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Abstrakt 

Den här pro gradu-avhandlingen granskar hur mammor som använt rusmedel under 

graviditeten konstruerar identitet i sina livsberättelser, och vilka betydelser beroende 

och moderskap får i berättelserna. Undersökningsmaterialet består av fyra livsberät-

telser. Avhandlingen har sina teoretiska rötter i kvalitativ rusmedelsforskning och 

kritisk föräldraforskning. Ur en metodologisk-teoretisk synvinkel placerar sig av-

handlingen inom den sociala konstruktionismen, närmare bestämt den narrativa kon-

struktionismen.  

Avhandlingen granskar identitet ur en narrativ synvinkel. Analysen granskar berätta-

rens individuella identitetskonstruktion och hur större kulturella modellberättelser 

sammanvävs och används för att skapa mening kring berättarens upplevelser. I av-

handlingen kategoriseras de fyra livsberättelserna som progressiva berättelser där 

huvudpersonen går igenom svårigheter och prövningar för att till slut växa som män-

niska. I sina berättelser konstruerade kvinnorna flera identiteter, varav identiteten 

som en moralisk aktör är den mest framträdande. Kvinnorna konstruerar sina identi-

teter utgående från olika dikotomier, som till exempel en tudelning mellan ett 

”drogjag” och ett ”verkligt jag”, och mellan ”drogvärlden” och ”vanliga” världen. 

Funktionen av denna tudelning är att bereda väg för en ny identitet som mamma. 

Livsberättelserna följer kulturella narrativ om att tillfriskna från ett beroende. Bero-

ende konstrueras som en berättigad reaktion på en svår barndom och som en splitt-

rande händelse som styrt kvinnornas liv in på nya banor. Moderskapet har en central 

ställning i berättelserna, och barnet och moderskapet konstrueras som den främsta 

motiveringen till att bli nykter. I förhållande till moderskapet och det nya livet fram-

steg livet i drogvärlden som problematiskt och mindre värt. Identiteten som mamma 

kretsar kring att vara vanlig, vilket tolkas som ett sätt att särskilja det egna jaget från 

en stigmatiserad grupp. Tillsammans kan de fyra narrativen betraktas som en motbe-

rättelse mot de kulturella narrativ som definierar kvinnornas moderskap som dömt att 

misslyckas.  

Nyckelord: narrativ, identitet, livsberättelse, moderskap, missbruk, moral, narrativ 

konstruktionism 
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1 Inledning 

Tää on tärkee aihe, meitä on niin paljon, niinku päihdeäitejä, ja meit ymmärre-

tään tosi usein väärin, ja meit kohdellaan kaltoin useesti (.) et mekin ollaan ihan 

tavallisii ihmisii vaan, kenell on ollut menneissään huonompi elämä. 

Så här avslutar Monica, en av mina informanter, sin berättelse. Termen ”päihdeäiti”, 

en mamma som använt rusmedel under graviditeten, är ett välkänt ord i den finska 

debatten om rusmedel. De kulturella berättelserna om den missbrukande mamman är 

genomgående negativa. Den missbrukande mamman bryter mot våra mest grundläg-

gande uppfattningar om moderskap – kroppen som ska vårda och ge liv blir en sym-

bol för destruktivitet. Hur förstår en kvinna som Monica sig själv och sitt liv, när 

hennes berättelse skiljer sig så starkt från omgivningens uppfattningar och det för-

väntade?  

I min pro gradu-avhandling undersöker jag hur kvinnor som använt rusmedel under 

graviditeten konstruerar identitet i sina livsberättelser. Jag är speciellt intresserad av 

att granska vilka betydelser som rusmedelsanvändning och moderskap får i kvinnor-

nas berättelser, och hur de konstruerar mening kring sina erfarenheter. Ur en soci-

alpsykologisk synvinkel är kvinnor som använt rusmedel under graviditeten en in-

tressant grupp att studera. Det är en stigmatiserad grupp, som utsätts för mycket för-

domar och diskriminering. Ur en samhällelig synvinkel kan en bättre förståelse av 

mammor som använt rusmedel under graviditeten bidra till att utveckla vården för 

denna klientgrupp. Varje barn har rätt till en trygg och balanserad uppväxt, och i en 

familj med rusmedelsmissbruk är denna rätt hotad. Ett missbrukande föräldraskap 

innebär en komplex problematik som kräver individuella lösningar och mycket stöd. 

De senaste årens debatt om vården av rusmedelsmissbrukande mammor har inte 

speglat denna komplexitet, utan åtgärder som tvångsvård har diskuteras utan hänsyn 

till faktorer som tillgång till kvalitativ vård eller individuella livssituationer (Leppo, 

2012).  

 Självnarrativ som livsberättelser kan också ge en viktig inblick i den kultur och det 

samhälle som berättaren lever i. Hänninen och Koski-Jännes (1999) påpekar att det 

intressanta i självbiografiska berättelser inte är berättarens direkta erfarenheter, utan 

hur kulturella element sammanvävs och används för att skapa mening kring berätta-

rens upplevelser. Jag är intresserad av att undersöka hur mina informanter i sina egna 
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personliga berättelser för förhandlingar med kulturella berättelser om droganvänd-

ning, kvinnlighet och moderskap, och vilka betydelser dessa förhandlingar får för 

kvinnornas identitetskonstruktion. Genom min forskning hoppas jag kunna bidra till 

att skapa en mer nyanserad bild av ett komplicerat fenomen.  

Min avhandling har sina rötter i två samhällsvetenskapliga forskningstraditioner, 

nämligen samhällsvetenskaplig kvalitativ rusmedelsforskning och kritisk föräldra-

forskning. Ur en metodologisk-teoretisk synvinkel placerar sig min avhandling inom 

den sociala konstruktionismen, närmare bestämt den narrativa konstruktionismen. 

Jag använder mig av en narrativ approach för att analysera hur kvinnorna konstruerar 

identitet i sina livsberättelser.   

För att förstå den samhälleliga och kulturella kontext som kvinnor som använt rus-

medel under graviditeten lever i börjar avhandlingen med en genomgång av forsk-

ning om drogsituationen i Finland, med fokus på droganvändande kvinnor. Därefter 

diskuterar jag de samhälleliga och kulturella villkoren för moderskap samt moder-

skap och moral. Den teoretiska genomgången avslutas med en presentation av identi-

tet som forskningsobjekt, och en presentation av narrativ identitetsforskning. Av-

handlingens andra del börjar med en grundligare presentation av mina forskningsfrå-

gor och mina forskningsmetoder. Därefter följer en analys av fyra livsberättelser, 

som avslutas med en sammanfattande diskussion.  

2 Forskningens samhälleliga och kulturella kontext 

2.1 Drog- och rusmedelsanvändning i Finland 

Missbruk och rusmedel är breda och mångdimensionella begrepp (Nätkin, 2006, 7). 

Till rusmedel räknas alkohol, läkemedel och droger, som vidare kan delas in i lagliga 

och illegala ämnen. Mina informanter missbrukade främst droger och läkemedel, och 

när jag i fortsättningen talar om rusmedel syftar jag främst på dessa substanser. Rus-

medel kan brukas med måtta och inom vissa gränser, vilket ofta betyder små mäng-

der och njutningsinriktad konsumtion. Man kan också vara storkonsument av rusme-

del, vilket kan leda till en problematisk rusmedelskonsumtion och beroende. Vad 

som definieras som problematisk rusmedelskonsumtion, liksom var gränsen mellan 

läkemedel och droger går, bedöms av olika experter genom vetenskaplig forskning 

och klinisk erfarenhet. Trots detta är definitionerna långt ifrån entydiga: uppfattning-
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arna om rusmedel och rusmedelsmissbruk är mångfacetterade och motsägelsefulla 

också inom vetenskapen. (Nätkin, 2006, 5-23).  

I årsrapporten över drogläget i Finland 2013 konstaterar Varjonen, Tanhua och For-

sell (2014, 29) att droganvändningen länge följt internationella trender. Precis som i 

många andra länder kan man i Finland urskilja två större vågor i droganvändningen: 

den första på 1960-talet och den andra på 1990-talet. I synnerhet den andra vågen 

medförde stora förändringar i förekomsten och användningen av droger i Finland 

(Selin, Hakkarainen, Partanen, Tammi och Tigerstedt, 2013). Under båda vågorna 

var ökningen i droganvändningen starkt kopplad till ungdomskulturen och vissa ge-

nerationer (Varjonen m.fl., 2014, 29-30). Varjonen med fler beskriver droganvänd-

ningen i början av 1980- och 1990-talet som ett fenomen inom urbana subkulturer 

som teknokulturen, och menar att det var först i mitten på 1990-talet som drogan-

vändningen började sprida sig också bland andra än urbana unga vuxna. I samband 

med att droganvändningen spred sig till nya grupper började den också anta nya for-

mer. Droganvändningen fortsatte öka ända till slutet på 1990-talet då utvecklingen 

klart jämnades ut. Varjonen m.fl. menar att droganvändning i dag allt mer är en del 

av ungas vardag, och drogerna utgör också en allt större del av den problematiska 

rusmedelsanvändningen. 

