltagarna ska inte kunna 

ske i samband med eventuell publicering. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

De åtgärder som görs inom denna undersökning är att jag använder fingerade namn i 

presentationen av data. Som nämnts tidigare används alla uppgifter jag får in med stor försiktighet 

med tanke på respondenternas integritet och anonymitet. 

Den sista punkten i Vetenskapsrådets fyra etiska grundprinciper är nyttjandekravet, vilket innebär 

att den information som forskaren insamlar inte ska användas till något annat syfte än 

forskningsändamålet. Uppgifterna om personerna får inte heller användas som beslut, om till exempel 

vård eller tvångsintagning, dock får individen själv åberopa forskningsresultat i samband med egen 

begäran om hjälp som exempelvis vård (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Ingen information som insamlas om deltagarna i undersökningen kommer att användas i något 

annat syfte än det jag delgett respondenterna. 

Vetenskapsrådet ger även vissa rekommendationer som inte väger lika tungt som de fyra 

principerna men som dock bör behandlas. En av dessa är att forskaren bör ge respondenten möjlighet 

att ta del av de etiska ställningstaganden samt av tolkningar av data innan denna publiceras. 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). Jag gav, som nämnts tidigare, mina respondenter ett kortare avsnitt 

med mina etiska ställningstaganden redan innan intervjuns början. 

Litteratursökning 

För att få kunskap om forskningsläget i ämnet har jag använt mig av LIBRIS Nationella biblioteket: 

http://libris.kb.se/ och sökmotorn Google: www.google.com. Sökande efter relevant litteratur, artiklar 

och rapporter har jag gjort via bibliotekskataloger. Tidnings- och tidskriftsbiblioteket på Stockholm 

stadsbibliotek har bistått mig med relevanta och användbara artiklar. På CAN:s (Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning) bibliotek har jag funnit svårtillgängliga rapporter som varit 

betydelsefulla för uppsatsen. Jag har även fått många värdefulla tips genom olika litteraturers 

referenslistor. Som sökord har jag använt: daghärbärgen, härbärgen, droger, missbruk, beroende och 

kvinnor och de engelska orden: Day shelters, shelters, drugs, abuse, addict och women. 

Källkritik 

Jag har förlitat mig på mina källor då de inom området är erkända och ofta citerade. Jag har vid några 

tillfällen i uppsatsen använt mig av sekundärkällor, det vill säga att jag refererar till vad min 

huvudkälla säger. Det är ett något osäkert sätt att hantera information, men med hänsyn till den 

tidsram och nivå som är gällande för arbetet med en C-uppsats har jag tillåtit mig det 

tillvägagångssättet. Daghärbärgen har visat sig vara begränsat beskriven i litteratur. Det har fått till 

följd att jag fått vidga resonemanget till frivilliga organisationers hjälpverksamhet. 
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Tidigare forskning  

Uppsatsen är inriktad på fem individers personliga erfarenheter kring daghärbärgen och inte den 

strukturella nivån kring frivilliga organisationers hjälpverksamhet. Det har ändå varit relevant att 

under tidigare forskning beröra ämnet frivilliga organisationers hjälpverksamhet. Det för att i 

resonemanget om frivilliga organisationers hjälpverksamhet behandlas påståendet om verksamheter 

som daghärbärgen eventuellt skulle upprätthålla ett missbruk. 

Trots att daghärbärgenas funktion inte ska blandas ihop med behandling, har det ändå varit relevant 

att förhålla sig till behandling i uppsatsen, främst under rubriken kvinnors betydelse för varandra.  

Mina kvinnliga respondenter betonade i intervjuerna värdet av väninnor och sin utsatthet i 

förhållande till männen när kvinnorna befann sig i sin missbruksproblematik. Det har fått till följd att 

jag har redovisat kvinnlig vänskap, gemenskapen utan män och kvinnors utsatthet i 

missbrukssammanhang i den tidigare forskningen. De faktorer som får en person att fortsätta sitt 

missbruk trots negativa konsekvenser visade sig vara många enligt mina respondenter. Av den 

litteratur jag kommer att redovisa styrks mina respondenters uppfattningar och tankar om faktorer till 

fortsatt missbruk.  

Faktorer till fortsatt missbruk 

Samhällets krav 

Rosengren (2000) menar i artikeln I stället för bostad – om hemlösa kvinnors vardag i Stockholm att 

om kvinnor misslyckas, säger man att de inte hade tillräckligt motivation. Men utan att förklara 

attraktionen i själva livsstilen och de många försämringarna som ett drogfritt liv i storsamhället i regel 

innebär - sysslolöshet, ekonomiska problem, ensamhet, låg status – är det kanske heller inte möjligt att 

förstå att kvinnornas val kan vara högst rationella (Rosengren, 2000, s. 272). 

Wagner (refererad i Swärd, 2000) problematiserar begreppet val, han menar att livet som hemlös 

måste alltid förstås i förhållande till vilka aktuella alternativ som står till buds. Om valet gäller 

antingen samhällets ”hjälp” med visitation och kränkt människovärde och risk för övergrepp och 

förnedring eller livet tillsammans med andra i samma situation i en rivningskåk, vilket kan ge en 

stunds gemenskap med en slags värdighet i behåll – är det då självklart att den hemlösa väljer 

samhällets ”hjälp”? (Swärd, 2000, s. 56). 

Thörn (2000) skriver i artikeln Utan Hem – utanför samhället? att kvinnorna hon intervjuat känner 

sig tvingade att redovisa sina levnadsvillkor och ekonomiska situation för myndighetspersonal och 

behandlingspersonal, att de måste anpassa sig efter samhällets regler och strikt följa dessa. Kvinnornas 

utanförskap är därför ett motsägelsefullt utanförskap genom att de känner att de behandlas som om de 

vore utanför samhället samtidigt som de upplever att de är kontrollerade av samhället. Deras 

berättelser om sig själva präglas därför av att de försöker hitta olika strategier för att hantera denna 

motsägelse av att vilja komma ”inomhus” samtidigt som de vill ut ur systemets kontroll (Thörn, 2000, 

s. 249). 
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Inkomstkälla 

Den erfarne narkomanen som lämnat narkotikavärlden bär med sig sitt narkotikakunnande och sitt 

kontaktnät. Det är möjliga inkomstkällor som kan uppdateras även efter flera års frånvaro. Det finns en 

personkännedom i narkomanvärldarna som gör att många gamla kontakter fortfarande är gångbara. 

Den som vill bli återförsäljare av amfetamin behöver inte skicka in några ansökningshandlingar. Bland 

smålangare finns ingen arbetslöshet. Vägen tillbaka till missbrukslivet står öppen i åratal framöver och 

kan komma att vara ett attraktivt alternativ om det nya livet innebär omfattande ekonomiska problem 

och en social marginalisering (Svensson, 2007, s. 379). 

Euforin och missbruksidentitet 

Svensson (2006) frågar sig i artikeln Varför fortsätter män och kvinnor att använda narkotika varför 

etablerade narkomaner upprätterhåller en livsstil år efter år trots många avigsidor? Författaren antyder 

olika möjliga förklaringar, som handlar om den struktur, njutning och identitet ett liv som missbrukar 

trots allt ger (Svensson, 2006, s. 229-231). 

Nakken (1996) menar att det finns många förföriska sidor i missbruket, till exempel att 

missbrukarna tar till sig en mängd falska och tomma löften, som lindring, emotionell trygghet, känsla 

av förverkligande och intimitet (Nakken, 1996, s. 22). 

I Dobison & Wards studie (refererad i Bennett & Holloway, 2005) intervjuades 225 fångar om 

orsaken till varför de missbrukade trots negativa konsekvenser. Fångarnas svarade att det var euforin, 

för att döva tristessen och samhörigheten som gjorde att de fortsatte att missbruka (Bennett & 

Holloway, 2005, s. 71). 

Svensson (2007) menar att kvinnorna ingår i ett socialt sammanhang där man förstår koder och 

normer och deras kunskaper har relevans och där kvinnorna lever med det korta perspektivet att allting 

ordnar sig (Svensson, 2007, s. 372). 

Gemenskap och spänning 

Bennett & Holloway (2005) menar att den spännande livsstilen som droganvändande innebär är en 

orsak till varför vissa individer fortsätter att missbruka. Det ”spännande” livet erbjuder ett liv av 

oförutsägbara händelser och impulsivitet. En annan faktor fortsatt missbruk är grupptillhörigheten och 

grupptrycket (Bennett & Holloway, 2005, s. 85). 

