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Abstrakt 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur f. d. narkomaner själva upplever 

drogpolitiken i Finland? Ämnet valdes för att respondenten har missbrukarvård som 

huvudämne i sina studier och det ligger henne varmt om hjärtat. Dessutom är dessa 

frågor högaktulla just nu. 

Respondenten ville få fram hur ett missbruk tar form, men framför allt hur de tillfrågade 

upplever missbrukarvården och den drogpolitik Finland idag har. Teoridelen består av 

bakgrundsfakta kring droger och missbruk. 

  

Utgående från syftet med studien och teoridelen formulerades frågor som utgjorde 

grunden för intervjuerna. Respondenten använde sig av personliga intervjuer som metod 

och svaren analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet visade att alla deltagarna var i allmänhet ganksa missnöjda med dagens 

drogpolitk och den svenskspråkiga missbrukarvården i synnerhet. De tycker bland annat 

att man borde avkriminalisera cannabis,  att vårdtiden inom missbrukarvården idag är 

alldeles för kort och att man borde få hjälp snabbare. 
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Abstract 

 

The aim of this qualitative study is to investigate how former drug addicts feel about the 

drug policy and the substance abuse treatment in Finland today. This subject was chosen 

because the respondent is majoring in substance abuse treatment and therefore  it is 

close to her heart. Also, this topic is a hot potato right now. 

 

The respondent wanted to identify what might cause a drug addiction and foremost  how 

the addicts themselves feel about the drug policy in today´s society. The theoretical part 

consists of general facts about drugs and drug addiction. 

Based on the purpose of the study and the theoretical part questions for the survey were 

made. The respondent used personal interviews as the data collection method and the 

answers were analyzed with qualitative content analysis.  

 

The outcome shows that the participants in general were displeased with today´s drug 

policy and the substance abuse treatment you can get in Swedish. They think that the 

state should decriminalize cannabis, that the period of substance abuse treatment is way 

too short and that you should be able to get help sooner. 
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1.Inledning 

 

Narkotikapolitiken i ett land är de nationella och internationella lagregler och åtgärder vars 

syfte är att reglera odling, framställning, smuggling, försäljning och användning av 

narkotiska preparat. Narkotikapolitiken innehåller även åtgärder för att påverka tillgången 

på narkotika och åtgärder som är till för att påverka efterfrågan. (Svensson, 2012, s. 14-15) 

Orsaken till varför jag valt att skriva om det här ämnet är för att under de senaste tio åren har 

drogerna i Finland blivit ett socialt faktum: ett problem som måste bekämpas men som 

knappast går att lösa helt. Droger har alltid funnits och kommer troligen alltid att finnas, 

frågan är  hur skall vi förhålla oss till dem. Vad tycker missbrukarna själva?  

Jag vill med det här arbetet göra dessa människors röster hörda. Därför är jag intresserad av 

att undersöka hur f.d. missbrukare själva ser på sin situation, hur de upplever 

missbrukarvården och dagens drogpolitik? Dessutom undrar jag såklart vad det är som får 

en människa att ge upp allt och alla och sälja sin själ åt drogerna?  

Trots att drogbruket i Finland fortfarande är ett minoritetsfenomen (sällan förekommande) , 

kan man också hävda att narkotikan har normaliserats. (Hakkarainen, P. & Tigerstedth, C, 

2003) 

Jag kommer att bygga upp mitt arbete med att först beskriva vad missbruk och beroende är 

och ta fram olika orsaker som kan få någon att börja med droger. Sedan kommer jag att 

redogöra för vilka de vanligaste drogerna (i Finland) är och hurdan effekt dessa har. Efter 

det följer rubriker om drogpolitik, attityder och lite statistik. Jag avslutar med att se över hur 

missbrukarvården ser ut idag och till sist redovisar jag resultatet av min undersökning. 

 

2. Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur f. d. narkomaner själva upplever drogpolitiken 

i Finland? Syftet kan konkretiseras i följande frågeställningar: 

Vad är orsakerna bakom ett missbruk? 

Vad tycker de tillfrågade är bra/dåligt med missbrukarvården? 
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Vad är deras uppfattning om Finlands drogpolitik? 

Jag kommer inte att granska andra länders drogpolitik desto mer eftersom detta kräver en 

betydligt mer omfattande undersökning.  

3. Drogmissbruk och drogberoende 

Enligt Kakko (2011, s. 21-22) kan man definiera missbruk som droganvändning med 

negativa konsekvenser.  

För att användning av substanser skall kallas för missbruk bör vissa kriterier vara uppfyllda. 

Dessa skall förekomma kontinuerligt under en 12 månaders period. Det första kriteriet är ett 

upprepat bruk av ett ämne som leder till att personen i fråga inte klarar av att fullgöra sina 

skyldigheter. Det andra kriteriet är ett upprepat bruk som medför en ökad risk för fysisk 

skada för en själv och andra. Det tredje kriteriet är problem med rättvisa som följd av ett 

påverkningstillstånd. Det fjärde och sista kriteriet är att personen trots uppkomsten av sociala 

problem i samband med berusningen inte avslutar bruket. (Lauritzon, 2005, 111-112; 

Heiling, 2004, 25, 28)  

Dock definieras, juridiskt sätt, all konsumtion av narkotika som missbruk eftersom som det 

är olagligt. (Johansson & Wirbing, s. 122, 2008) 

Drogberoende är, enkelt förklarat, när missbruket övergått till ett beroende. Ett beroende 

kan indelas i psykologiskt och fysiologiskt beroende. Man skiljer på fysiologiskt beroende 

och psykologiskt beroende. Det första handlar om att man känner ett starkt sug efter droger 

och det andra är när man upplever abstinens när man är utan droger. (Gillberg & Hellgren 

2000, 292).   

3.1 Orsaker bakom ett missbruk 

Det finns ingen förklaring på varför någon börjar missbruka droger. Det finns dock en hel 

del teorier. En orsak till användning av droger kan vara genetiska faktorer, alltså ärftlighet 

medan en annan orsak kan vara självmedicinering, vilket betyder att man strävar efter att 

lindra sin fysiska eller psykiska smärta. Psykodynamiska teorier speglar barndomstiden och 

bristande relationer medan inlärningspsykologiska studier speglar tonårstiden (där det ju  är 

lätt att hamna fel). Urbaniseringen och de upplösta kärnfamiljerna och storstadsmänniskorna 

tas fram i de sociologiska teorierna. Hit hör även de ungdomskulturer där man knyter 
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samman klädmode, musik och droger (Berglund & Rydberg, 1995, s. 176). Dock menar 

Andersson (1995, s. 83) att de flesta ungdomar som provar på droger inte gör mer än enstaka 

försök med droger, vilket brukar betecknas som experimentellt bruk. Det experimentella 

bruket betraktas som en del i ungdomens utveckling. 

Johansson & Wirbing, 2008 (s. 233, 240) menar att det finns vissa bakgrundsfaktorer som 

ökar risken för ett drogberoende och som även kan vara ett hinder att bli nykter, nämligen 

psykiska störningar. De kan antingen vara en orsak eller en bidragande faktor till missbruk 

men även en följd av detta. De vanligaste psykiska störningarna är ångest, fobier, 

psykostillstånd och borderline personlighetsstörning. Också personer med ADHD löper en 

större risk att utveckla ett beroende.  

Ottoson (2015, s. 380) skriver att barn som senare i livet blir missbrukare har många drag 

som de facto kännetecknar ADHD. De hämnar lätt i konflikter och utanförskap och när de 

sedan blir äldre kan de hamna i specialklasser. I värsta fall går dessa barn ur skolan utan 

grundskolebetyg. 

Även personer med antisociala personlighetsdrag löper större risk att utveckla ett beroende. 