Enligt Varjonen m.fl. (2014, 30) är experimentering med och regelbunden använd-

ning av droger betydligt vanligare i dag än på 1990-talet. Detta förklarar forskarna 

bland annat genom att andelen unga som börjat experimentera med droger under 

eller efter 1990-talet är större i de stora befolkningsundersökningarna om rusmedel-

sanvändning, samtidigt som de äldre generationerna som aldrig använt droger uteblir 

från undersökningarna. Enligt rapporten tyder de senaste siffrorna på att drogan-

vändningen igen är på väg att öka i synnerhet bland unga vuxna i åldersgruppen 25-

34. Enligt data från 2010 har 17 procent av personer mellan 15 och 69 använt kanna-

bis, varav fyra procent använt under det senaste året. Männens andel är något högre 

än kvinnornas, och störst är användningen i åldergruppen 15-34. (Varjonen m.fl., 

2014, 30).  

Ett särdrag i den finska drogkulturen är den höga graden missbruk av buprenorfinba-

serade läkemedel. Buprenorfin är ett preparat som används inom substitutionsvården 

för att behandla opiatberoende. Ur en medicinsk synvinkel är buprenorfin ett effek-
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tivt sätt att vårda opiatberoende, för i små doser ersätter läkemedlet opiaternas berus-

ningseffekter och minskar drogbegäret.  Om buprenorfin används korrekt har läke-

medlet inte heller biverkningar som påverkar den mentala hälsan, och risken för 

överdos är liten. (Weckroth, 2006, 15-16, Ojanen 2006, 111-114, Selin m.fl., 2013). I 

Finland har burprenorfinpreparaten ändå medfört negativa konsekvenser; i och med 

att substitutionsvården blivit allt mera populär har buprenorfin också spridit sig till 

gatuhandeln (Leppo, 2012, 18). Medan heroinmissbruket har sjunkit i Finland under 

2000-talet, har missbruket av buprenorfin och andra opioder vuxit, och buprenorfin 

var det främsta problemämnet för 33 procent av patienterna som sökte vård år 2009 

(Selin m.fl., 2013). Också för mina informanter var buprenorfin den drog som ver-

kade vara svårast att lämna. Alla mina informanter förutom Nina gick i substitutions-

vård, och valet att inte inleda substitutionsvård har en central ställning i Ninas berät-

telse.  

Kvalitativ forskning om droganvändare, beroende och att komma ifrån ett beroende 

har varit ett växande samhällsvetenskapligt forskningsområde i Finland under de 

senaste årtiondena (Virokannas, 2004, 3; Värynen, 2007, 25; Kotovirta, 2009, 13). 

Flera doktorsavhandlingar har publicerats inom ämnet: Simonen (2013) har under-

sökt kvinnliga och manliga dryckesvanor, Leppo (2012) har analyserat hur riskerna 

kring rusmedelsmissbruk under graviditeten konstruerats i politiska och samhälleliga 

diskurser, Riikka Perälä har studerat den finska drogpolitiken och drogvården under 

2000-talet, Jussi Perälä (2011) har beskrivit hierarkier och vardagsrutiner inom drog-

världen, Kotovirta (2009) har studerat tillnyktringsprocessen inom Anonyma narko-

maner, Väyrynen (2007) har intervjuat kvinnor i drogvärlden, Weckroth (2006) har 

studerat makt och meningsskapande inom substitutionsvården och Virokannas 

(2004) har studerat drogernas betydelse i ungas identitetskonstruktion. 

2.3 Kvinnlighet och droganvändning 

Olika uppfattningar om kvinnlighet, manlighet och moderskap har en stor inverkan 

på de kulturella föreställningarna om rusmedelsanvändande mammor, hur samhället 

uppfattar att problematiken kring rusmedelsmissbrukande mammor borde åtgärdas 

(Leppo, 2012, 15) och hur individen konstruerar sin egen identitet. I detta kapitel 

kommer jag därför att närmare analysera kvinnlig rusmedelsanvändning, för att re-

dogöra för den samhälleliga och kulturella kontext som mina informanter konstruerar 

sin identitet i. 
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Man vet ganska lite om kvinnors upplevelser av droganvändning, eftersom man 

egentligen inte har uppmärksammat könsskillnader i forskningen om brukares erfa-

renheter av droganvändning (Väyrynen, 2007; Sinko och Vironkannas, 2009; Nätkin, 

2006). Många samhällsvetenskapligt inriktade forskare har därför efterlyst ett genus-

perspektiv i forskningen om rusmedelsmissbruk. Malloch (2000, 56-57) och Väyry-

nen (2007, 25-30) menar att en stor del av forskningen om droganvändning kan besk-

rivas som könsbunden eftersom droganvändning granskats ur ett manligt perspektiv 

och som en manlig kultur. Först på senare år har man börjat fokusera på könsspecifik 

drogforskning, men det är ännu ett marginellt fenomen (Sinko och Virokannas, 

2009). Sanna Väyrynens doktorsavhandling från 2007 är en av de grundligaste ut-

redningarna om kvinnors upplevelser av drogvärlden. Väyrynen (2007) menar att det 

går att se en utveckling mot en mera jämställd debatt om effekterna av kvinnligt och 

manligt rusmedelsmissbruk, i och med att kvinnor börjat uppmärksammas mera i 

diskussionen om droger och kvinnlig droganvändning inte längre i lika hög grad upp-

fattas som avvikande. Trots detta menar Väyrynen att tonen i diskussionen om kvin-

nors droganvändning ännu är fördömande och problemcentrerad. 

Rusmedelsmissbruk uppfattas traditionellt som en manlig aktivitet, som profileras 

genom manliga handlingsmönster och manliga handlingskulturer (Väyrynen, 36-37, 

2007; Sinko & Virokannas, 2009; Nätkin, 2006). Simonen (2013) beskriver kvinnor-

nas ökande alkoholanvändning som en av de största förändringarna som skett i den 

finländska dryckeskulturens närhistoria. Fram till 1960-talet tillhörde alkoholbruk 

främst männens värld, och enligt dåtida kvinnoideal ansågs kvinnlig alkoholanvänd-

ning opassande (Simonen, 2013, 24). I samband med de stora samhällsförändringar-

na i mitten på förra seklet började kvinnornas alkoholanvändning öka på 1960-talet, 

och Simonen (2013, 19) konstaterar att alkohol nu är en naturlig del av kvinnornas 

liv. Under de senaste årtiondena har konsumtionen vuxit radikalt: 2006 stod kvinnor 

för ungefär trettio procent av den totala alkoholkonsumtionen, i jämförelse med tolv 

procent 1968 (Leppo, 2012, 16). Nätkin (2006, 5-23) förklarar denna massiva föränd-

ring genom de senmoderna förändringar som påverkat kvinnans sociala roll, som 

t.ex. traditionernas sönderfall, ökad individualism och urbanisering samt ökad jäm-

likhet på arbetsmarknaden och i familjeroller. I fråga om droger har den kvinnliga 

användningen inte utvecklats lika radikalt. Droganvändning var en starkare trend 

bland män än kvinnor fram till mitten av1990-talet, då också droganvändningen steg  
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hos den kvinnliga befolkningen. Användningen bland kvinnor ökade fram till slutet 

av 1990-talet, varefter man kan se en tydlig utjämning i tillväxten. (Varjonen m.fl., 

2014, 30). 

Den allmänna oron för kvinnlig rusmedelsanvändning under graviditeten väcktes på 

allvar under 1970- och 1980-talet i världen och i Finland i och med myntandet av 

begreppet fetalt alkoholsyndrom (FAS) (Leppo, 2012, 15). Diagnosen FAS uppkom 

när ett samband konstaterades mellan kronisk alkoholism under graviditeten och all-

varliga fosterskador. Under tidigare årtionden var den allmänna medicinska uppfatt-

ningen att alkoholanvändning under graviditeten var harmlöst och utan långtgående 

konsekvenser (Armstrong, 2003, 73). Alkoholintag under graviditeten var det 

främsta orosmomentet bland både medicinsk expertis och massmedia fram till slutet 

av 1990-talet, då oron för narkotikaanvändning under graviditeten växte i samband 

med den andra drogvågen (Leppo, 2012, 17). Trots den stora oron för konsekvenser-

na av rusmedelsanvändning under graviditeten, och den stora mängden forskning 

som gjorts i ämnet, är de långvariga konsekvenserna av rusmedelsexponering på bar-

nets utveckling inte väl kända (Boris, 2007, 175). Forskningsresultaten är motstri-

diga, och tillförlitligheten har försämrats på grund av metodologiska brister (Boris, 

2007, 175; Armstrong 2003). Sammanfattningsvis kan man säga att exponering för 

rusmedel under fosterstadiet förorsakar fysiska skador och en biologisk sårbarhet, 

som kan förvärras av en instabil uppväxtmiljö (Boris, 2007, 175). Trots att rusmedel-

sanvändning under graviditeten orsakar stor oro bland så väl experter som allmänhet-

en, finns det en stor osäkerhet kring den egentliga andelen gravida kvinnor med rus-

medelsproblematik i Finland (Leppo, 2012, 16). I sin doktorsavhandling bedömde 

Marjukka Pajulo att sex procent av de gravida kvinnorna i Finland skulle vara bero-

ende av alkohol eller droger (Pajulo, 2001). Antalet barn som föds årligen i Finland 

med diagnosen FASD (fetal alcohol spectrum disorder, ett samlingsbeprepp för olika 

grader av alkoholrelaterade fosterskador), har uppskattats mellan 520 och 600 barn 