Buchanan & Young (2000) har under en tolvmånaders period intervjuat 58 före detta missbrukande 

studenter. Resultatet visar bland annat att studenterna hade ett stort behov av att umgås med 

likasinnade där drogerna var den gemensamma nämnaren. Det gav i sin tur legitimitet till att fortsatt 

missbruk (Buchanan & Young, 2000, s. 156). 

Status quo 

Kristiansen (2000) menar att problemet för hans informanter att leva utan narkotika inte främst 

handlade om psykiska eller fysiska abstinensbesvär. Det var snarare så att narkotika blivit en sådan 

vana och fått en så självklar plats i deras liv och tillvaro att den var svår att bryta med. Han menar 



 

17 

även att missbruket blev en flyktväg inför situationer som informanterna bävade inför i ett drogfritt liv 

(Kristiansen, 2000, s. 143). 

Falsk självkänsla och att döva oönskade känslor  

En av orsakerna till fortsatt missbruk som Buchanan & Youngs studie visar på är den falska 

självkänslan missbruket medför (Buchanan & Young, 2000, s. 157). 

Blomqvist (2002) skriver i sin rapport att kvinnor beskriver att de oftare än männen har använt 

droger i syfte att döva oönskade känslor och en verklighet som med tiden varit svår att hantera. Det är 

oftare fler kvinnor än män som nämner tankar och känslor av självförakt och självmord (Blomqvist, 

2002, s. 83). 

Lander (2003) drar slutsatsen av sina intervjuer med åtta narkotikabrukande kvinnor att drogbruket 

bland kvinnorna under perioder var ett sätt att uthärda den socialt och genusbetingade underordningen 

som deras liv färgats av (Lander, 2003, s. 183). 

Några röster om frivilliga organisationers hjälpverksamhet 

Frivilliga organisationers daghärbärgen är begränsat beskriven i litteratur. I detta avsnitt har böcker 

kompletteras med artiklar. 

Granskning av godhet och beroendeskapande 

Redaktionen på tidningen Dagen skriver på ledarsidan artikeln, Granska även godheten! som tar upp 

komplexiteten med frivilliga organisationers ”godhet”. 

Hjälp börjar, när den är som bäst, med ett varmt hjärta. Men om den ska ha maximal verkan behöver det 

goda hjärtat kompletteras med en god portion saklig klokskap. Utan professionell klarsyn och 
handlingskraft ingen bra hjälpinsats. Ta reda på hjälpens vägar, form och långsiktighet. Skapa en sådan 

kunskap att du tillitsfullt kan ge regelbundet och ”dit det bäst behövs”, övertygad om att organisationens 

kompetens tar vid där din slutar. När det varma hjärtat och den sakliga klokskapen förenas med 

genomtänkt långsiktighet kan utan tvekan även små bidrag uträtta storverk (Dagen, 2005, s. 8). 
 

Prästen Pär Söderbäck skriver i tidningen Barn, tidningen om barns rättigheter i artikeln Att möta 

utsatthet väcker svåra känslor om problematiken med risken att skapa beroende bland individer som 

får frivilliga organisationers hjälp. ”Det är en problematik man hela tiden måste vara medveten om. 

Idag jobbar de allra flesta organisationerna med hjälp till självhjälp, på det sättet undviker man den 

risken” (Söderbäck, 2007, s. 5-6). 

Goldberg (2007) menar att lågtröskelvårdinrättningar ofta är en dyr verksamhet och det leder sällan 

till positiva förändringar. En del missbrukare får till och med hjälp att fortsätta nedåt i sitt destruktiva 

missbruk på ställen som lågtröskelvårdinrättningar (Goldberg, 2007, s. 302). 

Strukturella problem görs till individuella problem 

Professorn Bengt Börjesson tar i artikeln Svenska soppkök är på väg tillbaka i tidningen Akademikern 

upp att, som artikelns titel antyder att samhället och inte bara frivilliga organisationer börjar tenderar 

mot ”soppköksverksamhet”. 
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Det är ännu en strategi vid bemötande av marginaliserade människan, men fortfarande med synsättet att 

denna livssituation till del är en konsekvens av individens självdestruktiva val, är att vända sig bort. Man 

ser ”fallet som hopplös” och uppfattar individen som totalt omotiverad att förändra sin situation. Det 

åtagande som samhället då är villigt att acceptera är direkta livsuppehållande insatser, ja, av typ 

soppkök!, medan däremot verkliga försök att inkludera individen i det samhälleliga kontextet inte längre 

är aktuella. (Börjesson, 2006, s. 42-43) 
 

Hans Swärd (2000) tar i boken Hemlöshet – en antologi om olika perspektiv & förklaringsmodeller 

upp problematiken med ”akutpolitik” det vill säga att många människor engagerar sig för utsatta 

grupper genom att skänka pengar till olika frivilliga organisationer. Det medför att frivilliga 

organisationer ser till att den akuta nöden lindras för de utsatta grupperna. Men den medför också 

risker menar Swärd. 

Det är lätt att omvandla strukturella problem till individuella defekter hos problembärarna. Vi kan inte 
fortsätta att hävda att alla åtgärder är av godo. Vi måste i större utsträckning diskutera åtgärdernas 

kvalitet och vi måste göra ordentliga utvärderingar på bland annat härbärgessatsningar, tak-över-huvud-

garantin och soppkökssatsningar (Swärd, 2000, s. 53). 

Missbrukande kvinnors betydelse för varandra 

Kvinnor ofta osjälvständiga i drogkretsar 

Rosengren (2003) har intervjuat ett sextiotal hemlösa kvinnor i Stockholm och det resulterade i boken 

Mellan hopp och ilska. I kapitlet om väninnor skriver hon att vissa kvinnor beklagar sig över att det 

råder brist på väninnor i missbruksvärlden. En intervjuad kvinna poängterar att man skall vara rädd om 

de nära väninnorna man har och att hela missbruksvärlden är männens värld (Rosengren, 2003, s. 

199). 

Mattsson (2005) menar att missbrukande kvinnor ingår i symbiotiska och osjälvständiga 

förhållande till män. De förstås som relationsbundna till män och som att de har svårt för att skapa 

relationer till kvinnor, vilket i sig framställs som ett problem (Mattsson, 2005, s. 41). 

Identitetsproblem 

Holmberg (2000) tar upp i sin rapport att man inom missbrukarvården argumenterar för renodlade 

kvinnoinstitutioner med bara kvinnor i klientelet och personalen. Den rena kvinnoinstitutionen tycks 

ofta betona vikten av att kunna ge flera olika bilder av hur en kvinna kan vara eller att männen väljs 

bort för att kvinnorna behöver tid för sig själva (Holmberg, 2000, s. 25, 43). 

I Bergströms studie (refererad i Johansson och Wirbing, 2005), som sammanfattar flera års studier 

av 34 kvinnor som vårdats för heroinmissbruk i Lund, visade det sig att kvinnorna är klart 

underordnade. De var beundrande hjälpredor till männen i dessas arbete som narkotikaförsäljare. 

Prostitution, som var kvinnans uppgift, upplevdes av både män och kvinnor som förnedrande. De 

missbrukande kvinnorna idealiserade männen och tog till exempel på sig skulden för återfall som de 

och deras partner hade haft. Många kvinnor saknade bra förebilder för hur man lever som modern 

kvinna med en positiv kvinnlig identitet (Johansson & Wirberg, 2005, s. 44-45). 
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I Ravndal & Valgum studie (refererad i Leissner & Hedin, 2002), undersökte Ravndal & Valgum 

socialisationens betydelse för kvinnor, i två olika grupper, en grupp med endast kvinnor och en grupp 

som var könsblandad. Resultatet visade att kvinnorna i den enkönade gruppen fick genom 

gemenskapen med de andra kvinnorna en stärkt självkänsla och kvinnlig identitet. En av studiets 

slutsats är att det är viktigt för kvinnor att jobba med sina identitetsproblem och sitt förhållande till 

modern för att de ska kunna skapa trygga relationer till andra kvinnor. Detta kan i sin tur leda till att 

kvinnorna fortsättningsvis inte går in i destruktiva förhållanden till män. De skillnader som finns, i 

mäns och kvinnors socialisation, ställer speciella krav på missbruksbehandling för kvinnor. De 

eventuella avsaknaderna i kvinnornas identitetsutveckling, orsakade av tidigt missbruk, kan därför 

uppvägas i missbruksbehandling (Leissner & Hedin, 2002 s. 81). 