Man upptäcker oftast tendenser till denna psykiska störning tidigt i barndomen. Barnet 

upplevs som ovanligt energiskt och upplevs ha ett dåligt tålamod. Dess låga 

frustationströskel resulterar dessutom i att hen lätt hamnar i konflikt med andra. (Ottosson 

2015, s. 445–446).   

Ett annat sätt att förklara varför beroende uppstår hänvisar till de biologiska och fysiologiska 

effekter som uppkommer när någon tar droger. Vi har ett s.k. belöningssystem i hjärnan och 

när vi gör saker som gynnar oss får vi en känsla av välbefinnande och olika ”lycko” ämnen 

frigörs vid olika aktiviteter. Vårt belöningssystem utsöndrar dopamin när vi har sex, 

acetylkolin när vi e stressade, opiater när vi känner smärta och seretonin när vi umgås med 

nära och kära. Alla dessa ”belöningssubstanser” är helt naturliga och hör till det dagliga livet. 

Onaturliga belöningar, så som droger, aktiverar samma belöningssystem men mycket 

starkare än vad ”vanliga” njutningar gör. Följden blir därför att man lätt blir beroende av 

kemiska droger eftersom man ständigt vill ha mer av njutningen och när belöningssystemet 

har blivit avtrubbat och mindre känsligt behöver man mer och mer droger. Man söker den 

omedelbara ”kicken” och man förlorar intresset för naturliga belöningar. (Erlandson-

Albertsson & Wingren, 2008, s. 11–15) 
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3.2  Vägen till ett missbruk  

En förutsättning för att ett drogberoende ska skapas är, för det första, att droganvändningen 

upplevs som behaglig och för det andra, den lindrar smärta och sorg på ett sätt som inget 

annat. Detta i kombination med att användaren nu upplever att han kontrollera sitt mående 

och känna glädje, lust och sinnesro när hest hen vill. Vi människor vill ju de facto må så bra 

som möjligt… 

Orsakerna till att någon inleder, och sedan fastnar, i ett beroende är oftast nyfikenhet, 

spänningssökande eller en önskan om att känna sig vuxen. Detta ofta i en kombination med 

en vilja att fly från något ( t.ex. personliga problem eller ångest). Debuten sker ofta 

tillsammans med vänner. Av olika orsaker är vi människor olika sårbara för att hamna i ett 

beroende, vissa personer har en stark sårbarhet medan för andra tar det lång tid att utveckla 

ett beroende. Många narkomaner minns tydligt den första gången de provade en drog, de 

beskriver det ofta som kärlek vid första ögonkastet, medan andras beroende sakta smög sig 

på. Skillnaden på dessa två tror man har att göra med ärftlighet, olika sorters personlig 

mottagning och, såklart, vilken drog det rör sig om. Vid ett fortsatt användande av droger 

kommer hela hjärnan och hjärnans belöningssystem att ställas om – hjärnan anpassar sig till 

drogen och ruset i takt med att toleransen till drogen ökar. Att vara hög blir det ”normala” 

och när ruset går ur kroppen upplever hjärnan ett ”paniktillstånd”. Förutom hjärnan och det 

biologiska beroendet sker även en psykologisk förändring och man börjar nu utveckla en 

beroendepersonlighet. (Bergström, 2014, s. 65). 

 

Hall & Lynskey, (2005, s. 39-48) refererar Nakken som menar att beroendeprocessen kan 

delas in i tre faser: 

1. Förändring inombords 

2. Drogen tar överhanden 

3. Livet ”bryter samman” 

Tidigare forskning menar att en tidig drogdebut ökar risken för att senare börja använda 

tyngre droger. Tobak och alkohol är i många fall en inkörsport till cannabis, som i sin tur är 

en inkörsport till tyngre droger. Personer som röker cannabis börjar med större sannolikhet 

använda tyngre droger än de som inte använder. Vikten av att skjuta upp debutåldern är 

därför central i det drogförebyggande arbetet.  
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3.3. Vägen ur ett missbruk 

Det är svårt att säga vad det är som får någon att sluta missbruka men man brukar tala om 

en s.k. vändpunkt, då missbrukaren bestämmer sig för att sluta, Denna vändpunkt kan 

komma i olika skeden för olika personer och det behöver inte ha hänt något dramatiskt i den 

personens liv. Man kan dock ta fasta på några händelser som kan ses som vändpunkter. 

Graviditet, arbetsbyte, hot om skilsmässa, hot om uppsägning, möte med engagerade 

stödpersoner, avgiftning och förälskelse är några av dem. (Melin, A-G & Näsholm C, 1994, 

s. 104-105.) 

Den slutliga vägen ut ur ett beroende består av tre steg, dessa är för det första, det 

ambivalenta stadiet, som kännetecknas av ständiga försök att komma ur sitt beroende och 

dessa följs (nästan) alltid av återfall. I behandlingsstadiet är personen motiverad och hen är 

positivt inställd till att ta emot all hjlp som erbjuds. Det sista stadiet, emancipationsstadiet, 

följer efter en lyckad behandling. Personen har övergett sin narkomanidentitet och hen 

behöver inte längre någon vård.  Dessa tre stadier är gemensamma för alla droger, dock kan 

stadiernas längd variera. Hur pass återställd missbrukaren kan bli beror på hur mycket/om 

hjärnan tagit skada. Procenten återfall varierar beroende på typ av narkotika som har 

missbrukats. (Ottosson 2015, s. 381). 

Bergström (2014) talar om sex faser man bör gå genom vid en tillfriskningsprocess. 

1. Förstadium 

2. Stabilisering 

3. Tidigt tillfrisknande 

4. Mittperioden 

5. Senare delen 

6. Vidmakthållandet 

4. De vanligaste drogerna i Finland 

En drog är en kemisk substans som kan intas endera via munnen, som injektion, inhalation 

eller via huden. En drog orsakar fysiska och psykiska förändringar hos användaren. Detta 

eftersom substansen som kommit in i kroppen transporteras till sin receptormolekyl och där 
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åstadkommer den förändringar på cellnivå som i sin tur bidrar med fysiska, psykiska och 

emotionella förändringar. (Betances, 2008, s. 26) 

Enligt drogpolisen i Österbotten är de vanligaste drogerna cannabis, amfetamin, 

ecstasy/mdma och olika narkotikaklassade läkemedel (t.ex. Subutex.) Enligt polisen har man 

även de senaste åren märkt av en oroväckande ökning av designdroger i Finland. Detta är ett 

hot eftersom det inte finns några särskilda lagar gällande dessa droger och de kan i stort sätt 

innehålla vad som helst, även dödliga preparat. (Polisen) 

4.1 Cannabis 

Braja, weed, brass, libanes, affe, afgan, kitt etc. är alla slang för Cannabis. Cannabis används 

som samlingsnamn för de ämnen som utvinns ur hampväxten Cannabis Sativa. Till Cannabis 

hör b.la. hasch, hascholja och marijuana. Dessa innehåller 60-80 psykoaktiva ämnen och ett 

av dessa är THC (delta-9 tetrahydrocannabinol), det ämne man blir ”hög” av. Hasch och 

marijuana är de vanligaste formerna av Cannabis. (Fakta om cannabis, u.å.) 

4.1.2 Hasch 

Hasch framställs ur kådan som utsöndras av hampans körtelhår och som pressas samman till 

små bitar eller kakor. Hasch säljs i småbitar och färgen kan variera från ljust brunt till nästan 

svart. Man kan antingen röka eller äta hasch. Hasch är oftast det som används när man bakar 

s.k. space cakes. Man kan också röka hasch ur pipor framtagna för detta syfte. (Fakta om 

cannabis, u.å.) 