årligen (Raskaana olevien päihdeongelmaisten... 2009; Autti-Rämö och Ritvanen, 

2009). Dessa siffror har citerats mycket inom den finländska forskningen, men upp-

skattningarna har också kritiserats för att vara gjorda på osäkra grunder och för att 

sannolikt vara för höga (Leppo, 2012; Mäkelä, 2009).   
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2.4 Marginalen som en plats för kvinnlig identitetskonstruktion 

Kvinnligt missbruk är ett moraliskt fält, som väcker starka känslor och tankar. Leppo 

(2012, 15- 16) menar att kvinnligt missbruk ännu kopplas till promiskuös sexualitet 

och annat (ur samhällets synvinkel) olämpligt beteende. På så sätt kan man säga att 

kvinnor, och i synnerhet mammor som använt droger, är en grupp som ur en samhäl-

lelig och kulturell synvinkel lever i marginalen. Teoretikerna Jokinen, Huttunen & 

Kulmala (2004, 9-19) använder begreppet marginal som en liknelse för ett tillstånd 

av utanförskap, att stå på sidan om. Författarna beskriver hur marginalen alltid står i 

förhållande till ett center, och att den på så sätt representerar det avvikande och det 

som är annorlunda. Jokinen m.fl. påpekar att marginaler inte till sin natur är diskri-

minerande, utan diskrimineringen sker alltid i förhållande till olika centra. För Jokin-

en m.fl. är förhållandena mellan center och marginal också en maktrelation, och de är 

därför politiska. Centern och marginalen produceras och förnyas i olika vardagliga 

och institutionella sedvanor. De konstrueras i uppfattningar om vem som är ”vi” och 

”dem”. Samhällelig position, etnicitet eller sexuell läggning är exempel på identiteter 

som används för att skapa särskiljning.  Det finns många olika marginaler och också 

många olika centra. Likaså kan upplevelsen av marginalen konkretiseras på olika sätt 

för olika människor. (Jokinen m.fl., 2004, 9-19; Malloch, 2000, 54). I fråga om drog-

användande mammor kan detta innebära att vara tredubbelt marginaliserad. En 

drogmissbrukande kvinna är avvikande eftersom hon bryter mot lagen och sam-

hällets förväntningar på den goda medborgaren. Eftersom droganvändning ännu 

långt uppfattas som en manlig aktivitet bryter hon också mot sin kvinnoroll. Slutligen 

är en missbrukande mamma också mera avvikande i förhållande till en barnlös miss-

brukande kvinna. Att i forskningssammanhang tala om ”marginaliserade grupper” är 

ändå inte oproblematiskt. Då jag i min avhandling talar om marginaliserade kvinnor, 

deltar jag också i en stämplande diskussion som uppehåller konstruktionen om miss-

brukande kvinnor som avvikande och problematiska (se också Virokannas, 2004, 19, 

Lalander 2001, 19-20). Att jag ändå väljer att tala om marginalisering beror på att 

mina informanter konstruerade sin droganvändning som en marginal, en motsats och 

ett undantag till det ”vanliga” livet. Också i våra kulturella berättelser om kvinnlighet 

och moderskap är ett droganvändande moderskap en form av kvinnlighet som inte 

”ryms med”. Det är en form av kvinnlighet och moderskap som konstrueras som det 

ideala moderskapets motsats. 
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Marginalen kan vara en viktig plats för identitetskonstruktion, och marginella grup-

per kan erbjuda en stark gemenskap (Lalander, 2001, 21-25).  I sin studie av tonåriga 

droganvändare fann Elina Virokannas (2004, 38-39) att hennes informanter byggde 

sin identitet kring upplevelsen av att vara avvikande. Virokannas kopplar detta till 

samhällets negativa och stämplande förhållningssätt till rusmedel. Om omvärlden 

uppfattar en som avvikande och onormal, kan det vara svårt att konstruera en ”nor-

mal” identitet. Väyrynen (2007) tar ett annat perspektiv, och menar att livet i margi-

nalen också kan te sig som lockande för unga kvinnor, eftersom det ger en möjlighet 

att motsätta sig det normala, skilja sig från mängden, utmana konventionella uppfatt-

ningar om hur livet ska se ut och tänja på gränserna för den egna könsidentiteten. 

Jennifer Friedman och Marixa Alicea (2001, 88-89) har föreslagit att användning av 

hårda droger för unga kvinnor kan handla om en strävan att motsätta sig samhällets 

patriarkala kultur, som har makt att definiera och placera unga kvinnor enligt vissa 

stereotyper. Att använda hårda droger blir således ett sätt att skapa en avvikande 

identitet, en sorts antites till de traditionella roller som kvinnor tillskrivs. Attribut 

som ofta kopplas samman med drogvärlden, som t.ex. hårdhet, tvivelaktig moral och 

själviskhet, blir för kvinnan ett sätt att motsätta sig det patriarkala samhällets värde-

ringar, både i majoritetskulturen och i drogvärlden (Väyrynen, 2007, 36). 

Paradoxalt nog är maktförhållanden och ojämlikhet mellan könen mycket framträ-

dande i drogvärlden (Väyrynen, 2007, 36-37). Speciellt i kretsar med beroendemäss-

ig användning av droger blir kvinnor ofta utsatta för dominans, utnyttjande och våld, 

och det är inte ovanligt att kvinnor finansierar sitt beroende genom prostitution 

(Väyrynen, 2007, 37; Lalander, 2001, 216). Till skillnad från kvinnan menar Väyry-

nen att mannen behåller sin hjälteroll också i marginalen, och att män ofta har mera 

frihet, makt och status i drogvärlden. Enligt Malloch (2000, 55) är drogvärlden ett 

patriarkalt samfund som bygger på traditionella värderingar. I sin etnografiska under-

sökning fann Lalander (2001, 201-227) att den missbrukande kvinnan var en paria 

också inom drogvärlden, något som utmanade subkulturen och den manliga identite-

ten: 

Den kvinnliga droganvändaren och yrkeskriminella ifrågasätter genusordningen. 

Kvinnor ses ofta därför som om de vistas i kulturen som undantag. Männen ska-

par skillnad och distans till dem, som för att visa att de egentligen inte vill befatta 

sig med dem. På så vis kan männen, åtminstone temporärt, hantera det hot som 
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gestaltas mot subkulturen. Om kvinnor görs till svaga, smutsiga och lösaktiga 

framstår männens identiteter som mindre klandervärda. Den kvinnliga narkoma-

nen är ett objekt som andra kan projicera sin egen smuts på. (Lalander, 2001, 

228).  

I början av detta kapitel beskrev jag hur kvinnans sociala roll i förhållande till alko-

holbruk förändrats sedan 1960-talet. Jag konstaterade också att kvinnlig droganvänd-

ning ökat under de senaste årtiondena. Trots att kvinnors droganvändning ökat, har 

manlig och kvinnlig droganvändning inte genomgått samma ”jämlikhetsprocess” 

som i fråga om alkoholbruk. Droganvändning är tabubelagt för båda könen, men 

kvinnliga droganvändare uppfattas ännu som mera avvikande än manliga droganvän-

dare, och kvinnor som använder illegala droger betraktas ofta som misslyckade i sin 

kvinnoroll (Sariola, 2006).   

2.5 Moderskapets kulturella villkor 

Föräldraskap, och speciellt moderskap, är omgivet av kulturella, vetenskapliga, pro-

fessionella och lekmannanarrativ om vad moderskap är och hur ett gott moderskap 

ser ut (Sevón, 2011). Narrativen om det ”goda moderskapet” påverkar hur kvinnor 

konstruerar sitt eget moderskap och sin identitet som mamma. I detta kapitel diskute-

rar jag moderskap, och de kulturella narrativen om föräldraskap i dagens Finland.   

Föräldraskap diskuteras och debatteras i vardagssamtal, i media, i litteraturen och 

bland experter. I dessa samtal om föräldraskap konstrueras olika uppfattningar om 

föräldraskap. Dessa uppfattningar är bundna till en viss plats och tid, och de formas 

utgående från olika kulturbundna erfarenheter och kunskaper. De kulturella narrati-

ven om moderskap synliggör vad det innebär att vara mamma, och vilka beteende-

former och attityder som är tillåtna för mammor. De förmedlar också uppfattningar 

om hur moderskap påverkar (eller borde påverka) kvinnan, hennes självbild och för-

hållanden. (Johnston & Swanson, 2003). Narrativ om familj, och i synnerhet moder-

skap, är bland de mest välkända narrativen i den västerländska kulturen. Narrativ om 

moderskap berör inte endast mödrar: i och med att moderskap är starkt sammanbun-

det med kvinnlighet är narrativ om moderskap något som alla kvinnor tvingas för-

hålla sig till på ett eller annat sätt. (Andrews, 2004, 2; Thorsby, 2004; Kirkman, 

2003; Sevón, 2011).  
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Ofta kretsar diskussioner om föräldraskap kring olika uppfattningar om vad som är 

ett gott föräldraskap. Samtidigt produceras också uppfattningar om vad som klassifi-

ceras som ett dåligt föräldraskap. (Kulmala & Vanhala, 2004; Berg, 2008; Nousi-

ainen, 2004; Johnston & Swanson, 2003). Kulmala & Vanhala (2004, 99-100) menar 

att diskussionen om föräldraskap skapar föräldraskapets kulturella modellberättelse, 

eller helt enkelt bara föräldraskapets modellberättelse. En del av föräldraskapets 

modellberättelse skapas inom social- och hälsovården, där professionella gör bedöm-

ningar om i hurudana fall ett föräldraskap kan anses vara tillräckligt gott, och i 

hurudana fall man rör sig på ett område där samhället är tvunget att ingripa. Det på-

går således en ständig förhandling om vad som är bra eller dåligt föräldraskap, och 

dessa förhandlingar konkretiseras i det arbete som görs för familjer i behov av stöd. 