Kvinnogemenskap - kvinnosolidaritet 

Kalén (2002) menar att den kollektiva kvinnogemenskapen, en fristad utan män där man kan dela sina 

erfarenheter, beskrivs som oerhört betydelsefulla. Det är i gemenskapen många kvinnor finner ett hopp 

till förändring menar Kalén (Kalén, 2002, s. 192). 

Lander (2003) gjorde en studie om åtta missbrukande kvinnor i Stockholm. När hon analyserade 

sina fältanteckningar framträdde en tydlig bild av kvinnosolidaritet, något som inte visade sig i 

kvinnornas berättelser när Lander specifikt frågande om kvinnlig vänskap i missbrukkretsar. Hon 

ställer sig frågan varför inte vidden av kvinnlig vänskap framträdde i intervjuerna? Lander menar att 

ett svar kan vara att kvinnornas liv kretsade mycket kring män och just relationerna till männen. En av 

kvinnorna som Lander intervjuade menade att det i missbrukarkretsar finns en konkurrens kvinnor 

emellan, och att hon saknade väninnor, men i intervjuerna visade det sig att kvinnan hade två 

systerlika förhållanden. Kvinnan berättande särskilt om en kvinnlig vänskapsrelation som skilde sig 

markant från de relationer hon hade med manliga bekanta och vänner. Den kvinnliga 

vänskapsrelationen var djup och byggde på en gemenskap bortom droger och sex (Lander, 2003, s. 

235). 

Skrårner (2001) menar i sin avhandling att det finns exempel på en konstruktiv solidaritet där 

vänner som fortfarande missbrukar spelat en avgörande roll för att avstyra ett återfall som ligger 

snubblande nära (Skrårner, 2001, s. 212).  

Adam och Allan (1997) menar att vänskapsrelationerna mellan kvinnor som haft missbruksproblem 

är viktiga i flera avseenden; genom dem får kvinnorna emotionellt stöd och avlastning, umgänge, 

förströelse och nya intressen. Genom relationerna får de även information om sociala normer och 

regler som gäller i den nya omgivningen. Slutligen får de även bekräftelse av vännerna (Adam & 

Allan, 1997, s. 57).  

I Alkoholpolitiska kommissionens delbetänkande Kvinnor och alkohol menar man att kvinnor bättre 

klarar av att bryta destruktiva mönster om de, i första hand, etablerar ett tillitsfullt förhållande till 

andra kvinnor (1994, s.71-72). 
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Kvinnors utsatthet i missbrukslivet 

 
Goldberg (2005) menar att ett pris som kvinnor i missbrukskretsar får betala är det växande 

inslaget av övergrepp i relationerna. Bakom våldet ligger en kombination av faktorer som att bägge 

parterna har känslomässigt varit skadeskjutna redan innan de träffades, den nuvarande livssituationen 

är svår rent ekonomiskt, männens oförmåga att klara samhällets förväntningar väcker aggression, 

drogernas biokemiska verkningar kan minska spärrarna och en del killar bli sexuellt upphetsade av att 

slå. Ur detta växer skam och skuld hos bägge parter (Goldberg, 2005, s. 173). 

I Laanemets studie (refererat i Goldberg, 2005) förklarade en kvinna varför hon funnit sig i att bli 

misshandlad. Hon menar att hon fick vad hon förtjänade, att mannen kunde lika gärna slå henne för 

hon kände att hon ändå inte var värd ”en spänn” (a. a, s. 173). 

Lander (2003) menar att våld var en del i kvinnors vardag, något som de alltid räknade med att det 

kunde inträffa. Kvinnorna använde sig själva av våld som försvar eller som konfliktlösning. 

Detsamma gällde att bli bestulen; ”kamrattjuvar finns det gott om” uttryckte en av kvinnorna i hennes 

studie (Lander, 2003, s. 193).  

Svensson (2007) skriver att missbruksvärlden domineras av männen. De kan styra i kraft av att de 

kontrollerar narkotikan (Svensson, 2007, s. 200). 

Männen använder sig av sin fysiska styrka i konflikter med kvinnorna; kvinnomisshandel är vanligt 

i missbrukarkretsar (a. a, s. 202). 

Rosengren (2003) betonar att kvinnor i missbrukssammanhang är fysiskt och psykiskt mer utsatta 

än männen (Rosengren, 2003 s. 65). 

Paolo Stocco skriver i sin artikel att kvinnor i missbrukskretsar löper tre gånger större risk för 

misshandel av män än kvinnor som inte missbrukar (Stocco, 2005, s. 139). 
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Teorier 

Jag har valt att analysera mitt material utifrån Ted Goldbergs stämpelteoretiska modell, i huvudsak på 

avvikelsspiralen och Howard S. Becker teori om avvikande livsstilar. Jag anser dessa teorier kan bidra 

till att förstå mina respondenters svar angående upprätthållandet av ett missbruk. Vid min analys av 

resultatet ur ett genusperspektiv kommer jag att som teoretisk grund ha Yvonne Hirdmans tankegångar 

om genuskontraktet. Jag kommer att komplettera Hirdmans teori med sociologen Beverly Skeggs 

begrepp respektabilitet. Den teorin behandlar klasstillhörighetens betydelse för kvinnan. 

Klassperspektivet ser jag som relevant när det gäller missbrukare, då de är stigmatiserade och har en 

underordnad ställning i samhället. 

Stämpelteoretiska modeller 

Enligt Goldberg (2005) börjar stämplingen i hemmet i och med att föräldrarna ger barnet negativa 

reaktioner; föräldrarnas agerande gör så att barnet uppfattar att det inte bara är dess handlingar som är 

felaktiga utan även dem själva (Goldberg, 2005 s. 96). Det andra stadiet i Goldbergs teori är den 

samhälleliga stämpling och den visar sig då barnet börjar på förskola eller skola. Om stämplingen 

förstärks eller avtar beror på hur de personer barnet möter reagerar på barnets beteende (a. a, s. 98). 

Goldberg beskriver det tredje stadiet i avvikarkarriären som sekundär avvikelse. Denna sker ofta i 

tonåren då barnet lärt sig de regler och normer som samhället utgörs av och om individen väljer att 

bryta dessa normer sker det avsiktligt (a. a, s. 103). Sista stadiet i Goldbergs teori är avvikelsespiralen. 

Avvikelsespiralen 

I det här stadiet har individen inte klarat av att leva upp till samhällets normer och det de gör 

framkallar negativa reaktioner såväl hos dem själva som hos andra. Individen känner sig avvisad från 

samhället och det normativa och söker sig därför till andra grupper som också är utstötta från 

samhället. Individen har nu kommit in i en ond spiral som bara drar individen neråt (Goldberg, 2005, 

s. 105). 

Avvikelse 

Howard S. Becker (2006) menar att alla sociala grupper skapar regler vilka definierar situationer och 

avgör vad som skall betraktas som accepterat beteenden. Det är alltså andras bedömning och 

stämplande av handlingar som definierar avvikelse eller kriminalitet. En person som av omgivningen 

inte anses leva upp till uppsatta regler, ses som en ”outsider” (Becker, 2006, s. 17). 

En individ kan utföra en avvikande handling medvetet; han/hon vet att handlingen inte är 

accepterad i den kontexten individen befinner sig i, men han/hon utför den trots det. Antingen för att 

driften att genomföra handlingen är så stor eller att individen hoppas på att slippa bli upptäckt (a. a, s. 

28). 
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Genusperspektivet 

Genus 

Genusforskningen har framförallt växt fram ur en feministisk drivkraft och bygger i stor utsträckning 

på frågeställningar som ojämlika maktförhållande mellan könen, vilket lyfts fram och problematiserats 

av feminister i historien. Feminism som vetenskap utvecklades framförallt under 1960-70-talet 

(Strömberg & Eriksson, 2006, s. 11). 

Ordet genus är en försvenskning av det engelska ordet gender och introducerades i början 1980-

talet (Hirdman, 2003, s. 12). Begreppet genus och genussystem började användas som analysredskap 

och gjorde det möjligt för ett resonemang kring kön som var lösgjord från det biologiska tänkandet. 

Genusbegreppet öppnade upp möjligheten att tala om social konstruktion, det vill säga att det vi ser 

som exempelvis manligt/kvinnligt konstrueras i den miljö där människor lever (Strömberg & Eriksson, 

2006, s. 12). 

Hirdman (2003) anser att genus är ett bättre ord än till exempel könsroller, eftersom könsroller ger 

ett sken av att kvinnor och män frivilligt väljer vissa roller och att de kan frigöra sig från dessa roller 

när det passar (Hirdman, 2003, s. 14). 