4.1.3 Marijuana 

Marijuana är det man främst syftar på när man talar om ett Cannabismissbruk. Marijuana är 

växtens torkade blommor och toppskott, ibland också blad och delar av stammen. Till 

utseende ser det ut som torkat, hackat gräs eller örtkryddor. (Fakta om cannabis, u.å.) 

4.2 Amfetamin 

Efter cannabis är amfetamin den mest använda drogen i Finland. Ca 2% av befolkningen 

uppger att de provar drogen. Metamfetamin, som är en starkare variant av amfetamin) 

förekommer också i Finland. Amfetamin (alfametylfenetyliamin) är ett kemiskt framkallat 

ämne. Det intas oftast oralt, genom sniffning, eller intravenöst genom injicering. Det 
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förekommer också i tablettform. Amfetamin gör att man känner sig vaken och upplever ökad 

uthållighet samt ökad energi. Man upplever att tankeverksamheten löper snabbare och att 

talförmågan växer. Hunger- och trötthetskänslor försvinner. I större doser kan man uppleva 

en stark eufori och sexualitet. Dock ökar även instabiliteten och impulsiviteten. Höga doser 

kan göra att man upplever känslor av ångest och paranoia. (Sairanen, 2009). 

 

4.3 Ecstasy och MDMA 

MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin) är ett helsyntetiskt, centralstimulerande ämne. 

Rent MDMA är ett ljust, kristall liknande pulver men oftast intas det oralt, då i form av 

ecstasytabletter. MDMA-halten i ecstasytabletter varierar. Ofta innehåller ecstasytabletter 

även amfetamin och andra liknande ämnen. Ecstasy är tillsammans med cannabis och 

amfetamin de mest populära drogerna i Finland. Nästan två procent av alla finländare har 

provat MDMA. Användningen har ökat på senare tid och bruket av MDMA och ecstasy är 

sällan problemanvändning utan förekommer mest i ravesammanhang.  

MDMA gör att seretonin (hjärnans egen må-bra ämne) frisätts och man upplever starka 

känslor av välbefinnande, kärlek, empati och glädje. Drogen ger bättre 

koncentrationsförmåga och energi. (Paihdelinkki, u.å) 

4.4 Blandmissbruk 

Blandmissbruk förekommer i stort sett vid alla typer av drogmissbruk. I Finland är 

blandmissbruk ett av de vanligaste missbruken och det svåraste att bli fri från. 

Blandmissbruk av narkotika är även det farligaste missbruket eftersom chansen för en dödlig 

överdos är större än de som använder rena droger eftersom man sällan vet hur alla droger 

reagerar med varandra. Blandmissbrukare har ofta svårare psykiska störningar i jämförelse 

med andra drogmissbrukare. Typiskt för blandmissbrukare är marginalisering, psykiska 

problem samt dålig fysisk hälsa. (Holopainen, 2005) 

4.5 Olika drogers effekt på hjärnan 

I hjärnan finns redan cannabisreceptorer. När man röker cannabis ökar dopaminet. De 

kroppsegna endocannabinoider hämmar smärta, illamående samt ökar matlusten. Till 

skillnad från andra droger behövs med tiden allt mindre mängd för att uppleva ett rus. 
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Centralstimulerande droger kan transporteras in i nerverna och orsaka skador. Detta gäller 

främst Amfetamin. Ecstasy kan hämma seretoninproduktionen i hjärnan. 

Opiater (opium, morfin, heroin m.m.) har även de egna receptorer. Dessa fungerar 

smärtstillande och tillhör vårt belöningssystem.  

LSD och Meskalin påverkar inte dopaminnivåerna utan seretoninnivåerna. I övrigt är det 

ganska svårt att avgöra hur man påverkas av dem då man inte r helt säker på deras 

egenskaper. 

Benzodiazepiner (läkemedel) fungerar ångestdämpande och är starkt beroendeframkallande. 

Den förstärker signalsubstansen GABA. (Bergström, 2014, s. 62-63) 

5. Drog politik 

Till drogpolitik hör allt som har med droger att göra – allt från hantering av droger till 

missbrukarvård och lagstiftning. Drogpolitik utövas på såväl nationell som internationell 

nivå. 

5.1 Vad är drog politik? 

Enkelt beskrivet är narkotikapolitiken i ett land de nationella och internationella lagregler 

och åtgärder vars syfte är att reglera odling, framställning, smuggling, försäljning och 

användning av narkotiska preparat. Narkotikapolitiken innehåller åtgärder för att påverka 

tillgången på narkotika och åtgärder som är till för att påverka efterfrågan. På senare tid har 

narkotikapolitiken   fått en tredje typ av åtgärd – skadereduktion (harm reduction). 

Tillgången på narkotika regleras genom att tull och polis jobbar för att förhindra  att 

narkotika förs in i landet. Lagstiftningen ska påverka efterfråga – de flesta invånare är 

laglydiga och eftersom narkotika är olagligt menar man att de flesta invånare  därför avstår 

från att använda olagliga droger. Genom att informera om drogernas skadliga effekter vill 

man påverka människors attityder. Detta kallas även för förebyggande åtgärder. (Svensson, 

2012, s. 14-15). 

5.2. Regleringskategorier 

Vissa droger, så som kaffe, tobaks och alkohol är idag allmänt accepterade medan droger 

som LSD och heroin är förbjudna. Dock ändras detta över tid och t.ex. tobak kan om några 
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år komma att ses som mindre okej medan cannabis troligtvis kommer bli allt vanligare. 

Nedan följer de olika regleringskategorierna vi idag har.  

1. Totalförbud – heroin och LSD 

2. Restriktiv föreskrivning – kan i sällsynta fall fås mot läkarrecept, annars råder totalförbud, 

t.ex. kokain 

3. Underhållsbehandling – receptbelagd medicin vid 8och endast) vård av missbruk, t.ex. 

metadon 

4. Reglerad föreskrivning – Mediciner man själv kan hämta ut och använda (mot recept) – 

t.ex. Concerta och benzodiazepiner 

5. Åldersgräns – Utan recept men mot uppvisande av legitimation och under vissa tider på 

dygnet, t.ex. alkohol 

6. Fri försäljning till vuxna - tobak 

7. Helt fri försäljning - saft 

Vissa av dessa droger har tidigare varit förbjudna medan andra varit lagliga, och vice versa. 

Det finns även droger som inte ens tas upp här eftersom de nästan aldrig förekommer i 

västvärlden. Detta gör regleringen komplicerad men det är framför allt användningen av 

vissa droger inom medicinen som ställer till det eftersom man då inte kan totalförbjuda dem, 

även om de är starkt beroendeframkallande. (Svensson, s. 17, 2012) 

5.3 EU:s narkotikastrategi 

EU:s narkotikastrategi är till för att dra ner på tillgången och efterfrågan på droger, samt 

förebygga risker och skador i samband med narkotikaanvändning. EU  bedriver 

internationellt samarbete genom att ha evidensbaserade åtgärder och metoder. Målet är att 

senast 2020 se en märkbar förändring och minskning av hälso- och samhällsskador som  

förorsakats av narkotika. För att få ner användning och efterfrågan på narkotika bör det satsas 

på förebyggande arbete i form av miljöprevention, tidig upptäckt och ingripande samt 

utveckla ändamålsenliga vårdmodeller som främjar hälsa och integrering i samhället. 

Åtgärderna skall rikta sig till alla individer, särskilt till riskgrupper. Tillgången kan minskas 

i  EU med ett samarbete gällande rättigheter och brott, vilket b.la. görs genom skärpt kontroll 
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och övervakning för att minska tillverkning, smuggling och handel av narkotika. (Social och 

hälsovårdsministeriet u.å.) 