Enligt Kulmala & Vanhala uppehåller och producerar dessa diskussioner det normala 

och å andra sidan också det som blir utanför det normala. Samtalen om föräldraskap 

förstärker den kulturella modellberättelsen om gott föräldraskap, men de utesluter 

också vissa personer ur berättelsen. Människor bygger sin egna personliga berättelse 

om föräldraskap i förhållande till den kulturella modellberättelsen och de betydelser 

som den erbjuder. Detta liknar det som Berg (2008, 19-22) kallar för moderskapet 

som institution och moderskap som individuell upplevelse. Moderskap som institut-

ion och moderskap som individuell upplevelse är olika, men samtidigt samman-

bundna saker. De samhälleliga och kulturella drag som definierar och begränsar vår 

bild av moderskapet kan göra att den individuella upplevelsen av moderskapet blir 

problematisk och konfliktfylld, fastän det i sig inte skulle vara problematisk att vara 

mamma. (Berg, 2008).  

Sedan mitten av 1900-talet har modellberättelserna om moderskap präglats av psyko-

logins framväxt, och utvecklingspsykologiska och anknytningsteoretiska uppfatt-

ningar har skapat en stark grund för de kulturella uppfattningar om vad som är ett 

gott moderskap (Nätkin, 2003; Vuori, 2003; Berg, 2008). I enlighet med psykologins 

läror har moderskapets kärna blivit förhållandet mellan mamma och barn, där mo-

derns främsta uppgift är att garantera barnets balanserade psykiska utveckling (Berg, 

2008, 30). Fram till mitten av förra seklet byggde ett gott föräldraskap på god fysisk 

vård av barnet, medan nuvarande föräldraideal bygger på en tanke om ett psykiskt 

välmående och balanserat barn (Vuori, 2003, 43). Ur denna synvinkel är moderskap 

ett anknytnings- och identifikationsförhållande mellan mamma och barn, där måttet 
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på ett gott moderskap är mammans förmåga att skapa ett tryggt och intimt förhål-

lande till barnet utan vara varken för påträngande eller tillbakadragande (Berg, 2008, 

38-41). Sevón (2011) talar om ”intensivt moderskap” som bygger på att mamman är 

den första och självklara anknytningsfiguren för barnet, som också bär främst ansvar 

för barnet. Taylor (2004) menar att anknytning- och utvecklingspsykologiska teorier 

har blivit en del av vardagskunskapen, så att de inte bara uppfattas som naturliga och 

självklara av professionella inom social- och hälsovårdsbranschen, utan också av 

vanliga föräldrar.  

Ett alternativ till narrativet om intensivt moderskap är narrativet om delat föräldra-

skap, som utgår från partnerskap och delat föräldraansvar mellan mammor och pap-

por (Sevón, 2011). Sevón konstaterar att idealet om det delade föräldraskapet har 

uppkommit i och med att det har blivit mera möjligt att definiera och förhandla köns-

roller inom parförhållanden under de senaste årtiondena, samt att kvaliteter som 

känslomässig tillfredsställelse, intimitet och självförverkligande har blivit allt vikti-

gare måttstockar på ett gott förhållande. I det delade föräldraskapet poängteras vän-

skapsband, fritt val, jämställdhet och att ömsesidigt dela ansvaret. Å andra sidan me-

nar många forskare att narrativet om delat föräldraskap döljer ojämna köns- och 

maktrelationer (Sevón, 2011; Vuori, 2009). Sevón (ibid) hänvisar till forskning som 

visar att många kvinnor tar på sig ansvar också för sin partners föräldraskap, och 

menar att kvinnor tar på sig ansvar för sina partners föräldraskap till den grad att det 

kan kallas för ett nytt dolt ansvar för kvinnor.  

Moderskap (och föräldraskap) har i allt högre grad blivit frågan om ett val (Vuori, 

2003, 40; Ketokivi, 2002). Detta val är långt i från självklart, och det är ett beslut 

som många reflekterar och överväger länge (Ketokivi, 2002; Sevón, 2011). I sin 

undersökning om högutbildade urbana 30-åringars tankar kring att bilda familj be-

skriver Ketokivi (2002) det senmoderna föräldraskapet som en balansgång mellan 

frihet, självförverkligande, ansvar och risk. Många teoretiker menar att ständig re-

flektion över det egna föräldraskapet är karakteriserande för ett modernt föräldra-

skap. I takt med en ökande mängd expertkunskap och ökade valmöjligheter tvingas 

föräldrar att ta ställning till sitt föräldraskap, och på ett individuellt plan reflektera 

över föräldraskapets kvalitet (Jokinen, 1997). Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta 

Bergsten (1997, 28) har framfört att ständig självreflektion, där uppfattningar om 

föräldraskap, psykologisk och sociologisk expertkunskap och olika livsstilar i mass-
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media används som måttstock, är ett krav på dagens föräldrar. När professionella och 

media producerar förväntningar på ett bra och normalt moderskap, tvingas de mam-

mor som lever i vår kultur att gestalta sin egen verklighet utgående från dem. Detta 

påverkar inte minst hur mammor ser sig själva som mamma, hur de litar på sina egna 

förmågor, hur de ser sina barn, samt hur de konstruerar sin egen mammaidentitet 

eller visar upp den för andra. (Berg, 2008, 23).  

2.6 Moderskap och det moraliska jaget 

Fastän moderskap i första hand uppfattas som ett personligt förhållande inom hem-

mets kretsar, så väcker moderskap allmänhetens intresse och oro, speciellt i fall där 

kvinnan verkar misslyckas i sin modersroll, eller då hon verkar handla i motsats till 

kulturella uppfattningar om moderskap (Berg, 2008, 1-3).  Moderskap värderas ofta i 

en dikotomi mellan gott och ont, mellan att vara rätt eller fel sorts mamma. De 

moralkoder som kopplas samman med moderskap uppfattas som självklara, oförän-

derliga och givna, då de i själva verket är bundna till tid och rum och olika kulturella 

uppfattningar och vad som är lämpligt moderskap. (Nousiainen, 2004).  

Goffman (1963) karakteriserar allt socialt liv som moraliskt till sitt innersta väsen, 

och menar att sociala aktörer strävar till att uppehålla en bild av sig själva som mora-

liska i andras ögon. Sociala normer är samhällets koder för vad som är rätt och fel, 

och de ger oss riktlinjer för hur vi ska agera moraliskt (May, 2008). Genom att följa 

sociala normer och handla på ett moraliskt acceptabelt sätt accepteras vi av andra 

som en del av gruppen. May (2008) påpekar hur grundläggande viktigt det är för 

människan att känna att man ”hör hemma” och accepteras av andra.  

Allt föräldraskap är moraliskt laddat och riskfyllt, men ett föräldraskap där barnet 

utsätts för risk är särskilt moraliskt laddat. Det är svårt att tänka sig något som är ett 

starkare hot mot den feminina identiteten än stämpeln som ”dålig moder” (Granfelt, 

1998, 133). Granfelt konstaterar att det att misslyckas i moderskapet är ett hot mot 

grunderna för identiteten som kvinna, och på så sätt också ett hot mot människovär-

det. ”Att vara en ”god moder” är också en av grundstenarna för att bygga en moralisk 

identitet (Liamputtong, 2006; McCarthy, Edwards & Gillies, 2000) och May (2008) 

ifrågasätter om det ens är möjligt för en ”dålig moder” att konstruera ett moraliskt 

jag. Granfelt (1998, 117) menar att moderskap är ännu en måttstock för hur mogen 

och ”normal” kvinnan är, och för hurudan kontroll hon har över sitt liv på ett bredare 
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plan (Kulmala och Vanhala, 2004, 103). I synnerhet graviditeten är en tid då gott 

föräldraskap bygger på kontroll och att förebygga risker genom att övervaka den 

egna kroppen och undvika olika skadliga ämnen. En rusmedelsbrukande kvinna, som 

kanske inte ens vet att hon är gravid, bryter mot moderskapets mest grundläggande 

normer. Kroppen som är till för att bringa liv blir en symbol för destruktivitet.  

I min avhandling är jag intresserad av att undersöka hur mina informanter konstrue-

rar ett moraliskt jag i förhållande till kulturella modellberättelser om gott moderskap 

och rusmedelsanvändning. I nästa kapitel återkommer jag till det moraliska jaget då 

jag presenterar en narrativ approach för att analysera identitet, och varför denna me-

tod lämpar sig för att studera identitet och det moraliska jaget.  