Från betydelsen av att endast representera det ”sociala könet” har genus öppnat upp ett helt 

spektrum av olika inriktningar som teoretiserat genus (Strömberg & Eriksson, 2006, s. 12). 

Genuskontraktet 

Genuskontraktet beskrivet Hirdman (2003) som den tysta överenskommelse kvinnor och män 

tillsammans skapar med dolda normer, fördelningar och förväntningar (Hirdman, 2003, s. 87).  

Genuskontraktet är dels enligt Hirdman ”att hålla isär”, att den manliga och kvinnlig sfären inte 

blandas dels är det hierarkin, där mannen är norm som ingår i genuskontraktet (Hirdman, 2003, s. 59, 

65).  Detta ”kontrakt” upprätthålls av både män och kvinnor. Det finns djupt rotade föreställningar om 

hur en man och en kvinna ska vara som gör det svårt att för kvinnan att bryta sig loss från sin 

underordning (a. a, s. 14). 

Respektabilitet 

Skeggs (1997) har i boken Att bli respektabel, studerat 83 vita arbetarklasskvinnor i nordvästra 

England. Hon har följt kvinnorna genom arbetsmarknad, utbildning och familj. Skeggs menar att 

respektabilitet är en klassmarkör som skiljer medelklassens kvinnor från arbetarklassens. Detta då 

respektabilitet anger hur en kvinna skall vara. Respektabilitet är något man ”har” eller ”saknar” 

beroende på vilken klass man tillhör, medelklassens kvinnor tillskrivs respektabilitet medan 

arbetarklassens kvinnor per automatik inte anses som respektabla (Skeggs, 1997, s. 9, 12-13).  

Arbetarklassens kvinnor tvingas därmed på olika sätt att kämpa för att försöka godkännas som 

respektabla, bland annat genom att lära sig och tillägna sig ideal som definierats av medelklassen. De 

som lägger mest kraft på respektabilitet är oftast de som inte anser sig vara tillräckligt respektabla (a. 

a, s. 120). 
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Materialredovisning 

Jag inleder min resultatredovisning med en kort presentation av mina respondenter som kan tjäna som 

ett verktyg för läsaren att hålla isär respondenternas berättelser och ge respondenterna en personlig 

karaktär. Därefter följer en redovisning av min empiriska undersökning. 

Presentation av intervjupersonerna 

Maja - Kvinna i 30-årsåldern. Introducerades för hasch i 15-årsåldern, övergick sedan till amfetamin 

som huvuddrog. Maja har varit drogfri i två år. Hon har genomgått en tolvstegsbehandling. För 

tillfället studerar hon och vill i framtiden arbeta med behandling av människor med missbruk. Bor i en 

hyresrätt. 

Lotta - Kvinna i 45-årsåldern. Började med hasch i 18-årsåldern och har därefter använt olika andra 

droger. Lotta har idag en utbildning och ett arbete hon trivs med. Hon har varit drogfri i cirka två år. 

Lotta har inte genomgått behandling, men arbetat mycket med sin förändringsprocess med hjälp av 

NA:s program och gruppgemenskap. Bor tillsammans med sin sambo i ett radhus. 

Ulf - Man i 55-årsåldern. Började experimentera med droger i 15-årsåldern. Hade vid 18 års ålder 

prövat de flesta droger. Han har genomgått två behandlingar. Ulf har varit drogfri i cirka 2 ½ år och 

arbetar nu med måleri. Bor i en försökslägenhet tillsammans med sin hund. 

Christer - Man i 45-årsåldern. Började i 13-årsåldern att dricka sprit och röka hasch, övergick 

därefter till amfetamin. Blev drogfri för fyra år sedan, efter att ha varit på ett arbetskollektiv. Har idag 

ett arbete som han trivs med. Lever tillsammans med sin flickvän. 

Ann - Kvinna i 50-årsåldern. Började med hasch i 11-årsåldern och har därefter använt olika droger 

fram tills för snart åtta år sedan. Har genomgått behandling för sitt missbruk och har idag ett arbete 

hon trivs med. Bor tillsammans med sin son i en hyresrätt. 

Daghärbärgenas eventuella upprätthållande av fortsatt missbruk 

Att daghärbärgena skulle upprätthålla ett missbruk är helt fel menar Christer: ”Daghärbärgens uppgift 

är att hålla utsatta människor vid liv, inte göra underverk”. Utöver det kan daghärbärgen genom sin 

verksamhet visa människor som lever utanför samhället ett alternativt sätt att leva. Det måste ges ett 

andrum, sedan eventuellt gå vidare menar han. ”Daghärbärgena har inte något med att fortsätta knarka 

eller att sluta, det handlar om en inre vilja och motivation”. Christer hade aldrig tidigare försökt eller 

velat avbryta sitt missbruk och sin kriminalitet; han menar att han aldrig erbjudits en anledning till att 

sluta. Det är först för några år sedan när Christer genomgick ett påverkansprogram inne på fängelset 

och sen fick en § 34-placering på ett behandlingshem som han kände att motivationen kom. 

Visst hade Ulf också önskat att daghärbärgen inte hade behövts, men nu ser verkligheten ut som 

den gör. Missbruk och utslagning kan drabba vem som helst. ”När jag knarkade som mest sket jag i 

vilket, om jag levde eller om jag skulle dö i morgon”.  Det handlar inte om att bara att ta sig i kragen, 

skärpa till sig, menar Ulf. ”Många av de som kommer till daghärbärgen har sumpat familj, arbetet och 

bostad - allt. Vi finns, oavsett om man väljer att se oss eller inte”. Varken Ulf eller någon av hans 
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vänner under den tiden han missbrukade hade några kompisar eller släktingar de kunde sova hos eller 

vara hos när de hamnade i kris. De skulle, om inte härbärget hade funnits, ha sovit i trappuppgångar, 

på toaletter, i släpvagnar eller där de skulle ha fått lite skydd, menar Ulf. 

Ann är tydlig i frågan om att daghärbärgen skulle upprätthålla ett missbruk. ”Att daghärbärgen 

skulle upprätthålla missbruk är rent nonsens”. Härbärgen kommer att behövas mer och mer eftersom 

utslagningen i samhället ökar. Alla förtjänar en någorlunda dräglig tillvaro, lite omtanke och värme. 

Det kan hjälpa många att vända sina liv. Möter man människor med respekt och ödmjukhet kommer 

man långt. Klaragården är ett lysande exempel på det. Hade det inte varit för deras verksamhet och de 

människor som arbetade där, skulle Ann aldrig ha varit där hon är idag menar hon. ”Jag fick först och 

främst ett värdig bemötande, lugn och ro, men de hjälpte mig också att ta kontakt med soc och andra 

myndigheter som jag då avskydde att ha att göra med”. 

   Maja menar att när hon med friska ögon ser tillbaka på den tid hon dagligen besökte daghärbärgen 

tror Maja att daghärbärgena bidrar med att upprätthålla missbruk. Hon menar i så fall att det skulle ske 

i en liten skala, då missbruk förekommer i en större del av samhällets sociala struktur. Det är främst 

andra faktorer som gör att man väljer att fortsätta missbruka enligt henne. Maja berättar att en volontär 

erbjöd henne att köpa amfetamin, hade en sexuell underton i bemötande av henne och köpte stöldgods 

av henne. Detta anser hon i högsta grad upprätthåller ett missbruk, men hon betonar, att det var ett 

undantagsfall. Det hände endast vid ett tillfälle och hon såg aldrig den volontären mer. 

Åsikten att daghärbärgen skulle upprätthålla missbruk kan Lotta ta död på försäkrar hon. En 

anställd på Klaragården följde med henne på hennes första NA-möte. ”Hon försökte varken övertala 

eller truga mig, utan en dag, och då hade jag hängt en hel del på Klaragården frågade hon mig om jag 

skulle följa med på ett möte, och jag var väl så slagen då, så jag bara hängde på.”   

Det tog i och för sig många år för henne att verkligen ta till sig 12-stegsprogrammet. Men det var i alla 

fall den anställda kvinnan på Klaragården som fick henne att upptäcka NA betonar hon. 

Det var via en anställd på Convictus som Ulf fick kontakt med de sociala myndigheterna och på 

den vägen fick han slutligen ett permanent boende. På ett annat daghärbärge i Stockholm tog en ur 

personalen hand om hans hund under en period då han själv inte var kapabel att ta hand om hunden. 

Detta menar Ulf var bland det största någon gjort för honom. ”Detta var antagligen inte inom 

organisationens ramar, men att gå utanför ramarna är nödvändigt i arbetet med svårt utsatta 

människor”.  