5.4 Drogpolitik i Finland 

I Finland bygger drogpolitiken på internationella avtal om narkotika, nationell lagstiftning 

samt ett antal drogpolitiska dokument. Finlands drogpolitik är en totalförbudspolitik. 

(Tammi, 2015). 

5.4.1 Historia 

Narkotikafrågan var på 1970 och 1980-talen inte speciellt omdiskuterad. På den tiden utgick 

man helt enkelt från att myndigheterna hade narkotikasituationen under kontroll. På 1990-

talet skedde dock en snabb och dramatisk förändring och efter detta fick man upp ögonen 

för den narkotikasituationen i landet. Man undersökte narkotikans utbredning, hälsoriskerna, 

brottsligheten och medborgaropinionen och den offentliga narkotikadebatten samt nya 

narkotikapolitiska strategier och metoder uppstod, Narkotikamissbruket och 

narkotikaproblemen i Finland är fortfarande mindre än i de flesta andra europeiska länder. 

Man kan däremot se att den narkotikapolitiska situationen här blir allt mer normaliserad. Det 

som tidigare såg som något sällan förekommande inom den finländska kulturen är idag 

vardag och ett återkommande tema i offentliga debatter. (Hakkarainen P. & Tigerstedth, C, 

2003) 

Man kan alltså se droganvändningen som ett slags kulturfenomen. På 1960-talet bredde 

omfattande drogkulturer för första gången ut sig i hippiekulturens kölvatten. Med dessa 

kulturer förknippas framför allt psykedeliska droger (t.ex. LSD) och cannabis. Perioden från 

1980-talets slut till idag har varit omvälvande då det gäller uppkomsten av nya droger. Denna 

period kallas den andra narkotikavågen. Under den här eran har drogmissbruket ökat i alla 

västländer. Det började med den marginella rave-subkulturen men idag är den i många länder 

en del av den allmänna ungdomskulturen. (Seppälä & Salasuo, 2005). 

5.4.2 Situationen idag 

I Finland har man idag en av de strängaste drogpolitikerna i Europa. Målet med Finlands 

narkotikapolitik är dock som i de flesta andra länder - att förebygga användning och 

spridning av narkotika.  Detta så att ekonomiska, hälsorelaterade och sociala skador och 
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kostnader orsakade av användning och bekämpning av narkotika ska minimeras. Dessa 

åtgärder svarar social- och hälsovårdsministeriet för. (Statistikcentralen. 2018) 

Den finländska drogpolitiken bygger, som tidigare nämnts, på såväl internationella avtal om 

narkotika som nationell lagstiftning och därtill ett antal drogpolitiska dokument, b.la. den 

nationella drogstrategin från år 1997 samt statsrådets principbeslut och åtgärdsprogram som 

bygger på dessa. Även om vi sakta med säkert är på väg mot en mer skadereducerande drog 

politik råder det ännu totalförbud i Finland. Det betyder att inte bara tillverkning, handel och 

smuggling av narkotika, utan även narkotikabruk och -innehav är olagligt och straffbart. 

Totalförbudspolitiken grundar sig på antagandet att olagligheten upprätthåller en negativ 

attityd till droger och därmed minskar utbudet på och användningen av dem. (Droglänken, 

2009) 

”Produktion, tillverkning, import till och export från Finlands territorium, transport, transitering, 

distribution, hantering, innehav och användning av samt handel med ett ämne som klassificerats som 

narkotika är förbjudet. Brott mot förbudet är straffbart enligt 50 kap. i strafflagen. Undantag från 

förbudet kan göras av medicinska skäl, forskningsskäl eller kontrollskäl.” (Statistikcentralen, 2018) 

 

I många västländer har man under de senaste åren börjat ställa sig annorlunda till cannabis 

än till andra droger: i vissa länder har man depenaliserat cannabisbruket (användning är inte 

längre straffbart), avkriminaliserat det (användning är inte kriminellt) eller till och med 

legaliserat både användning och handel. I Finland har cannabispolitiken diskuterats tid efter 

annan, men tillsvidare har initiativen att minska kriminalitetskontrollen inte fått tillräckligt 

stöd. (Droglänken, 2005). 

5.4.3 Totalförbud 

Drogpolitiken i Finland är alltså en totalförbudspolitik, detta betyder att inte endast allvarlig 

narkotikakriminalitet, det vill säga tillverkning, handel och smuggling av narkotika, utan 

också narkotikabruk och innehav av narkotika är olagligt i Finland. Den här politiken 

grundar sig på antagandet att olagligheten upprätthåller en negativ attityd till droger då också 

minskar utbudet på och användningen av dem. Dock har vi med åren mer och mer gått mot 

en skadereducerande narkotikapolitik. (Tammi, 2005) 
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5.4.4 Skadebegränsning 

Målet här är att minimera skador av narkotikabruket på individ, närmiljö och samhälle. Detta 

försöker man nå genom att bland annat främja mindre riskfyllda sätt att använda droger och 

istället reglera säkerheten i de medel som används. De mest kända tillvägagångssätten av 

skadereduceringspolitiken är hälsorådgivning för narkotikamissbrukare, med ställen där 

man kan byta till sig rena injektionsredskap samt medicinsk substitutions- och 

underhållsbehandling för personer med narkotikaberoende. Att påverka drogbruket är inte 

längre det primära målet: viktigare är att förebygga eller minska de allra skadligaste följderna 

av drogmissbruk. (Tammi, 2005). 

Statistik och attityder 

I detta kapitel följer lite statistik och attityder kring droganvändning. Man kan tydligt se att 

droger blir allt vanligare och attityderna allt mer avslappnade. 

6.1 Statistik 

Alkohol- och narkotikabruket samt åsikterna och attityderna bland den finländska vuxna 

befolkningen har granskats genom undersökningar år 1992, 1996, 1998, 2002, 2010, och 

2014. Årets (2019) Alkohol- och narkotikaundersökningen är en fortsättning på dessa. 

Undersökningarna är till för att granska de förändringar som skett i förekomsten av 

narkotikabruk och attityderna till narkotika. Resultaten är viktiga för den nationella 

uppföljningen av narkotikasituationen. Enligt institutet för hälsa och välfärd hade 19% av 

befolkningen 2014 någon gång prövat cannabis. Det gäller främst de yngre åldersklasserna 

(15-34 åringar). (Institutionen för hälsa och välfärd, 2019).  
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Figur 1.  Droger som orsakade problem för klienter som sökte sig till missbrukarvård på grund av 

droger under åren 2000–2017, % av klienterna. (Institutionen för hälsa och välfärd, 2019). 

 

Enligt färsk statistik kan man se att de vanligaste drogerna klienter uppsökte missbrukarvård 

för var år 2017 opioider (77 % av klienterna), stimulantia (55 %) och cannabis (52 %). Den 

vanligaste opioiden var buprenorfin, som också används för substitutionsbehandling. Den 

vanligaste stimulantian var amfetamin. 

De flesta klienter uppgav att de använde flera olika droger som orsakar problem. 81 procent 

av klienterna nämnde åtminstone två droger. ( Institutionen för hälsa- och välfärd, 2019) 

6.2 Attityder 

Svensson menar att man måste slutar tala om narkotika som något entydigt. Det är stora 

skillnader mellan heroin och cannabis. De som förespråkar en avkriminalisering av cannabis 

är knappast för en legalisering av heroin eller kokain. Attityden till ett narkotiskt preparat 

kan ändras genom att tillräckligt många använder och förmedlar en positiv bild av det. Om 

tillräckligt många har en oproblematisk användning av cannabis bidrar detta till att den 

allmänna attityden mot cannabis blir mer positiv. (Svensson, B, 2012). 
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Institutionens för hälsa och välfärd drogenkät från år 2014 visade att 32 procent av kvinnor 

i åldern 25-34 har provat på cannabis. Samma siffra för män i samma ålder var 44 procent. 