3 Identitet som forskningsobjekt  

”Identitet” är ett brett forskningsområde som vuxit explosionsartat under de senaste 

30 åren (Coté & Levine, 2002). Benwell & Stokoe (2006, 9) delar upp forskningsom-

rådet i två grova grupper: essentialistisk och konstruktionistisk identitetsforskning. 

Essentialistiska teorier uppfattar identitet som något som finns inne i personen, och 

att identitet är en produkt av människans sinne, kognitioner, psyke eller socialisat-

ionsprocesser. Benwell och Stokoe konstaterar att identitet ur detta perspektiv är en 

självklar kategori, samt ett absolut och fattbart mänskligt drag.  I motsats till en es-

sentialistisk syn på identitet uppfattar konstruktionistiska teorier själva begreppet 

identitet som en social konstruktion: identitet är vad än människor kommer överens 

om i en viss historisk och kulturell kontext (Benwell och Stokoe, 2006, 9). Kon-

struktionistiska perspektiv undersöker hur människor agerar, tillskriver och motsätter 

sig identitet, och hur identiteter konstrueras i text och tal. En annan viktig skiljerikt-

ning inom identitetsforskning är spänningen mellan aktörskap och struktur i indivi-

dens identitetskonstruktion (Benwell & Stokoe, 2006, 10). Är individen fri att kon-

struera vilka identiteter hon vill (aktörskap), eller är hon bunden av olika sorters sty-

rande makter, från det omedvetna psyket till sociala strukturer? I min avhandling 

kommer jag att analysera identitet ur en konstruktionistisk synvinkel, närmare be-

stämt genom en narrativ approach.  I följande avsnitt presenterar jag ett narrativt per-

spektiv på identitet, och hur jag placerar min egen avhandling inom forskningsfältet.  
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3.1 Narrativ identitetsforskning 

Narrativ forskning är en kvalitativ forskningsinriktning som utgår från ett antagande 

om att vi lever i ett ”berättarsamhälle” (Benwell & Stokoe, 2006, 130), och att berät-

telser spelar en central roll i att forma vårt tänkande, vår identitet samt hur vi skapar 

mening kring våra erfarenheter (Smith & Sparkes, 2008; Hyvärinen, 2006; Hänninen, 

2002, 16). Narrativ forskning är ett mycket splittrat område, och därför menar Hy-

värinen (2006, 1-2) att narrativ forskning inte ska uppfattas som en viss metod eller 

skola, utan mera som en bred referensram. Smith och Sparkes (2008) har framfört att 

en gemensam utgångspunkt för narrativa forskare är att betrakta identitet ur en kon-

struktionistisk synvinkel, och som bunden till en viss social, historisk, politisk och 

kulturell kontext. Narrativa forskare kan vara intresserade av att studera berättelsers 

innehåll och teman, eller deras struktur och form. Andra forskare inriktar sig på att 

analyserar diskursiva och performativa element i berättelser. (Varjonen, 2013; Hy-

värinen, 2006; Andrews, Squire & Tamboukou, 2008; Elliot, 2005 ).  

Eftersom narrativ är ett brett och splittrat forskningsområde finns det ingen etablerad 

definition på narrativ. Olika narrativa approacher sätter olika krav på aspekter som 

struktur, samband och kontinuitet i sina definitioner på narrativ. Enligt den enklaste 

definitionen kan vilket material som helst som grundar sig på berättelser kallas för 

narrativ, medan andra definitioner menar att minimikravet på ett narrativ är ett till-

stånd av förändring och minst två händelser som har ett kausalt samband med 

varandra. (Hyvärinen, 2006). Taylor (2006) definierar narrativ som en språklig kon-

struktion, genom vilken talaren skapar ordning och sammanhang i sin livshistoria. 

Detta sker genom hänvisningar till gångna händelser, samt genom att knyta samman 

tillsynes skilda händelser och skapa samband mellan dem. Ezzy (2000) i sin tur upp-

fattar narrativ som retoriska verktyg som kan användas för att övertyga lyssnaren om 

en viss version av ett händelseförlopp, eller för att göra anspråk på någonting. I min 

egen forskning utgår jag från Taylors och Ezzys definitioner på narrativ. 

I min undersökning använder jag en narrativ approach för att analysera hur mina in-

formanter konstruerar identitet i sina livsberättelser, från barndomen till deras livssi-

tuation här och nu. Zussman (2000) gör en särskiljning mellan självbiografiska narra-

tiv och de redovisningar som uppkommer i samband med vår vardagliga självrepre-

sentation. Redovisningar av vardagliga händelser är ofta episodiska och situations-

bundna, medan självbiografiska narrativ är bredare, och täcker ofta flera viktiga epi-
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soder som talaren försöker göra förståeliga och sammanhängande (Zussman, ibid). 

Livsberättelser kan täcka många händelser och teman som kan vara nära personens 

bild av sig själv, men May (2004) påpekar att man aldrig kan ta för givet att livshi-

storia och identitet är samma sak. En livshistoria kan innehålla en mängd narrativ 

och flera identiteter som är sammanbundna med den bredare berättelse som berätta-

ren försöker förmedla. Personliga narrativ är också sociala: narrativ konstrueras ge-

nom gemensamma betydelser och språk som berättaren använder för att göra sina 

erfarenheter förståeliga för sig själv och andra. (May, 2004.) Självnarrativ ger också 

en viktig inblick i den kultur och det samhälle som berättaren lever i. Hänninen och 

Koski-Jännes (1999) påpekar att det intressanta i självbiografiska berättelser inte är 

berättarens direkta erfarenheter, utan att det intressanta är att granska hur olika kultu-

rella element sammanvävs och används för att skapa mening kring berättarens upple-

velser.   

En viktig vattendelare inom den narrativa forskningen är den s.k. “narrativa vänd-

ningen” (Smith & Sparkes, 2008; Riessman, 2001; Chase, 2011; Varjonen, 2013). 

Den narrativa vändningen är tätt bunden till den språkliga vändningen inom socialve-

tenskaperna (Burr, 2003, 14; Gergen & Gergen, 2008, 176). Varjonen (2013, 26) har 

framfört att den narrativa vändningen inneburit att begreppet narrativ utvidgats och 

förändrats. Narrativ uppfattas inte som endast ett sätt att beskriva gångna händelser, 

utan människan konstruerar sin identitet och sin verklighet genom narrativ (Var-

jonen, ibid).  

3.2 Narrativ och identitet 

I min avhandling utgår jag från ett konstruktionistiskt synsätt på narrativ och identi-

tet. Sparkes och Smith (2008) kallar en sådan approach för narrativ konstruktionism. 

Varjonen (2013, 26) påpekar att den narrativa konstruktionismen inte är ett etablerat 

perspektiv, utan mera av ett sätt att typologisera olika sätt att göra narrativ forskning 

och studera identitet ur ett narrativt perspektiv. Liksom andra diskursiva och social-

konstruktionistiska inriktningar ser även den narrativa konstruktionismen att identitet 

konstrueras genom språk och i interaktion med andra (Benwell & Stokoe, 2006, 

138). Som Jane Elliot (2005, 129) uttrycker det: 

”Med andra ord kan man inte säga att individer har en fix identitet, som är onto-

logiskt oberoende av den sociala världen. Identitet går inte att finna inne i en 
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människa (som en kärna i ett körsbär), utan identitet skapas i de relationer och 

interaktioner som en person har med andra. ” (Översättning C.S).  

Identitet existerar inte utanför språket, utan identitet konstrueras i samverkan med 

andra människor och i sociala situationer, i en viss historisk och kulturell kontext. 

Identitet är på så sätt någonting man gör, inte något man har. (Taylor, 2006; Taylor 

och Littleton, 2006, kursivering C.S.). Den narrativa konstruktionismen ser att män-

niskan både tilldelas vissa identiteter och positioner av andra, men hon kan också 

aktivt göra anspråk på eller motsätta sig en identitet. Det analytiska intresset ligger i 

att granska det sociala i identitetsutveckling. Identiteter uppfattas som personliga, 

men de är samtidigt till en hög grad formade av sociala konventioner. (Sparkes & 

Smith, 2008; Smith & Sparkes, 2008). För narrativa konstruktionister som Elliot 

(2005, 129-30) är bilden av ett enhetligt själv med fixa karaktärsdrag felaktig: i stäl-

let kan man tala om flera själv, som är i ständig förändring och som ständigt formas 

om. På så sätt är identitet dynamisk, motsägelsefull, föränderligt och situationsbun-

den (Benwell & Stokoe, 2006, 138).  