Sammanfattning: 

Det är enig uppfattning hos alla respondenterna att daghärbärgen INTE upprätthåller missbruk. De 

menar att det är helt andra faktorer som får missbruket att fortsätta. En respondent har en reservation 

där hon anser att en volontär till och med erbjöd henne att köpa narkotika; hon menar dock att det var 

ett undantagsfall. En respondent menar att hon introducerades till ett NA-möte av en anställd på ett 

daghärbärge, det menar hon står i högsta grad i motsättning till att daghärbärgen skulle upprätta hålla 
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ett missbruk. Några av respondenterna framhöll att daghärbärgena utgjorde en länk mellan deras 

marginaliserade liv och en begränsad men betydande kontakt med andra samhällsinstanser. 

 Daghärbärgen behövs; alla människor behöver en dräglig tillvaro, med omtanke och värme menar 

respondenterna. 

Faktorer till fortsatt missbruk 

Lotta beskriver det så här varför hon stannade kvar i missbruket:  

”Min största rädsla var ensamheten, det som höll mig kvar var tryggheten tillsammans med mina 

missbruksvänner, det har väl med tillhörigheten att göra”.  

Christer beskrev att trots vetskapen om att missbruksumgänget var en destruktiv gemenskap var 

bättre än ingen gemenskap alls. ”Tryggheten, jag känner inte till något annat liv, gemenskapen som 

missbrukarna har är ändå en gemenskap, trots att det är destruktiv. Jag hade missbrukat så länge att det 

fanns liksom inget annat”. 

Ann kan trots flera års drogfrihet sakna drogromantiken, inte specifikt drogen i sig, utan att det 

alltid fanns människor runt omkring henne.  

Jag kan stundtals sakna drogromantiken inte tjacket men umgänget, jag var aldrig ensam som 

missbrukare utan det var alltid folk hemma. I umgänget med missbrukare har man en identitet, man vet 

hur man pratar, beter sig och hur folk fungera. Jag vill inte ha med det gamla umgänget att göra, men det 

är svårt med svenssonsidentiteten. 
 

Lotta menar att missbruka också kan vara riktigt kul, att det skäms hon inte för att berätta. Det var 

det ansvarslösa livet och den stunds lycka drogen faktiskt skänkte som delvis fick henne att stanna 

kvar i missbruket. 

Att jag skulle bli helt drogfri fanns inte på världskartan, vad fanns det då för mening i livet, för mig var 
det drogerna. Jag skäms inte för att säga att jag haft kul under mina år som missbrukare. Livet som jag 

hade som missbrukare var hur galet det än må låta ansvarslöst och men tillsammans med andra 

missbrukare blev det som om det var normalt 

 
Maja kom till en punkt i sitt liv när hon hade valet att antingen fördjupa sig i drogerna, eller 

fortsätta utveckla sitt övriga liv. Maja valde drogerna.  

Jag försökte spela normal, men det är klart de såg att det var något som inte stod rätt till. Det kändes 

alltid bara jättekonstlat och jag var lika lättad varje gång jag var på väg från det morsan och farsan för 

att möta upp min "nya familj", det vill säga de som faktiskt kände mig som den Maja jag var då. 

 

Maja berättar att när hon var tillsammans med sina missbrukande vänner kände hon att hennes 

missbruk var fullständigt normalt.  Hon betonar även rädslan för hur hon skulle uppfattas om hon 

slutade missbruka. ”Vem vill bli vän med en som har pundat i flera år?!” 

Christer menar att när han blivit drogfri sökte han sig till den ”vanliga världen” med ett hopp om att 

finna en hemhörighet där. Han ville ha arbete, bostad och kontakt med människor som inte håller på 

med droger. Bostad gick att ordna. Arbete var svårare. I en period med hög arbetslöshet är 

arbetsgivarna ganska ointresserade av personer i fyrtioårsåldern som vare sig har yrkesutbildning eller 

arbetslivserfarenhet menar han. Christer tyckte att alla krav samhället ställde på honom var för höga 
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och att den person han var inte passade ihop med vad samhället förväntar sig av en medborgare. Att 

skapa nya sociala kontakter är också svårt, när man är inte är social och utåtriktad, menar Christer. 

”En känslig, sluten och tillbakadragen person matchar dåligt med det man tror samhället behöver, 

någon som orkar jobba tio timmar om dagen, vara drogfri och vara tacksam gentemot samhället.” 

Ann berättar att hon under sin aktiva missbruksperiod var psykiskt bunden till en man. Han slog 

och förnedrade henne.  ”Jag fick en kick av våldet, det var spännande och farligt”. Ann menar att 

mannen var hennes enda trygghet och han gav henne droger och kärlek. Hon kunde inte släppa taget. 

”Mitt självförtroende tillintetgjordas. Jag hittade massor av ursäkter för att han slog mig”. Ann menar 

att hon fortsatte missbruka för att slippa känna all smärta. 

Lotta menar att drogerna gjorde henne avtrubbad, hon slapp känna. Att möta omvärlden nykter och 

drogfri skrämde henne. ”Rädslan vart man skulle göra av känslor och sådär… jag var ju van att vara 

ständigt drogad, det tillståndet var mer normalt för mig.” 

Ulf menar att det var i missbrukarkretsar han för första gången i livet kände att han accepterades, 

men det var ett högt pris han fick betala: ”Jag gjorde saker som jag aldrig skulle tänka mig göra om jag 

inte var påtänd eller om jag skulle vart ensam, jag minns särskilt en gång, då en så kallad vän och jag 

stal pengar från en förvirrad gammal tant”. 

Sammanfattning: 

Faktorer för fortsatt missbruk var enligt respondenterna att de upplevde en rädsla att lämna sitt gamla 

liv, funderingar kring hur man skulle bemötas ute i det ”normala världen” och hur man skulle träffa 

nya vänner som inte missbrukade. Missbrukandet fyllde också en dämpande funktion, att slippa känna. 

En annan aspekt som tas upp är det ansvarslösa och roliga livet som missbruket för med sig. 

Könsblandade respektive könssegregerade daghärbärge 

Christer menar att det var mer trivsamt och roligare på daghärbärgena när det var kvinnor där. 

”Jag personligen tyckte det var roligare när det var tjejer på daghärbärgena, men det var för jag var så 

sjuk, jag gick på tjack och då var det mycket skruvade grejer man hade i hjärnan gällande tjejer”. 

Han betonar att idag när han är drogfria inser han att kvinnorna som missbrukar har det väldigt 

svårt ute i ”missbrukssvängen”.  Christer menar att värst har de kvinnor som är äldre och nergångna. 

Jag vet att jag låter kvinnoförnedrande men när en ny, ung och fräsch tjej dök upp i svängen, ja, då var 

hon väldigt uppvaktad av alla killar, och många inklusive mig själv såg chansen till att hon kunde 

generera pengar och det i sin tur droger. 

 

Ulf var tillsammans med en kvinna, som även hon var missbrukare, under något år när han var mitt 

uppe i sitt missbruk. 

 Jag fick verkligen en insyn hur kvinnor har det där ute, när vi umgicks var hon relativt skyddad, men när 

hon var själv, oj, vilka skräckhistorier jag fick höra, hon fick till exempel stryk av ett gäng alkisar en 
gång, så hennes näsben gick av, visst jag har också blivit svårt misshandlad, men jag har kunnat freda 

mig på ett annat sätt. 
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Lotta betonar att gemenskapen missbrukare emellan är tvetydig då den kan kännas väldigt gemytlig 

ena stunden och i andra stunden är den obefintlig. Detta menar Lotta bara har att göra med hur mycket 

narkotika som finns att tillgå. Har ingen i sällskapet någon narkotika att erbjuda skingras sig 

personerna snabbt.  På Klaragården kände hon att där fanns det en frizon. Gemenskapen där skilde sig 

från den de vara vana med i missbrukarkretsar. 

Sammanhållningen går ut på att plocka påsen av den som har den. Men på Klaragården var det en 

gemenskap som inte i huvudsak byggde på hur mycket knark, sex eller pengar jag hade att erbjuda. Här 

fanns det en ro oss kvinnor i mellan. När vi kom in i Klaragårdens lokaler gav vi fan i att köra de regler 
som gällde när männen var med. 

 

Maja menar att det behövs fler daghärbärgen där endast kvinnor är välkomna. Det enda som finns 

var Klaragården och det var en fin plats där hon fick möjlighet till en stunds ro från det hårda och 

mansdominerade klimatet på gatan. Hon säger att personalen såg henne och hon uppfattade det som att 

det var en äkthet i deras bemötande. ”Personalen såg mig och verkade ha seriös koll på om jag varit 

borta några dagar.” 