Dessutom uppgav majoriteten, 61 procent, av den åldersgruppen att de tycker att 

cannabisanvändning inte borde bestraffas. 

Figur 2. Attityder till cannabis. 

 

I ovanstående diagram, framställt av institutionen för hälsa och välfärd år 2017, kan man se 

att häften av alla ungdomar tycker att det är lätt att få tag i droger och nästan en fjärdedel i 

huvudstadsregionen har nån gång använt cannabis. Ca. en femtedel tycker att det är okej att 

röka marijuana.  

THL skriver på sin blogg att det behövs en omfattande debatt kring narkotikaanvändning 

och om det behövs straff eller inte. De skriver att narkotikamissbruk snarare bör lösas genom 

social- och hälsovården än strafflagstiftning. En av orsakerna är finländarnas allt liberalare 

syn på cannabisanvändning. En annan orsak är att användningen av droger alltid skrivs upp 

som en anmärkning i registret, oberoende om du blir straffad eller ej. Denna anmärkning 

finns kvar i 5-10 år och står ofta i vägen när man söker nytt arbete o. dyl. I sin blogg skriver 

THL att "Straffet för droganvändning går inte ihop med värderingarna i dagens samhälle". 
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Även internationella organisationer såsom WHO och Global Commission on Drug Policy 

stöder idén om att avskaffa straff för narkotikaanvändning. (Statistikcentralen, 2017) 

7 Missbrukarvården i Finland 

7.1 Lagen 

I lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (215/523) står det att i Finland 

är det Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) som leder det förebyggande arbetet och 

institutet för hälsa och välfärd (THL) som utvecklar det, tillsammans med övriga 

myndigheter (§4). Kommunerna ansvarar alltså själva för hur det förebyggande arbetet 

organiseras och utser vilket organ i kommunen som utför arbetet. Kommunen bör även se 

till att invånarna har tillgång till information om missbruk och de skall också samla in data 

om den rådande rusmedelssituationen.  

7.2  Fördelning av missbrukarvården 

Som tidigare nämnts är det kommunerna som ansvarar för vården av missbrukare (och hens 

anhöriga.) Dessa tjänster kan köpas eller produceras själva av kommunen. I Finland vårdas 

missbrukare i hälsovården, i missbrukarvården och i socialtjänsten. Om man behöver vårdas 

på anstalt kan man söka sig dit via A-kliniker, hälsocentraler och socialbyrån. 

Missbrukarvårdens specialtjänster, såsom A-kliniker, ungdomsstationer, 

avvänjningsenheter, rehabiliteringsenheter och erbjuder avvänjnings- och substitutionsvård 

för missbrukare. Flera sjukhus i Finland har enheter specialiserade för missbrukarpsykiatri.  

Man kan när som helst vända sig till hälsovårdscentralen och väl där kan man beställa tid till 

doktorns eller hälsovårdarens mottagning för att reda ut sitt missbruksproblemen. En 

hälsovårdare eller läkare i företagshälsovården kan  sedan tillsammans med klienten göra 

upp en plan för vilken slags behandling som behövs för att komma till rätta med missbruket. 

(Droglänken, 2018) 

 I och med den kommande vård- och landskapsreformen kommer också missbrukarvårdens 

struktur förändras. Ännu finns inga klara direktiv men enligt regeringens utlåtande, blir 

missbrukarvården delvis valbar och en missbrukare som behöver vård bör då kontakta sin 

egen social- och hälsocentral. Hälsocentralen skall i sin tur hänvisa denne till landskapets 

enhet för mental- och missbrukarvårdstjänster. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2017). 
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7.3. De olika tjänsterna inom missbrukarvården 

A-kliniken är en öppenvårdsenhet som erbjuder hjälp för missbruksproblem och de sociala 

och mentala problem som har samband med missbruket. AA-grupperna ger kamratstöd för 

personer med alkoholproblem och i de här grupperna uppträder man anonymt.  

Ungdomsstationen är en öppenvårdsenhet avsedd för unga med missbruksproblem och 

deras anhöriga. Verksamheten liknar den på A-klinikerna. Här fokuserar man på aktiva 

arbetsformer och försöker att hitta motiverade fritidssysselsättningar. 

På akutvårdsstationerna försöker man bryta missbruksspiralen genom att försöka skapa 

någorlunda förutsättningar för en vidare rehabilitering. Akutvården ges oftast endast ett par 

dagar. 

Dagcentraler  fungerar oftast i anslutning till övrig service. De erbjuder gruppverksamhet, 

mat- och tvättjänster. 

Mentalvårdsbyrån kan man vända sig till om man under/efter ett missbruk lider av ångest 

och depression eller har självmordstankar. 

Inom öppenvården finns också tillnyktrings-, rådgivnings- och jourstationer. 

Rehabiliteringsinrättningar (Pixne på svenskt håll) erbjuder långvarig, intensiv 

missbrukarvård som i allmänhet pågår i 2–4 veckor. Hit kommer man nykter. 

Arbetsformerna består av enskilda samtal och gruppsamtal, hälsofrämjande åtgärder, 

arbetsterapi och planering av eftervård. Den viktigaste verksamheten är  gruppmöten med 

ett tolvstegsprogram. (Mäkela, 2005) 

7.3.1 Pixne och USM  

Pixnekliniken finns i Malax. Hit kommer missbrukare från hela landet för att få hjälp, såväl 

österbottningar som Ålänningar. De har plats för 12 personer åt gången. En holistisk 

människo- och hälsosyn ligger till grund för rehabiliteringen och verksamheten på 

Pixnekliniken. Vården består av en intensivkurs på minst 4 veckor. Behandlingsprogrammet 

bygger på evidensbaserade psykosociala metoder, bl.a. 12-stegsprogrammet, KBT-teknik, 

MI-samtalsmetoden och HAP-programmet hör till behandlingsmetoderna. Genom 

föreläsningar, grupp- och enskilda samtal hjälper man klienten att hitta ett nytt 

förhållningssätt och en ny livsstil. Även olika slags avslappningsövningar ingår i 

behandlingen. Under kurstiden ges möjlighet att bekanta sig med eftervården och 
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individuella eftervårdsplaner görs upp. Nära Pixne finns en idrottsplan som klienter kan 

använda under vårdperioden.  Även anhöriga får delta i vården genom enskilda samtal, par- 

och familjesamtal och anhörigkurs. (Malax kommun, 2019)  

USM r.f., Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. grundades år 1990 

som stödförening för finlandssvensk missbrukarvård. Deras målsättning är att bedriva 

eftervård i form av halvvägshem och stödboende till klienter som genomgått vård på 

behandlingshem inom missbrukarvården. Halvvägshemmet är boenden (lägenheter) för de 

som behöver fortsatt stöd och hjälp i sitt missbruk eller av någon anledning behöver distans 

från sin egen boendemiljö. I eftervården på halvvägshemmet ingår individuella stödsamtal, 

uppbyggnad av socialt nätverk och handledning. En klient kan bo på halvvägshemmet från 

en månad upp till ett år, beroende på klientens behov. Man kan även bo själv och komma dit 

dagtid. (Marander 2016, personlig kommunikation). 

 USM r.f. ordnar även verksamhet för barn till missbrukare. Föreningen ordnar årligen träffar 

och läger för barn till missbrukare. Syftet är att fånga upp barn till missbrukare i ett tidigt 

skede, så att barnen får kunskap och insikt om missbruk och beroendesjukdomar. Dessutom 

får barnen träffa andra i samma situation och de får lära sig att de inte är skyldiga till 

föräldrarnas missbruk. (Marander 2016, personlig kommunikation). 