Ett centralt antagande för konstruktionistiska inriktningar är att narrativ (och språk i 

en vidare bemärkelse) inte är direkta kanaler till varken underliggande mentala pro-

cesser, inre verkligheter eller till ”någonting där ute” (Benwell & Stokoe, 2006, 40; 

Burr, 2003, 8). Narrativ är handlingar, genom vilka talaren presenterar och artikule-

rar sin identitet. (Benwell & Stokoe, 2006, 40). Zussman (2000) går ännu längre, och 

menar att narrativ inte bara utrycker eller reflekterar självet, utan att narrativ skapar 

självet. Genom att skapa narrativ skapar vi identitet. Eftersom vi kan berätta olika 

berättelser, så kan vi också konstruera olika versioner av oss själva: vi ”blir” de 

historier vi berättar om våra liv. (Riessman, 2003). I varje fall är tal platsen där iden-

titet konstrueras och förhandlas, och genom att analysera tal är det möjligt att under-

söka talarens ”identitetsarbete” (Taylor, 2006). Termen ”identitetsarbete” syftar på 

att någon aktivt bestämmer sig för att göra något. Identitetsarbete är inte styrt av ut-

omstående krafter eller automatiskt: identitetsarbete kräver en medveten kraftan-

strängning. I praktiken kan identitetsarbete innebära att lösa ett dilemma eller ett 

problem som hotar den egna identiteten, till exempel hur en medlem av en marginali-

serad grupp upprätthåller en positiv självbild trots omgivningens stämplande åsikter. 

(Gubrium och Holstein, 2009, 39).  
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I sin text om narrativ och identitet diskuterar Elliot (2005, 131) spänningen mellan 

stabilitet och förändring i människan identitetskonstruktion. Enligt Elliot har vi ett 

behov av att se oss själva som tidsmässigt relativt stabila och oföränderliga. Å andra 

sidan har vi har ett behov av att se förändring, framsteg och utveckling i våra livsbe-

rättelser. Personlig identitet skapas genom att balansera mellan dessa två motsatta 

krafter: förändring och kontinuitet. Elliot menar att narrativ är ett av de få medel vi 

har att organisera händelser, våra egna erfarenheter och handlingar samt andras hand-

lingar till en meningsfull helhet. På så sätt medför en narrativ synvinkel en viktig 

aspekt som andra diskursiva teorier om identitetskonstruktion saknar, nämligen kon-

tinuitet (Benwell & Stokoe, 2006, 40). Genom att uppmärksamma sammanhang och 

tidsmässiga aspekter skapar narrativ en känsla av kontinuitet och koherens i männi-

skans identitetskonstruktion. Många narrativa teoretiker är intresserade av att under-

söka hur människor sammankopplar tidsmässigt åtskilda händelser, för att sedan 

skapa en sammanhängande historia. Ur denna synvinkel har människan alltså inte ett 

enhetlig, oföränderlig och sammanhängande inre jag, utan självkoherens och stabili-

tet är någonting som människan på ett mycket slugt sätt skapar. (Smith & Sparkes, 

2008).  

3.3 Kulturella modellberättelser och narrativa resurser 

Identitetskonstruktion är pågående process, där talaren är aktiv i att skapa sin livshi-

storia eller biografi. Samtidigt är identiteter sociala, eftersom de både möjliggörs och 

begränsas av de större sammanhang som finns i berättarens kulturella och sociala 

omgivning. (Taylor & Littleton, 2006). De narrativa teoretikerna Benwell & Stokoe 

(2006, 139) utrycker detta som att de lokala berättelser vi berättar om oss själva är 

kopplade till de större kulturella berättelser som finns i ett samhälle. Kulturella narra-

tiv påverkar hur vi uppfattar oss själva. Andrews (2004, 1-7) menar att en av de kul-

turella narrativens huvudfunktioner är att de ger människor ett sätt att identifiera det 

som antas vara normen, eller den normativa upplevelsen. Kulturella narrativ kan ge 

en känsla av identitet, självvärde och fortgång, speciellt i oförutsägbara situationer, 

eller i situationer där händelser och erfarenheter inte riktigt går ihop eller går att för-

stå. (Wood, 2001). De ger samband, mening, identitetskategorier och verktyg för 

självanalys (Sevón, 2011). På så sätt fungerar de som ett slags planritning för alla 

berättelser: genom kulturella berättelser förstår vi inte bara andras berättelser utan 

också oss själva (Andrews, 2004, 1-7). Andrews argumenterar att de kulturella berät-
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telsernas makt ligger i att de internaliseras av berättaren – vi blir de historier vi kän-

ner till, och på så sätt reproduceras kulturnarrativen. Narrativ utövar en sorts mora-

lisk makt över personliga narrativ, och denna makt gör att det är svårt att avvika från 

dem, eller motsätta dem (Wood, 2001). Men förhållandet mellan kulturella och per-

sonliga narrativ är ändå inte så enkelt (Andrews, 2004, 1-7). I många situationer går 

inte våra egna erfarenheter ihop med de kulturella narrativen, och vi kan välja att 

anpassa oss till, eller motsätta oss kulturella narrativ. Benwell och Stokoe (2006, 

199; Benwell och Stokoe, 2010, 86) menar att narrativ forskning bygger på just 

spänningen mellan personliga berättelser och de kulturella berättelserna som omger 

berättaren.  

Personliga och kulturella narrativ både möjliggörs och begränsas av olika kulturella 

och sociala omständigheter (Taylor & Littelton, 2006). Sparkes & Smith (2008) me-

nar att vi inte bara påverkas av materiella omständigheter, utan att vi också formas, 

möjliggörs och begränsas av en bred, men ändå begränsad repertoar av sociala och 

kulturella narrativa resurser som står till vårt förfogande. Narrativ kan fungera som 

en resurs för identitetskonstruktion genom att människor förstår sina personliga erfa-

renheter i förhållande till de narrativ eller diskurser som är tillgängliga i en viss tid 

och på en viss plats (Taylor, 2006). Narrativa resurser är ändå inte jämlikt fördelade, 

och människor är inte fria att konstruera vilka berättelser som helst (Sparkes & 

Smith, 2008, 301). Också institutioner kan fungera som narrativa resurser, men de 

kan också begränsa narrativ (Gubrium & Holstein, 1998; Elliot, 2005, 128-129). Till 

exempel skolor, sjukhus, fängelser och behandlingshem kan vara s.k. narrativa ram-

verk, som erbjuder ett sammanhang mot vilken individen kan spegla sin personliga 

historia, och varför saker blev som de blev.  I sin studie beskriver Denzin (1998, 69-

81) hur en alkoholists berättelse om sitt liv speglar de kulturella koder och delade 

upplevelser som finns inom rörelsen Anonyma alkoholister. Gubrium & Holstein 

(1998) upptäckte i sin tur att medlemmarna i en självhjälpsgrupp för anhöriga till 

alzheimerpatienter noga övervakade varandras berättelser, och såg till att ingen av-

vek för mycket från det som ansågs vara relevant och accepterat. Denzins och 

Gubrium & Holsteins undersökningar är också exempel på hur narrativ produceras 

inom ett visst socialt sammanhang, för en viss publik. Enligt De Fina & Georgako-

poulou (2008) är narrativ gemensamma, de är produkten av förhandlingar mellan 

talaren och hens publik. Förutom kulturella resurser menar Taylor & Littleton (2006) 
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att också de tidigare versioner av sin livshistoria som berättaren berättat kan fungera 

som resurser som möjliggör eller begränsar personens identitetsarbete. När vi talar 

om våra liv börjar vi inte från ingenstans, utan vi bygger på versioner som vi tidigare 

berättat (Taylor, 2005; 2006). Samtidigt formar vi våra narrativ för att passa in i den 

nuvarande situationen, eller en viss kontext. De tidigare versionerna av vår livshisto-

ria blir resurser för framtida berättelser. När en person talar om sitt liv väljer hen att 

framställa sin personlighet och sina handlingar på vissa sätt. Samtidigt väljer, organi-

serar och betonar berättaren händelser från det förgångna i sitt narrativ. Detta är en 

verbal teknik som Ronai och Cross (1998) definierar som biografiskt arbete. 

3.4 Moraliska narrativ 

I min analys steg en moralisk identitet, eller ett moraliskt jag, upp som ett viktigt 

tema. En narrativ analys är en mycket givande approach för att analysera det mora-

liska jaget, speciellt i förhållande till samhälleliga normer och ideal. Genom narrativ 

analyserar människan moraliska dilemman, presenterar sig själv som en moralisk 

aktör och rättfärdigar sina handlingar (Frank, 2002). May (2008) menar att händelser 

i personliga narrativ ofta handlar om gånger då berättaren brutit mot det förväntade 

eller mot sociala konventioner. I sina narrativ kommer berättaren med förklaringar 

eller berättiganden för sitt oväntade handlande. Berättaren granskar sitt normbry-

tande handlande ur en moralisk synvinkel, och väger sin berättelse mot samhällets 

moraliska standarder. (May, 2008). Många forskare har undersökt de narrativa stra-

tegier som medlemmar i ”avvikande” grupper tar till i sin identitetskonstruktion. Ro-

nai & Cross (1998) har undersökt striptease-dansares biografiska arbete, medan 

Scully & Marolla (1984) har analyserat hur ”avvikande” personer som dömda våld-

täksmän rättfärdigar sina handlingar. May (2008, 2003) har undersökt hur ensamstå-

ende mammor konstruerar moral i sina livsberättelser och Gunnarsson, Hemmings-

son & Hydén (2013) har analyserat hur föräldrar till sjuka barn för förhandlingar om 

skuld och moral i sina narrativ om möten med sjukvården. McCarthy, Edwards & 

Gillies (2000) undersökte hur styvföräldrar presenterar sig som moraliska aktörer i 

sina narrativ.  