Lotta har en önskan om att Klaragården kunde ha öppet lite längre på dagarna, under den perioden 

hon besökte Klaragården stängdes portarna halv fyra. Det bästa vore om det kunde ha öppet fram till 

klockan åtta på kvällen, eftersom de flesta natthärbärgen öppnar runt den tiden menar hon.  

Ann poängterar att ett bättre skydd för de tjejer som blir misshandlade av sina män och lever på 

gatan skulle behövas. Det vore bra om det fanns fler ställen än Klaragården där endast kvinnor hade 

tillträde. På de daghärbärgena som är blandade skulle det vara en bättre om det fanns separata duschar 

och sovsalar för män och kvinnor menar Ann. ”Att bli väckt av en någon loppig man som försöker 

lägga sig bredvid sig i en säng är allt annat än trevligt”. 

När Lotta inte duschat på flera dagar och var utsvulten var det tur att Klaragården fanns. "Jag måste 

få sova, jag måste få mat och få ta en varm dusch". Personalen var vänlig mot henne. Hon menar att 

hon till och med kände sig bortskämd, maten blev serverad, någon vek ihop hennes kläder och 

frukosten stod på bordet när hon kom till Klaragården på morgonen. Missbrukarlivet har en tendens att 

göra människor gnälliga och som anmärker på allting, menar Lotta. Fast hon är noga med att 

poängtera att hon tänkte inte på om hon var gnällig, glad eller ledsen; det enda hon tänkte på var hur 

hon skulle ordna pengar till sitt missbruk. 

Anns räddning fanns på Klaragården. Där fanns det en acceptans för olikheter; dessutom blev hon 

sedd. Att bli sedd är viktigt betonar Ann, som missbrukare har man sjunkit djupt ned i självhat. 

”Jag fullständig hatade mig själv, kände mig äcklig, missanpassad och som en utomjording överallt 

utom på Klaragården. Vi tjejer i mellan visste vad hela jävla pundarlivet handlade om”.  

Att vara kvinna och missbrukare är svårt, droger, våld och prostitution är problem som hör till 

vardagen för kvinnorna menar hon. Ann menar att som kvinna i missbrukarkretsar är man väldigt 

utsatt. Kvinnor bär på en större skam rent allmänt; det finns en större tolerans mot män. I den 

situationen hon då befann sig i var Klaragården det enda stället där hon kunde andas ut. Ann 
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poängterar att samvaro med andra kvinnor i samma situation minskade hennes känsla av isolering och 

marginalisering. Genom att känna igen sig i andra kvinnor blev hon kapabel att inse vad hon kunde 

göra åt sin egen situation och kunde genom detta känna trygghet och styrka. 

Maja är övertygad om att kvinnor mår bäst av att slippa konfronteras med männens värld. För där 

män finns med, blir stämningen en annan. För på de ”blandade” daghärbärgena stannade hon sällan en 

längre stund. ”Jag kände mig utstuderad på typ ställen som ny gemenskap, det var alltid någon som 

anspelade på min kvinnlighet, men jag förstärkte det också det genom att fnissa och måla mig extra 

när jag var där”. 

 Hon kände ett outtalat krav att se fin ut, springa runt och passa upp på killarna. Dessutom blev 

språket och jargongen råare. Allt blir på männens villkor menar Maja. 

Ulf har en åsikt om att för kvinnor räcker det ofta med att bara vara, att få sitta och fika och prata, 

medan män generellt vill göra något mer handfast. En manlig verksamhet skulle behövas menar Ulf. 

Dels för att, när männen kommer in oavsett situation blir de manliga attityderna ofta de gällande och 

då kommer kvinnorna i kläm. Men också för han tror att daghärbärge endast för män skulle behöva 

fler praktiska aktiviteter, som till exempel en snickarverkstad. 

Lotta blev direkt annorlunda när hon var på blandade daghärbärgen. Precis som hon alltid blev när 

det var killar med, menar hon. Lotta ville ha männens bekräftelse och försökt ligga männen till lags. 

Hon flirtade och försöka fånga männens intresse. 

Trots att jag var långt nere i missbruket, och jag var tärd och egentligen såg jag nog för djävlig ut, var 

jag noga med att i alle fall försöka se juste ut inför killarna, jag spelade mycket på mitt utseende, och 

männen är lättlurade. Jag brukade ofta få dela en spruta med någon om jag varit lite extra flirtig. 

 

På Klaragården där det bara var tjejer slapp hon att gå in i en roll. De var hennes medsystrar och de 

delade samma erfarenheter, menar Lotta. 

Sammanfattning:  

Alla respondenterna är samstämmiga i att det är viktigt att det finns könssegregerade daghärbärgen. De 

kvinnliga respondenterna understryker vidden av kvinnlig samvaro utan männen. De menar att de 

könssegregerade daghärbärgena var en plats för vila och återhämtning från de hårda mansdominerade 

livet på gatan. De manliga respondenterna förstår också vidden av könssegregerade daghärbärgen, inte 

egentligen för deras skull utan för att de vet hur illa kvinnorna har det i missbrukarkretsar. 
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Analys med anknytning till teorierna  

I analysen kommer materialredovisningen i förhållande till de teorier jag valt att redovisas. Jag har valt 

att, precis som i materialredovisningen dela in analysen utifrån frågeställningarna: Daghärbärgenas 

eventuella upprätthållande av fortsatt missbruk, Faktorer till fortsatt missbruk och Könsblandade 

respektive könssegregerade daghärbärge.  

Daghärbärgenas eventuella upprätthållande av fortsatt missbruk 

Christer menar att det är naivt att tro att det är daghärbärgens verksamhet har något med fortsatt 

missbruka att göra. ”Daghärbärgena har inte något med att fortsätta knarka eller att sluta, det handlar 

om en inre vilja och motivation”. 

Goldberg (2000) utgår från antagandet att människor har inneboende resurser, som till exempel 

handlingskraft och livsvilja. Dessa har funnit i människans sen urtiders. Men uppenbarligen är inte 

denna livsvilja okuvlig. I avsaknad av faktiska möjligheter till ett konstruktivt liv i social gemenskap, 

kan människors handlingskraft och konstruktiva ansträngningar övergå i självdestruktivitet (Goldberg, 

2000, s. 365).   

Ann, Lotta och Ulf vittnar om att det tog tid att ta sig ur sitt missbruk, men när de väl tog beslutet 

var det till viss del de anställda på daghärbärgenas förtjänst. Det var via en anställd på Convictus som 

Ulf fick kontakt med de sociala myndigheterna och på den vägen fick han slutligen ett permanent 

boende. Det tog i och för sig många år för Lotta att verkligen ta till sig 12-stegsprogrammet, men 

enligt Lotta var det en anställd på Klaragården som fick henne att upptäcka NA. ”Att daghärbärgen 

skulle upprätthålla missbruk är rent nonsens” betonar Ann, hade det inte varit för daghärbärgena och 

de människor som arbetade där skulle hon antagligen inte befinna sig där hon är idag. 

Goldberg (2005) menar att hos många missbrukare växer insikten långsamt fram att en förändring 

måste ske. De förstår att längre ner än de kommit vill de inte sjunka. Hur lång tid det tar för den 

tanken att mogna fram är antagligen avhängigt hur pass negativ självbilden är (Goldberg, 2005, s. 

169). En avgörande faktor för att stoppa avvikelsespiralens skede kan vara en person i den 

missbrukandes närhet (Goldberg, 2000, s. 81). 

Ulf betonar att som missbrukare har man förlorat och försummat i stort sätt allt som är av värde. 

”När jag knarkade som mest sket jag i vilket, om jag levde eller om jag skulle dö i morgon”. 

Becker (2006) menar att vissa personer som har ett nedbrytande mönster i sitt droganvändande 

kommer till en punkt då de vet att de inte kan kontrollera användande av drogen, men de anstränger 

sig inte heller för att göra någonting åt sin situation (Becker, 2006, s. 73-74). 

Goldberg har ett liknande resonemang, han menar att missbrukarens hela livsföring kan betraktas 

som en dans med döden. Genom att bestämma sig för att börja med narkotika, och genom att fortsätta 

nedåt i avvikelsespiralen, där den egna kroppen förfaller, kamrater dör och sociala relationer slits i 

stycken han man enligt Goldberg bestämt sig för att påskynda det som är allt levandes oundvikliga 

öde, döden. 



 

30 

Faktorer till fortsatt missbruk 

Att bli sedd är viktigt betonar Ann, som missbrukare har man sjunkit djupt ned i självhat.  