7.4. Utmaningar 

Det finns idag endast ett behandlingshem för svenskspråkiga i Finand – Pixnekliniken. Från 

deltagarkommunerna kan varje klient själv ringa och boka tid för en kurs på Pixne medan 

övriga (de kommuner som valt att inte betala en årlig summa för detta) måste ha en 

betalningsförbindelse klar innan de kan komma på behandling. Det här innebär problem för 

klienterna då de många gånger ringer och verkligen behöver hjälp, men om de bor i ”fel” 

kommun kan ingen hjälp ges förrän allt är klart. De långa handläggningstiderna gör 

dessutom att många mår dåligt i väntan på besked. För klienter boende i tvåspråkiga 

kommuner med övervikt på finska hänvisas de ofta till finskspråkiga behandlingshem, vilket 

ofta inte år framgångsrikt eftersom alla behöver få använda sitt känslospråk i 

terapisammanhang.  (Marander, 2016, personlig kommunikation). 

En annan utmaning med missbrukarvården idag är stigmatiseringen. Personer som har 

drogproblem drar sig ofta för att ta kontakt med läkare, eftersom droger är olagligt. Viktigt 

att tänka på när en missbrukare söker vård är att inte  döma henne/honom utan att försöka 

stödja hen istället. Orsaker till att en person med drogproblem ändå söker vård är att hen har 
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fått någon infektion, varit med om någon olycka, fått förgiftningssymptom, har problem med 

blodcirkulationen eller abstinensbesvär. (Aho, Salaspuro & Savolainen, 2006). 

8. Metod 

Detta examensarbete är en kvalitativ studie eftersom jag har använt mig av intervjuer med 

öppna frågor och följdfrågor. Min tanke är att när man gör intervjuer och träffar 

respondenterna personligen får man mera ut av svaren än om man skulle skicka ut enkäter 

per post. Med statistik får man inte riktigt något grepp eller känsla för hur respondenternas 

livssituation ser ut, vilket ju i detta fall är avgörande. Jag har valt att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer eftersom jag på så sätt får bäst information och det blir enklare 

att analysera intervjusvaren.   

 Kvalitativ forskning kännetecknas av närhet till forskningsobjektet och att man möts ansikte 

mot ansikte med respondenterna. Forskaren i en kvalitativ undersökning försöker se 

fenomenet han/hon studerar även inifrån. På så sätt försöker man skapa en djupare och en 

mer fullständig uppfattning av undersökningen. Man bör kunna växla mellan ett inre och 

yttre perspektiv, vilket betyder att man behöver växla mellan att förstå och förklara ett 

fenomen. Alla har en bakgrund mot sina egna tolkningar, teoretiska aspekter och 

erfarenheter och det är med denna metod som man kan hitta ett samband. Det skapas närhet 

till motparten och man bygger upp någon form av tillit. Man kan avläsa människans 

kroppsspråk under intervjun för att bedöma validiteten och reliabiliteten i sammanhanget 

och på så sätt få ett djupare perspektiv på saken. (Holme & Solvang 1997, s. 166) 

8.1 Kvalitativ intervju 

I en kvalitativ intervju använder man sig inte av färdigt utstakade frågeformulär utan man 

har vissa riktlinjer och huvudfrågeställningar man utgår från. Detta för att det inte ska ske 

någon styrning från forskarens sida. Det händer ofta att det under intervjuns gång dyker upp 

ideér eller uppfattningar som fördjupar eller ersätter de frågor vi har färdigställt. Det är 

kontexten som är det viktiga! (Holme & Solvang, s. 163, 1997)  

8.2 Val av deltagare 

Jag har valt att intervjua personer jag vet har ett missbruk bakom sig. Jag kommer att 

intervjua både män och kvinnor i olika åldrar. Detta för att få en så bred bild som möjligt. 
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Jag når dem via sociala medier eller telefon och intervjun är face-to-face. Det rör sig om 

totalt fyra personer. 

8.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är lämpligt att använda när man som jag inte har så omfattande 

forskning. För att resultatet ska få en hög tillförlitlighet krävs det att man analyserar resultatet 

steg för steg. Jag började med att renskriva intervjuerna på datorn. Sedan läste jag genom 

intervjutexterna flera gånger och streckade under det som hörde samman. Jag använde olika 

färger för olika teman och på så sätt bildades mina kategorier. 

8.4 Etik 

Forskningsetik är etiken inom vetenskapligt arbete. När man samlar in kunskap och material 

till ett examensarbete måste andra människor medverka och för deras skull finns 

forskningsetiken. Självbestämmanderätten är viktig, deltagarna får själva bestämma om de 

vill medverka och de har rätten att avbryta när/om de vill. Det är viktigt är att se till så inte 

någon far illa (utnyttjas eller såras). Vid kvalitativa intervjustudier kan vissa frågor få 

deltagarna att känna sig obekväma och därför bör man ställa alla frågor på ett respektfullt 

sätt. (Henricson, s. 72, 2017).  

Deltagarna informeras om syftet men arbetet och informeras om vem som kommer ha 

tillgång till den information som samlas in. Man skriver aldrig ut namnen utan namnger dem 

som t.ex. ”intervjuperson 1” och ”intervjuperson 2”.  Dessutom informeras de om att de när 

som helst kan dra sig ur projektet. Allt insamlat material behandlas konfidentiellt, på så sätt 

förvarar man deltagarnas integritet. Insamlade data förvaras säkert och förstörs när arbetet 

är klart. Resultatet presenteras som en sammanfattad helhet och  ingen viktig data lämnas åt 

sidan. (Henricson 2017, 73–76). Rent konkret betyder det här alltså att jag inte kommer att 

skriva ut namn, ålder eller boendeort i det här arbetet. 

9. Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av intervjuerna som analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys.   

Jag började med att ställa frågor om intervjuobjektens bakgrund, barndom och ungdom för 

att öka förståelsen för dessa personers ”bagage”. Efteråt ställde jag frågor som rörde själva 
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beroendet och frågade bland annat hur och varför de började med droger. Vidare frågade jag 

när deltagaren insåg själv att hen behövde hjälp och om hen även tidigare sökt hjälp för sitt 

missbruk. Sedan ställde jag frågor om hur de ser på Finlands drogpolitik och missbrukarvård. 

Vad fungerar och vad kunde förbättras? Slutligen frågade jag dem hur de  ser på framtiden, 

både för egen del och för Finlands narkotikapolitik. 

Sammanlagt intervjuades 4 deltagare, tre män och en kvinna. Den yngsta var 25 och äldsta 

32. De kommer alla från Korsholm och Vasa. 

 Resultatet blev fyra huvudkategorier. Den första huvudkategorin är bakgrunden och orsaker 

till missbruk. Den andra huvudkategorin är att leva med ett missbruk. Tredje huvudkategorin 

heter vägen ur beroendet och fjärde huvudkategorin heter synpunkter på 

drogpolitiken/missbrukarvården.  

 

 

 

        9.1.2 Barndomen 

       9.1.3 Första gången 

 

9.1 Bakgrund & Orsak 
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9.1 Bakgrund och orsaker 

9.1.2 Barndomen 

De intervjuade kommer alla från ganska olika bakgrunder. Gemensamt för dem alla är dock 

att de alla är uppvuxna på en mindre ort och de upplever alla, förutom en, att de redan som 

små kände sig annorlunda och utanför. Två av dem har idag fått diagnosen AD/HD En blev 

mobbad medan en var populäraste flickan i skolan. Samtliga upplevde dock att 

familjeförhållandena i barndomen var mer eller mindre ansträngda. En miste sin pappa i tidig 

ålder, en annan berättar om extrem stränga föräldrar och en tredje känner att han aldrig blev 

sedd av sin familj. 