Narrativ är dialogiska, de skapas i samspel med andra, för en viss publik (May, 

2008). I fråga om moraliska narrativ löper berättaren alltid risken att bli ifrågasatt, 

eller att hens publik inte godtar det moraliska jag som berättaren presenterar. May 

konstaterar att frågan om ifall en moralisk redogörelse godtas eller inte beror på om 
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berättaren och publiken delar samma bakgrundsförväntningar eller samma till synes 

självklara uppfattningar om vad som är acceptabelt eller inte. På så sätt är moraliska 

narrativ ett sätt att ”göra” moral i samspel med andra (Andersson, 2008). Forsknings-

intervjun är ett exempel på ett sådant samspel, och jag diskuterar forskningsintervjun 

som ett moraliskt fält i metodologikapitlet.  

3.5 Aktörskap och svårigheter i identitetskonstruktion 

Hur mycket frihet har berättaren då att konstruera sina historier? Trots att våra narra-

tiv begränsas och möjliggörs av tillgängliga narrativ och kulturella resurser, är de 

flesta narrativa teoretiker överens om att berättaren har olika grader av aktörskap 

(agency) eller frihet att konstruera sin historia (Sparkes & Smith, 2008, 301). Många 

narrativa forskare analyserar inte bara hur människor använder diskurser som resur-

ser i sina berättelser, utan också hur de motsätter sig eller förändrar dem (Varjonen, 

2013, 27). I situationer där våra egna erfarenheter inte går ihop med de bekanta kul-

turella narrativen, eller då vi av en orsak eller annan börjar ifrågasätta de kulturella 

modellberättelserna, står vi för en utmaning. Hur kan vi förstå oss själva, och våra 

egna liv, om de avviker från den förväntade berättelsen? Andrews (2004) påpekar att 

människor som går emot normativa förväntningar ofta är medvetna om att de är en 

del av en utgrupp. Fastän deras upplevelser kan avvika från det förväntade, upplever 

de ändå inte att de är unika. Enligt Andrews har narrativ och narrativ forskning en 

speciell mening för de som är medlemmar av ”marginaliserade” grupper, vars upple-

velser och erfarenheter inte hörs i de kulturella modellberättelserna. De berättelser, 

eller motberättelser som dessa personer berättar för sig själva och andra kan bidra till 

att dokumentera, och kanske t.o.m. legitimera en ”alternativ” verklighet. På så sätt 

liknar motberättelser de kulturella modellberättelser som de arbetar mot: trots att de 

upplevs och berättas ur en individuell synvinkel, innehåller även motberättelser de-

lade betydelser och gemensamt meningsskapande för en viss grupp. Att berätta en 

motberättelse är en form av biografiskt arbete. (Ronai och Cross, 1998, Thorsby, 

2004). Att ”tala emot” handlar ofta inte om ett tvärt förnekande av en stigmatise-

rande identitet. Snarare är det fråga om finkänsliga förhandlingar, där talaren ifråga-

sätter etablerade kategoriseringar, och skapar grogrund för alternativa identitetstolk-

ningar. Att tala emot är ofta verbala förhandlingar, men också icke-verbala handling-

ar, som att t.ex. tystna, dra sig tillbaka, vissa miner eller gester kan också tolkas som 

att tala emot. (Juhila, 2004, 20-33). I sin studie om ofrivilligt barnlösa kvinnor som 
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går i fertilitetsbehandling beskriver Thorsby (2004) hur kvinnorna konstruerar mot-

berättelser till den kulturella berättelsen om ofrivilligt barnlösa kvinnor som despe-

rata ”icke-föräldrar”. Jokinen (1996, 190) och Berg (2008, 23) har diskuterat förhål-

landet mellan samhälleliga diskurser om moderskap och personliga upplevelser av att 

vara mamma. Berg beskriver ett maktförhållande mellan samhälleiga diskurser om 

moderskap och verkliga mammor: i sitt föräldraskap kan mammor agera enligt för-

väntningarna, eller slåss mot dem. De både förnyar och bryter mot gamla definitioner 

på moderskap, men samtidigt skapar de också nya definitioner och handlingssätt ge-

nom sitt eget sätt att vara mamma. Motberättelser liknar det som Billig (1999) kallar 

för retoriskt arbete. Enligt Billig utför talare ett retoriskt arbete då de berättar sina 

berättelser: de framlägger argument, utmanar sina åhörares synpunkter och speglar 

sina berättelser mot olika kontexter (Billig, 1999; De Fina och Georgakopoulou, 

2008). Med retoriskt arbete menar Billig även att tal inte bara är interaktion i en viss 

situation, utan att tal äger rum på flera olika nivåer samtidigt. Enligt Billig tar talaren 

i sin argumentation ställning inte bara till en debatt i situationen här och nu, utan hen 

tar samtidigt ställning till större sociala debatter i samhället. Ett annat sätt att analy-

sera förhållandet mellan personliga historier och bredare kulturella narrativ är genom 

positioneringsteori (Benwell & Stokoe, 2006, 86). En positionsteoretisk approach 

granskar de kulturella diskurser som formar våra erfarenheter och begränsar vårt be-

teende, men också hur individen aktivt använder sig av dessa diskurser i sociala situ-

ationer (Burr, 2003, 113). Att ”positionera” sig syftar på hur berättaren intar, motsät-

ter sig och erbjuder olika ”subjektspositioner” eller identiteter som är tillgängliga i 

kulturella narrativ eller diskurser. (Benwell & Stokoe, 2010, 86).  

Individen har alltså en hög grad aktörskap och frihet i sin identitetskonstruktion, men 

denna frihet är inte oändlig. I vissa fall kan individen tvingas att konstruera sitt jag i 

förhållande till något som uppfattas som avvikande eller problematiskt. Taylor 

(2005) talar om svårigheter i identitetsarbete. En ”svår” identitet kan beskrivas som 

en identitet som är i risk att uppfattas som osannolik och som kan ifrågasättas av 

andra, eller en identitet som står i strid med de andra identiteter som individen kon-

struerar åt sig själv (Taylor, 2006; Killian & Johnson, 2006). Svårigheter kan också 

uppstå ifall personens egen identitetsuppfattning står i strid med omgivningens upp-

fattning om personens identitet, eller om personen har en identitet som är lågt värde-

rad av omgivningen (Taylor, 2005). Till exempel kan omgivningen motsätta sig en 
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persons uppfattning om sig själv som en ”god moder”. Identitetskonstruktion kan 

också hämmas på grund av bristen på tillgängliga narrativ (Taylor, 2006; Reynolds & 

Taylor, 2004). Taylor (2006) menar att svårigheter i identitetsarbete ofta får talaren 

att försöka ”reparera” svårigheterna. Om orsaken till svårigheterna är att delar av 

personens livshistoria verkar vara oförenliga med varandra, kan personen försöka 

reparera svårigheten genom att konstruera sammanhang och kontinuitet. I sin forsk-

ning har Taylor också undersökt marginaliserade identiteter, och hur talare i sitt iden-

titetsarbete utmanar etablerade idéer och narrativ (Taylor & Littelton, 2006; Rey-

nolds & Taylor, 2006). I sin undersökning om singelkvinnor beskriver Reynolds & 

Taylor (2004) hur kvinnorna motsatte sig det heteronormativa narrativet om bygg-

stenarna i ett ”vanligt” liv är parrelation, förlovning, giftermål och kärnfamilj, genom 

att konstruera sina livsnarrativ kring andra viktiga händelser och mål. I sin undersök-

ning om manliga och kvinnliga stripteasedansare undersökte Ronai & Cross (1998) 

de narrativa strategier som dansarna använde för att distansera sig själv från sam-

hällets negativa syn på striptease. Genom att peka på andra dansare som var beredda 

att vara helt nakna, ha sex med kunder och uppföra mycket vågade dansnummer, 

gjorde dansarna ett biografiskt arbete genom att måla ett porträtt av sig själva som 

undantaget till den ”vanliga” stripteasedansaren. Undersökningar som dessa visar hur 

marginaliserade identiteter kan påverka, men ändå inte definiera individens identi-

tetsarbete. Detta är en viktig tanke också i min egen undersökning.   

4 Forskningsfrågor, material och metoder  

Undersökningsmaterialet i min pro gradu- avhandling utgörs av fyra intervjuer, som 

jag utfört på Oulunkylän ensikoti. Oulunkylän ensikoti är ett behandlingshem för 

rusmedelsmissbrukande föräldrar och deras barn. Oulunkylän ensikoti är en enhet 

inom Helsingin ensikoti ry, och det första behandlingshemmet för den här klient-

gruppen i Finland. Oulunkylän ensikoti är litet och hemlikt, och under tidpunkten för 

min materialinsamling bodde det fem kvinnor med sina familjer på hemmet. Grund-

tanken för vården på behandlingshemmet är att man kan och bör stöda föräldraskap 

och moderskap samtidigt som rusmedelsmissbruket vårdas. Graviditeten och barnets 

födsel betraktas som ett unikt tillfälle att stöda modern till ett rusmedelsfritt liv. Un-

der vården försöker man förstärka moderns anknytning till barnet, hennes positiva 

bilder och erfarenheter av sitt barn, samspelet mellan mamma och barn samt erfaren-
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heten av att vara mamma. Vårdmodellen är uppbyggd så att modern kan flytta till 

vårdhemmet redan under graviditeten eller strax efter förlossningen. Vårdenheten är 

hemliknande, och vården sker dygnet runt sju dagar i veckan. Hemmet är uppbyggt 

så att också fadern kan bo på hemmet, alternativt kan fadern besöka hemmet och på 

så sätt delta i vården. Föräldrarna kan komma till behandlingshemmet på eget ini-

tiativ, men vanligtvis sker vården på begäran av förlossningssjukhuset och social- 

eller barnskyddsmyndigheterna. Utgående från vårdmodellen på Oulunkylän ensikoti 

har Förbundet för mödra- och skyddshem utvecklat det nationella vårdsystemet Pidä 

kiinni. Till vårdsystemet hör sju enheter, inklusive Oulunkylän ensikoti.  