”Jag fullständig hatade mig själv, kände mig äcklig, missanpassad och som en utomjording överallt 

utom på Klaragården. Vi tjejer emellan visste vad hela jävla pundarlivet handlade om”. 

Goldberg (2005) menar att gemensamt för de personer som befinner sig i avvikelsespiralen är att de 

provocerar fram negativa reaktioner inte bara hos andra utan även hos sig själva. Detta leder till en ond 

spiral där de upptrappande avvikelserna betraktas av alla, inte bara av missbrukaren själv, som 

ytterligare ett bevis för hur misslyckad hon är som människa (Goldberg, 2005, s. 169). 

Den identiteten som Ann hade när hon missbrukande kan hon fortfarande trots flera års drogfrihet 

sakna. Hon menar att man vet koderna, hur man pratar, beter sig och hur människorna i 

missbrukskretsar fungerar. 

Becker menar att när människor engagerar sig i avvikande aktiviteter och integrerar sig med 

varandra, är det troligt att de utvecklar en kultur runt de problem som växer fram ur skillnaden mellan 

deras egen definition av vad de gör och andra samhällsmedlemmars definition (Becker, 2006, s. 78).  

Maja och Lotta berättar att när de var tillsammans med sina missbrukande vänner kände de att 

deras missbruk var normalt. Lotta beskriver att ”livet som jag hade som missbrukare var, hur galet det 

än må låta ansvarslöst, men tillsammans med andra missbrukare blev det som om det var normalt”. 

Becker menar att de flesta avvikargrupper har en självförsvarande motivering till varför de 

fortsätter sitt avvikande beteende. Att gruppen med hjälp av varandra förkastar konventionella 

moralregler, konventionella institutioner och hela den konventionella världen (Becker, 2006, s. 44-45). 

Lotta och Christer menar att grupptillhörigheten var ett skäl till fortsatt missbruk. 

Att sitta i samma båt, är en aspekt som Becker menar är en anledning till att marginaliserade 

individer dras till varandra. Det ger en känsla av gemensamt öde. Ur en känsla av gemensamt öde, av 

att stå inför liknande problem, växer en avvikande subkultur. Ur den avvikande gruppen föds det en 

uppsättning perspektiv och synsätt om hur världen är och kan hanteras (a. a, s. 44). 

Steget ut i samhället och arbetsmarkanden innebar för Christer en ambivalens och rädsla. Han 

frågar sig vem som orkar jobba tio timmar om dagen, vara drogfri och dessutom vara tacksam 

gentemot samhället. 

Goldberg menar att liksom allt annat i missbrukarens liv är deras förhållande till arbete ambivalent. 

Å ena sidan vill man vara som alla andra, samtidigt tror man inte att det är möjligt. Därför vacklar de, 

och har svårt att hålla kurs åt något håll (Goldberg, 2005, s. 176). 

Ulf menar att det var i missbrukkretsar han för första gången i livet kände att han accepterades, 

men det var ett högt pris han fick betala. Han säger att han utförde handlingar som han inte skulle ha 

gjort om det inte vore för den påverkan andra missbrukare hade på honom. 

Becker identifierar avvikelse som ”underlåtenhet att följa gruppregler”. Så snart man har beskrivit 

de regler som en grupp påtvingar sina medlemmar, kan man med viss precision säga om en person har 

överträtt dem och enligt denna uppfattning är en avvikare (Becker, 2006, s. 22). 
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Maja berättar att när hon var tillsammans med sina missbrukande vänner kände hon att hon och hennes 

missbruk var fullständigt normalt. I skillnad mot hur hon kände tillsammans med sina föräldrar, då 

hon kände sig konstlad och nervös.  Hon betonar även rädslan hur hon skulle uppfattas om hon slutade 

missbruka. ”Vem vill bli vän med en som har pundat i flera år?!” 

Becker menar att när en person tar det definitiva steget in i en organiserad grupp, har det en stark 

effekt på individens självbild. Han tar upp ett exempel där en missbrukare berättade för honom att när 

hon kände att hon verkligen hade ”fastnat” var när hon insåg att hon inte längre hade några vänner 

som inte var missbrukare (Becker, 2006, s. 44). 

Alla respondenter talar om gemenskapen som missbruket förde med sig, även fast som Christer 

beskriver det som att en destruktiv gemenskap var bättre än ingen gemenskap alls. 

Becker menar att avvikande grupper har en stark tendens till isolering och självsegregation från 

andra typer av grupper (a. a, s. 90). 

Könsblandade respektive könssegregerade daghärbärge 

De kvinnor jag intervjuade hade i sin missbruksperiod svårt att leva upp till de krav på respektabilitet 

som förväntas av dem som kvinnor. Kvinnorna var vana vid att ses som sexobjekt. Kvinnornas 

missbruk var svårt att dölja och det vittnade om hur de levde. Maja och Lotta beskrev att de sminkade 

sig extra när de visste att hon skulle möta män. Detta genererade också ”vinst”; då en av kvinnorna 

säger att när hon varit lite extra ”flirtig” fick hon ofta ta del av männens narkotika. 

Skeggs (1997) förklarar det problematiska förhållandet till femininitet för kvinnor. För att bli 

respektabel anses det nödvändigt för kvinnan att frånsäga sig det sexuella, men ändå visa upp och 

framföra ett feminint utseende och beteende. Denna ambivalenta position präglar kvinnors 

uppträdanden. Kvinnor gör feminina framföranden som passade de situationer de befinner sig i. De 

visar sig i en rad olika situationer och kvinnor använder sig av strategiska formeringar av feminiteten 

som skyddar deras investeringar och det i sin tur genererar kulturellt godkännande och giltighet 

(Skeggs, 1997, s.185). 

Maja kände att hon hade ett ansvar att passa upp på killarna när hon besökte könsblandade 

daghärbärgen. 

Hirdman (2003) anser att det finns en självklarhet i genusordningen, att i den mänskliga kulturen 

ingår det ett ”isärhållande” mellan kvinnor och män och att mannen är norm. Hirdman menar att 

material insamlat så sent som 1990-talet i Sverige visar på hur kvinnor tidigt i livet förstår den 

andrahandrang de har både i hemmet och på arbetsmarknaden. Dessa tydliga tecken är att bröderna 

fick mest och gick före i allt. De försvann ut på dagarna, medan systrarna var hemma och bäddade 

deras sängar, tvättade deras tvätt och gjorde ordning mat (Hirdman, 2003, s. 76). 

Skeggs menar att kvinnor hoppas på att deras omvårdande egenskaper ska åstadkomma 

respektabilitet i gengäld. Denna önskan att bli värdesatta gör kvinnorna benägna att ägna sig åt frivillig 
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och oavlönad omsorg. De kan lätt bli utnyttjade i sin strävan att värderas positivt (Skeggs, 1997, s. 

117). 

Ann berättar att hon under sin aktiva missbruksperiod var mentalt bunden till en man. Han slog och 

förnedrade henne ”Jag fick en kick av våldet, det var spännande och farligt”. Mannen menar Ann var 

hennes enda trygghet och han gav henne droger och kärlek. Hon kunde inte släppa taget. ”Mitt 

självförtroende tillintetgjordes. Jag hittade massor av ursäkter för att han slog mig”. 

Hirdman menar att kvinnans underordning fortsätter på grund av att det är kvinnan själv som längst 

ner i självklarhetens ordningar reproducerar den. Det är underordningens bittra lag nummer ett. 

Poängen med rejäl underordning anser Hirdman är att den sköts bäst av de underordnade själva 

(Hirdman, 2003, s. 91). 

Maja och Ann menar att som kvinna i missbrukskretsar är man väldigt utsatt och att det är ett hårt 

och mansdominerat klimat ”på gatan”. Kvinnor bär på en större skam rent allmänt; det finns en större 

tolerans mot männen. 

Hirdman anser att förtrycket av kvinnan inte är en enkel förtrycksmekanism där ondska och 

instinktiv kraft är drivmedlen. Hirdman menar att det är en betydligt mer subtil relation (även om den 

på ett strukturellt plan kan avläsas som en enkel hierarkisk logik, att män tjänar mer än kvinnor, att 

män dominerar de olika maktsfärerna). Maktlogiken byggs in i samhällets olika institutioner och där 

mannen är normen (Hirdman, 2003, s. 65). 

Ulf och Christer menar att nu när de har facit i hand inser att kvinnorna på ställen som 

daghärbärgen är/var mycket utsatta. De kvinnor som var äldre och mer härjade hade extra tufft 

poängterar Ulf och Christer. 