Jag har alltid känt mig annorlunda. Aldrig trivts med mig själv och när jag var i skolåldern 

var jag väldigt osäker och bråkig. Sökte efter något ”mer”.   

Jag blev slagen. Blev även mobbad av min halvbror. Jag var ett väldigt känsligt barn. När 

jag var 7 stängde jag därför av mina känslor och har knappt gråtit sedan dess. 

Jag har alltid varit väldigt blyg och osäker på mig själv. Redan i lågstadiet började jag göra 

”revolt”. Snattade från lokalbutiken, vandaliserade skolans toaletter och kom aldrig hem i 

tid. 

9.1.3 Första gången 

”wow, det här vill jag ha mera av!”.   

Alla jag intervjuade berättar om att de började med alkohol, sedan marijuana och därefter 

övergick de till allt tyngre droger. En berättar också om att hen tog piller i samband med 

alkohol. Drogdebuten skedde ungefär samtidigt för tre stycken - i högstadiet. En var så ung 

som 10 år när han rökte på första gången. Två av dem blev fast direkt men för två skulle 

beroendet komma att växa fram med åren. En av dem började sin drogkarriär med 

ångestmediciner. 

Det var kärlek vid första klunken. Äntligen hade jag hittat något som fick mig att känna mig 

mindre utanför och mera nöjd med mig själv. Jag var redan då nyfiken på droger eftersom 

jag ville känna mig ännu mindre som mig själv. Det hela var som en slags flykt från mig 

själv och mina känslor och det eskalerade ganska snabbt. 
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Jag minns att jag och min kompis tog sömntabletter tillsammans med alkohol på ett skol 

disco för att på så sätt blev man dubbelt så full. 

Så här beskriver en av de intervjuade hur han kände när han prövade tyngre droger (ecstasy) 

första gången: ” Det första jag upplevde var hur detaljerad musiken blev, den gick genom 

mig som en flod av värme och jag vila bara röra på mig. Ljuset blev starkare och då jag gick 

in i ett rum med vanlig belysning såg jag att allt vibrerade och min kropp var varm. Massor 

med kärlek åt allihopa som var med mig ooch alla som inte var med mig” 

9.2 Att leva med missbruk 

9.2.1 Vägen in i beroendet 

Det är tydligt att alla de som jag intervjuade fäste tycke vid drogerna från första början. 

Många beskriver det som att de äntligen kände sig ”normala” och att när man är hög behöver 

man inte fundera över något (livets måsten). De använde alla drogerna som ett slags 

botemedel mot b.la. sömnsvårigheter och ångest. 

Gräs hjälpte mig att sova. Vill inte äta medicin. Det blev också en tillflykt när tankarna 

snurrade för fort. 

Blev tråkigt att ”bara” supa. Suget efter droger kom alltid efter en par öl. 

Ensamheten gjorde att jag började droga allt mer. 

9.2.2 Mitt uppe i ett beroende 

Hos alla deltagarna hade knarkandet hunnit pågå en lång tid innan de själva förstod att de 

var beroende. Många berättade att för att ha råd att knarka behöver man förr eller senare 

utföra kriminella handlingar. 

Jag knarkade i stort sett varje dag. Det var inte längre fråga om att festa till det utan jag 

var verkligen beroende av droger (subutex och benzo) och behövde dem för att klara 

vardagen. Min vardag gick i princip ut på att söka droger och pengar till droger. 

Började köpa droger själv. Och sedan även sälja, för att ha råd med mina droger. Det var 

mest amfetamin vid 17 års åldern. Blev fast direkt. ”Börja gå hårt då”. Enda gränsen jag 

hade gick vid sprutor. 
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När man söp och knarkade kunde det gå en vecka utan att jag åt nånting alls.  

9.3 Vägen ur beroendet 

9.3.1 Tidigare försök 

Hälften, alltså två, av de intervjuade har försökt bli nyktra många gånger tidigare. De berättar 

om interventioner, flera varv inne på Katko och många Pixne kurser. En tredje sökte hjälp 

enbart för att få ”vila upp” sig medan den fjärde var nära att förlora arbetet p.ga allt festande. 

 Jag har varit på behandling många gånger. Men den senaste för att jag skulle dött annars. 

Eller ja, jag ”dog” ju av en öerdos en gång tidigare men… 

Jag har sökt hjälp så många gånger men aldrig hållits nykter längre en ett halvår. Första 

gången jag sökte hjälp var när jag blev gravid 2010 men inte ens mitt barn kunde hålla mig 

nykter värst länge. 

De är alla av den åsikten att ingen annan förutom du själv kan rädda dig och att först när du 

verkligen är redo att räddas kan en förändring ske. De som provat bli rena tidigare säger att 

de nu insett att fast de mådde otroligt dåligt då var de ännu inte redo att satsa 100% på en 

nykter vardag. 

Det som gjorde att det funkade den här sista gången var att jag verkligen var beredd att gå 

all in, det hade jag inte varit tidigare, fastän jag trodde det då. 

9.3.2 Vändpunkten 

Drogerna gjorde mig fortfarande hög men flykten uteblev mer och mer och verkligheten 

började komma ikapp mig. Då kände jag att jag kan lika bra sluta och ta tag i mina problem 

en gång för alla.  

Det var antingen Pixne eller Roparnäs. Jag sov inte, åt inte och vägde 55 kg. Allt jag hade 

tryckt undan sedan jag var 7 år började komma upp till ytan och jag led av extrem ångest. 

Drogerna hjälpte inte längre. 

Trippade - antingen tar jag livet av mig eller så söker jag hjälp. Så beskriver en av de 

intervjuade sin vändpunkt. Han berättar att satt i sin bil mitt på dagen och när han mötte en 

långtradare svängde han ut i mötande fil. Han ”vaknade” till några sekunder innan det skulle 

ha smällt. Det var då han bestämde sig. 
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Det var när jag var nära att dö av en heroinöverdos för snart två år sedan. Jag har nog 

överdoserat förut men aldrig så här. Jag svävade mellan liv och död och jag kunde se vad 

det gjorde mot son och mina föräldrar. Där och då bestämde jag mig att sluta och har inte 

rört något sen det. 

9.4 Synpunkter på drogpolitiken/missbrukarvården 

9.4.1 Missbrukarvården 

”Rutin & Klein” kommer det direkt utav en av de intervjuade. Han fortsätter: USMs personal 

har tappat intresset. Dom som e bäst på Pixne är de som själva har knarkat. Dessutom ska 

man kom från ”rätt” kommun och få ”rätt” person att prata med på psyk. Systemet e helt 

fucked. 

De som genomgått behandling på Pixne var inte direkt nöjda med tiden där. De upplevde att 

när man haft samma personal så länge som man haft har dessa tappat intresset för arbetet. 

Dessutom tyckte två av de jag intervjuade att man borde ha mera expertrådgivning, alltså få 

hjälp av såna personer som själva har missbrukat och verkligen kan sätta sig in i klientens 

situation. Att vårdtiden är för kort tyckte dessa två också. Alla var överrens om att det borde 

finnas vård på svenska på flera håll i landet. 

Pixne och usm  har något föråldrade metoder och alldeles för kort behandlingstid! De som 

väljer att åka efter Pixne har det svårt att hålla sig nyktra. Ju längre behandling desto bättre! 

Sen är ju svenskan ett stort problem.  

Ett alternativ skulle vara att skicka folk på behandling till Sverige där de dessutom har en 

mycket bättre utvecklad missbrukarvård. Något jag tycker man borde satsa på är 

”paketvård”. Alltså att kommunen går med på att de betalar din vård om du binder dig till 

att vara i behandling t.ex. 6 månader. Där skulle då ingå all den vård och terapi man 

behöver. 