Hirdman beskriver att kvinnans liv, vare sig hon befinner sig där uppe eller där nere på klasskalan, 

ständigt utsätts för situationer av jämförelser och det i sin tur leder till en ökad känslighet för orättvisor 

(a. a, s. 201). 

Ulf har en åsikt om att män generellt behöver göra något mer handfast sysselsättning på 

daghärbärgena medan för kvinnor enligt Ulf räcker det ofta med att bara vara, att få sitta och fika och 

prata på ställen som daghärbärgen. 

Hirdman anser att produktionen av maskulinitet bygger på den fundamentala principen att en man 

inte är en kvinna, och denna princip är hela det mänskliga samhället uppbyggt på.  Det är ett sätt för 

mannen att försöka förstå sig själv, självet som man. Det handlar om att förstå och tolka världen 

utifrån detta jag (a. a, s. 71). 
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Diskussion  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå vad personer som haft missbruksproblematik anser om 

påståendet att daghärbärgen skulle upprätthålla ett missbruk, vilka faktorer som påverkar ett fortsatt 

missbruk och inställningen till könsblandade respektive könssegregerade daghärbärgen 

Jag genomförde intervjuer med fem personer som har haft en missbruksproblematik, 

respondenternas svar var innehållsrika och det fanns en samstämmighet i svaren. Främst i en av 

uppsatsens kärnfrågor, vad de ansåg om påståendet ”att verksamheter som daghärbärgen upprätthåller 

missbruk”. Det förvånade mig, då jag haft en föreställning om att åtminstone någon av respondenterna 

skulle ha haft en mer kritisk syn på daghärbärgenas verksamhet. Tvärtom poängterade de betydelsen 

av daghärbärgen, och där de kvinnliga respondenterna uttryckte behovet av fler härbärgen inriktade på 

bara kvinnliga besökare. Några av respondenterna framhöll att daghärbärgena utgjorde en länk mellan 

deras marginaliserade liv och en begränsad men betydande kontakt med andra samhällsinstanser. Att 

man väljer att fortsätta missbruka menade respondenterna handlade om helt andra saker än att ett 

daghärbärge finns att tillgå för mat, sömn och kläder. Det handlar om faktorer som att gemenskap, 

rädsla för bemötandet ute i det ”normala världen” och den dämpande funktion drogerna bidrog med. 

En av anledningarna till valet av mitt uppsatsämne var att jag hade en kluven idé om daghärbärgens 

verksamhet. Det hermeneutiska arbetssättet har hjälpt mig att omtolka mitt synsätt. Förutom processen 

i samband med respondenternas svar har hela uppsatsen om missbruk och utsatthet gett mig flera 

ahaupplevelser. Nya dörrar öppnas hela tiden. När en insikt förankrats och en dörr har stängts har en 

ny öppnats. 

 Det hermeneutiska synsättet som jag ser det är att öka förståelsen, strävan till ny kunskap, 

förhållandet mellan del och helhet hos det som studeras. I flera frågeområden har jag tolkat svaren 

genom att jämföra olika delar av intervjuerna och även olika respondenter med varandra, detta har 

varit till hjälp för att förstå mina respondenters svar. 

Genom att jag har tolkat och analyserat delarna; deras uppfattning om påståendet att daghärbärgen 

skulle upprätthålla ett missbruk, faktorer till fortsatt missbruk och deras uppfattning om 

könsblandande respektive könssegregerade daghärbärgen har jag fått ett helhetsperspektiv av deras 

utsatthet i missbrukarlivet. 

Genom aktuell litteratur som berört ämnena i min uppsats har det varit en hel del som styrkt 

respondenternas svar. Den tidigare forskningen har varit mångbottnad i vissa avseenden till exempel 

att kvinnliga personerna med missbruksproblematik saknar väninnor och har i stort sätt endast manliga 

bekanta. I annan litteratur står det att kvinnor väljer varandra. Detta beror naturligtvis på vilka studier 

det handlar om och hur många kvinnor som undersökts. En annan aspekt kan vara att hela 

missbruksproblematiken är komplex och att människor gör olika tolkningar på vänskap. 

Under uppsatsen gång har min undersökning, de människor jag mött och den litteratur jag läst 

väckt tankar om vad samhället ser som ett avvikande beteende. Att ett destruktivt förhållande till 

droger och alkohol ses som ett avvikande beteende är mer eller mindre ett faktum. Kan det vara så att 



 

34 

även absolut nykterhet ses som ett avvikande beteende?  Respondenterna gav mig antydningar om 

ensamhet och brist på gemenskap och jag har själv via andra sammanhang förstått att ett visst 

utanförskap skapas genom att inte ha några sociala aktiviteter via alkoholen och narkotika. Detta är ett 

område som skulle vara ett intressant för fortsatt forskning. 

Genusperspektivet har varit en naturlig del av analysen eftersom det rört sig om könsblandade 

respektive könssegregerade daghärbärgen och kvinnors generella utsatthet i missbrukarvärlden. Vad 

som bör poängteras är dock att det huvudsakliga syftet med denna uppsats inte har varit att se skillnad 

mellan mäns och kvinnors utsatthet i missbrukssituationen. Genusperspektivet har som sagt haft en 

naturlig del av analysen och uppsatsen i stort, men inte granskats på djupet. 
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Fortsatt forskning 

Det finns en hel del forskning av allmän karaktär kring hur personer med missbruksproblematik liv ter 

sig på gatan. Forskning finns även om frivillighetsorganisationernas hjälpverksamhet riktade till 

personer med missbruksproblematik, dock inte om daghärbärgen. Vad som även saknas är forskning 

om frivilliga organisationers insatser speciellt daghärbärgen och då sett ur ”brukarens” individuella 

perspektiv. Före detta missbrukare är en ovärderlig källa för forskning. En vidareutveckling av 

resonemanget kring avvikande beteende har under uppsatsens gång växt fram. Att ett destruktivt 

förhållande till droger och alkohol anses som ett avvikande beteende är ur samhällets syn en 

vedertagen attityd. Att absolut nykterhet skulle kunna ses som ett avvikande beteende i samhället är 

också en angelägen utgångspunkt för fortsatt forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Berätta lite kort om din missbruksperiod, vilken ålder du var när du provade droger för första gången 
och vilka droger använde du? 
 
Hur ser din situation ut idag, arbete och sysselsättning? 
 
Hur fick du kontakt med daghärbärgena?  
 
Vad har daghärbärgena haft för betydelse för dig under ditt missbruk? 
 
Fick du hjälp av daghärbärgena och i så fall på vilket sätt? 
 
Erbjöds du någon specifik hjälp? 
 
Den eventuella hjälp du fick var det den hjälp du ville ha eller skulle du föredra någon annan slags 
hjälp? 
 
Fanns det någon/några personer på daghärbärgenas verksamheter under tiden i missbruk och/eller när 
du bestämde dig för att sluta som har varit särskilt betydelsefulla? 
 
Vad i daghärbärgenas verksamhet tror du är av störst betydelse för besökarna? 
 
Hur är det din syn på daghärbärgenas arbete?  
 
Vad tycker du att daghärbärgena bör göra för att utvecklas?  
 
Vad tycker du att daghärbärgena bör värna om? 
 
Tycker du det behövs könssegregerade daghärbärge? 
 
Om du tycker det, varför? 
 
Vad anser du om påståendet att daghärbärgena skulle upprätthålla missbruk? 
 
Om du tycker det, på vilket konkret sätt bidrar daghärbärgena till att upprätthålla missbruket?  
 
Vad är det för andra faktorer som gjorde att du fortsatte att missbruka? 
 
Har du något mer att tillägga som du känner att du vill dela med dig av? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

 
 
Hej! 
 
Här kommer lite information om uppsatsen som du eventuellt ska medverka i. 
 
Jag vill med min uppsats försöka att ta reda på vad före detta missbrukare anser om 
daghärbärgenas verksamhet, bland annat vad du anser om påståendet ” att verksamheter som 
daghärbärgen skulle upprätthålla missbruk”.  
 
Självklart är medverkan fullkomligt frivillig och om du är intresserade av att medverka i 
intervjun, kommer du att förbli anonym under hela processen. Du har också rätt till att när 
som helst avbryta din medverkan. Jag räknar med att intervjuerna kommer att ta ungefär 45-
60 minuter. 
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
Mvh 
 
Malin Jaric 
Socionomstuderande på Sköndals Högskola 
Hemtelefon: 070 - XXXXXXXXX 
Mobiltelefon: 08 - XXXXXXX 