Först och främst behöver vi ju mera vård på svenska. Jag tycker synd om de som inte kan 

ett ord finska och skickas till någon finsk inrättning. Sedan är väntetiden oftast alldeles för 

lång! Om en missbrukare en dag bestämmer sig att sluta borde hen där och då slippa på 

vård. Han kan ju ha ändrat sig nästa dag. 

Det finns privat kliniker (finsk-språkiga) där många vårdare är utbildade före detta 

missbrukare så de har en verklig insyn i missbrukar livet. Vi kan ju inte förvänta oss att alla 
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vårdare ska vara torra missbrukare men det borde verkligen ingå i vårdutbildningen en 

mera levande insyn i missbrukarens liv. Då jag diskuterat med elever som utbildar sig inom 

missbrukarvård reser sig mitt nackhår, de har verkligen ingen aning om vad de talar om. 

9.4.2 Drogpolitiken 

Kring detta ämne var det cannabisfrågan de tillfrågade gick igång på  men de hade också 

mycket tankar och åsikter om hur drogpolitiken ser ut och det var många som tyckte att det 

finns mycket som kunde förbättras inom den  

Avkriminalisera cannabisbruket! Erbjud vård istället för en böteslapp. 

Jag tror inte Cannabis i sig är farligt och jag skulle inte påstå att det är vad som får 

människor att bli tunga narkomaner. Jag är väl nog för en legalisering tror jag. Det finns 

så många bra sidor med växten. Ångestdämpande t.ex. Dock är det inte för alla. 

Många höll med om att cannabis inte är farligt om man använder den i måttliga mängder och 

på rätt sätt. En av de intervjuade trodde att det är alkoholen och inte cannabis som är 

inkörsporten till tyngre droger.  

Tror att cannabis är lagligt inom 10 år. Större chans att samhället blir mera acceptera då. 

Jag tror inte att cannabis är inkörsporten till tyngre droger. Däremot alkohol. Många 

bråkiga alkkisar kanske skulle övergå till gräs. Bra och dåligt med allt. K-18 utan 

restriktioner. Som öl. Tveksam till att legalisera allt. Emot subvården. Staten ger ut dåliga 

droger. För sprutbyte. Dom kommer ju endå skjut upp. Staten måste inse att man inte kan 

sopa allt under mattan, vi behöver mer insyn. Inget hysch-hsych.  Debatter och tolererande 

attityd.  Mer folk sku sök hjälp. 

Det (cannabis) ska inte legaliseras och släppas lika fritt som potatis utan det ska 

kriminaliseras och kontrolleras av en myndighet som noga kan kontrollera innehållet, 

eftersom THC nivån på gatucannabis oftast är för hög. 

Det var ingen som ville legalisera cannabis eller att den skulle börja säljas lika fritt som 

alkohol, däremot var de flesta för en avkriminalisering. Argumenten var bland annat att man 

skulle sluta kriminalisera de som röker gräs och att det skulle även leda till mindre 

exkludering. 

En aktiv knarkare blir jävligt dyrt för samhället. Man borde lägga mer resurser på vården. 

Dessutom borde man beakta att fastän man blir drogfri kvarstår de underliggande 
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problemen. Det krävs mycket mera vård än bara nån veckas behandling. Ta efter Sverige 

och KRIS. Vi behöver experthjälp. 

Det går åt rätt håll fastän vi har lång väg kvar att gå. Jag tror man borde börja med att 

ändra på skolsystemet. Man kunde ha kurser i känslohantering och självkännedom. Det är 

ju där allt oftast börjar, med känslor av utanförskap. Jag tror vi kommer att avkriminalisera 

vissa droger inom 10 år. Dessutom tror jag att det i framtiden inte kommer att vara lika 

stigmatiserat att vara narkoman eller att tala om knark! 

 

10. Slutdiskussion 

Syftet med det här arbetet var att granska f.d. missbrukares syn på dagens drogpolitik och 

missbrukarvård. Detta gjordes genom att först söka fram fakta om ämnet och  även om droger 

och drogberoende i allmänhet -  för att få en bättre förståelse för de intervjuades situation. 

Jag ville bland annat ta reda på hur missbrukare ser på sin situation, om de fått den vård de 

behövde och vad man kunde göra för att förbättra deras situation.  

I studien använde jag mig av färdiga frågeformulär att utgå från men vid vare intervjutillfälle 

uppstod ett flertal följdfrågor. I efterhand är jag på det hela taget nöjd med frågorna och 

intervjuerna, dock känner jag att jag kunde ha frågat upp ännu mera kring hur vägen från ett 

missbruk till en vårdplats ser ut och fokuserat lite mer på bakgrund och orsaker. Jag märkte 

i analysprocessen att jag inte fått tillräckligt med data under första delen av intervjun. 

Däremot fick jag många och långa svar på frågor om missbrukarvården och drogpolitik, 

vilket ju faktiskt var syftet med arbetet. Det jag upplevde som jobbigast med intervjuerna 

var att få till dem. Det förekom en hel del uppskjutningar, avbokningar och förseningar. 

Detta kan möjligen bero på att dessa personer fortfarande kämpar med att passa tider och att 

tänka på andra än sig själv. 

Vad gäller de svar jag fick var det ganska väntade svar, de överensstämde till stor del med 

den teori jag hittat. De intervjuade var inte särskilt nöjda med vare sig dagens drogpolitik 

eller missbrukarvården.  Dock tyckte jag det var märkligt att ingen av de tillfrågade kom 

från en missbrukarfamilj! Jag reagerade också på att alla (!) tycker att vi borde 

avkriminalisera cannabis och att många verkade ha en ganska liberal syn på droger överlag 

fastän de själva inte längre missbrukar.  
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Jag tycker att det har varit mycket mer utmanande att skriva examensarbetet än jag trodde 

det skulle vara. Jag antar detta har att göra med min ADD. Dock är jag väldigt tacksam över 

allt vad jag lärt mig under processen. Att jobba ensam var det bästa sättet för mig men 

stundtals kändes det jobbigt att inte ha någon att bolla idéer med och diskutera dessa ämnen. 

Även om jag hade viss förkunskap gällande mitt val av undersökning tycker jag att jag  

genom denna studie har fått ännu mer kunskap om ett intressant och aktuellt ämne. Jag 

hoppas att missbrukarvården i framtiden kan ses som vilken ty av vård som helst och att man 

slutar stigmatisera människor för deras ”egenvållade” sjukdom. 
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          Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Jag samtycker till att delta i Lina Snellmans forskningsintervjuer. Intervjuerna görs enskilt 

på förutvalda platser. Forskningens intresseområde är f.d drogmissbrukares syn på 

drogpolitiken (främst missbrukarvården) i Finland. Åt mig har man berättat syftet med 

intervjuerna och vad materialet kommer att användas till. 

Jag har fått information om att deltagandet i studien är frivillig och att jag när som helst 

kan avbryta intervjun eller mitt deltagande i studien. Jag är medveten om att 
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forskningsmaterialet behandlas konfidentiellt och att min identitet förblir anonym under 

såväl sammanställning- och analysfasen som i resultaten och det färdiga arbetet. Alla de 

uppgifter som rör informanterna bevaras på en säker plats och all information behandlas på 

ett sådant sätt att det inte kan spåras till mig som person. Allt material förstörs efter att 

forskningsresultaten är sammanställda.  

Jag godkänner att intervjun spelas in. Jag har på förhand fått information om när intervjun 

hålls och att ingen annan än Lina har tillgång till det inspelade materialet. Det inspelade 

materialet kommer att förstöras efter avlagd examen. 

 

 

Jag godkänner mitt deltagande i intervjun och inspelningen av denna: 

 

 

Tid, plats och informantens underskrift: 

 

 