Jag besökte Oulunkylän ensikoti en månad innan jag började materialinsamlingen. 

Jag deltog på hemmets morgonmöte och träffade samtliga invånare och personalen. 

Jag berättade att jag skriver en pro gradu- avhandling i socialpsykologi om rusme-

delsmissbruk och moderskap, och att jag är intresserad av att höra om kvinnornas 

egna erfarenheter av ämnet. Efter att jag berättat litet om intervjusituationen, och om 

att deltagande i undersökningen är anonymt, ville fyra av de fem kvinnor som bodde 

på hemmet delta.  Efter mitt besök kontaktade jag kvinnorna per telefon, och kom 

överens om en intervjutid. Jag intervjuade kvinnorna i ett handledarrum på behand-

lingshemmet.  Varje intervju tog mellan en och en och en halv timme. Jag spelade in 

intervjuerna på band. Efter intervjuerna gav jag kvinnorna ett litet mjukisdjur, figu-

ren ”Herra Hakkarainen”. Mjukisen var en present åt barnen, som tack för att jag fått 

låna mamma en stund.  

För själva intervjun hade jag skapat en lös struktur, där frågorna delades in i olika 

delområden. Frågorna som jag gjort upp på förhand handlade om kvinnornas barn-

dom och familj, upplevelser av rusmedelsanvändning, livet före kvinnorna blev gra-

vida, graviditeten, moderskap och tankar om framtiden. Jag började intervjuerna med 

att berätta om min undersökning och informera kvinnorna om hur jag skyddar deras 

anonymitet. Jag berättade också att de har rätt att avbryta intervjun när som helst, och 

att de hade rätt att dra sig ur undersökningen upp till en månad efter intervjun. Jag 

berättade också att jag spelar in intervjun på en bandspelare, och att endast jag lyss-

nar eller läser intervjuerna i sin helhet. Själva intervjun inledde jag med några upp-

värmningsfrågor. Efter det bad jag kvinnorna berätta om sin barndomsfamilj: ”Kan 

du berätta om din barndomsfamilj: vem som hörde till familjen, var ni bodde, 

o.s.v.?” Denna fråga var med avsikt brett formulerad och öppen, för att ge informan-
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terna utrymme till reflektion och locka fram längre inlägg. Efter barndomen handlade 

mina frågor om droganvändningen, tiden då kvinnorna upptäckte att de var gravida 

och föräldraskapet. Jag avslutade varje intervju med att fråga kvinnorna hur de för-

väntar sig att deras liv ser ut om fem år. Min intervjustruktur inbjöd alltså till ett visst 

sorts narrativ, en biografi om kvinnornas liv från barndomen till livet här och nu. En 

kritik som kan riktas mot mitt upplägg är att det är styrande, i synnerhet i jämförelse 

med narrativa intervjuer där intervjuaren frågar endast en eller ett par väldigt öppna 

frågor, vars syfte är att locka ett långt, fritt narrativ. Användningen av intervjuer i 

narrativa analyser har kritiserats av just denna orsak (De Fina, 2009). Forskningsin-

tervjuer har kritiserats för att vara konstgjorda, och att de skiljer sig för mycket från 

naturligt uppkomna narrativ. De Fina betraktar denna kritik som delvis berättigad, 

eftersom många forskare inte uppmärksammat intervjusituationen som en interaktiv 

kontext. De Fina menar att intervjun i stället borde analyseras som en reciprok situat-

ion, där båda parter deltar i att konstruera narrativet. Elliot (2005, 116-134) framför 

en liknande tankegång genom att påpeka att en historia berättas alltid med en publik, 

antingen en verklig eller föreställd, i åtanke. Narrativt material går därför inte att 

förstå utan att uppmärksamma den publik eller de publiker som narrativet produce-

rats för. Atkinson & Delamont (2006) menar att forskningsintervjun ska analyseras 

som en performativ akt, genom vilken olika identiteter utspelas, handlingar berätti-

gas, och tidigare händelser efterkonstrueras. Forskningsintervjun är en interpersonell 

kontext, som samtidigt är inbäddad i bredare sociala och kulturella sammanhang (El-

liot, 2005, 116-134).  

Den reciproka forskningsintervjun är ett spännande fält för moraliska narrativ. Under 

intervjusituationen kan berättaren testa sin åhörare, och höra efter om hen finner den 

aktuella redogörelsen acceptabel eller inte (May, 2008). Å andra sidan kan man 

också säga att forskningsintervjun tar del av en samhällelig problemkonstruering 

(Presser, 2004). I stället för att ”frigöra” informantens ”röst” förmedlar forskningsin-

tervjun en viss världsbild, vissa problemdefinitioner och uppfattningar om vad som 

förorsakat dessa problem, på ett direkt eller indirekt plan. I forskningsintervjun görs 

kategoriseringar (och speciellt problemkategoriseringar), som berättaren sedan kan 

motsätta sig eller godta. (Presser, 2004). I min analys har jag strävat efter att analy-

sera dessa aspekter, och jag har också uppmärksammat den kontext som kvinnorna 

berättar sina biografier i.  
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De perspektiv jag beskrivit ovan kom in i min egen avhandling under analysskedet. 

Skrivandet av min pro gradu-avhandling har varit en utdragen process, där slutresul-

tatet ser mycket annorlunda ut än mina första tankar om upplägget. När jag först blev 

intresserad av att skriva om rusmedelsanvändande mammor, och när jag utförde in-

tervjuerna, närmade jag mig ämnet från ett psykologiskt och anknytningsteoretiskt 

perspektiv. I analysskedet insåg jag att mina egna ontologiska och epistemologiska 

antaganden, och mitt forskningsintresse, låg mera i linje med ett socialkonstruktion-

istiskt perspektiv. Att jag själv bearbetat mina ontologiska och epistemologiska anta-

ganden under skrivarprocessen har naturligtvis också inneburit en förändring i hur 

jag uppfattar min roll som forskare. Under intervjuerna intog jag en mera traditionell, 

neutral forskarroll. Med facit i hand skulle en mera interaktiv och diskuterande fors-

karroll ha gått bättre hand i hand med min analys. Jag tror att mina försök till neutra-

litet kan ha påverkat vilka sorters narrativ som mina informanter producerade, och 

om jag mera medvetet skulle ha till exempel utmanat eller bejakat deras uttalanden 

kunde intervjuerna ha sett annorlunda ut. Å andra sidan ville jag inte infoga mina 

bedömningar och värderingar på kvinnornas upplevelser, och mitt mera neutrala 

närmandesätt kan delvis ha gett kvinnorna utrymme att berätta också om svåra saker. 

Min neutralitet kan också ha skapat vissa spänningar i intervjusituationen, som också 

är intressanta att analysera. Min intervjustil blev också mera diskuterande mellan den 

första och sista intervjun, och från person till person. Med Henna var jag mer av en 

passiv lyssnare, eftersom hon spontant kom med långa, detaljerade narrativ. Med 

Monica intog jag en mera diskuterade och frågande roll, eftersom hon var en person 

som kom med korta utlåtanden och direkta svar på frågorna. Kvinnorna har flera 

tunga upplevelser i sina liv, och de tog upp flera teman som är svåra att lyssna på. 

Jag har tidigare arbetat som socialarbetare inom barnskyddet, och därför var många 

av dessa teman bekanta för mig. Rollen som barnskyddsarbetare (en myndighet vars 

främsta intresse är barnets väl), är mycket olik forskarens roll. Å andra sidan innefat-

tar båda roller en enorm maktposition och ett tolkningsföreträde. I båda roller kan 

neutralitet också vara ett sätt att orka lyssna på svåra berättelser, samtidigt som den 

egna personligheten är ett viktigt arbetsredskap.   

I min pro gradu- avhandling undersöker jag hur kvinnor som använt rusmedel under 

graviditeten konstruerar identitet i sina livsberättelser. Jag är speciellt intresserad av 
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att granska hur kvinnorna skapar mening kring sin droganvändning, sin tillnyktrings-

process och sitt moderskap. Mina forskningsfrågor är: 

1. Hurudana identiteter konstruerar kvinnor som använt rusmedel under gravidite-

ten i sina livsberättelser?  

2. Hurudana betydelser får moderskap och rusmedelsanvändning i kvinnornas 

livsberättelser? 

De två forskningsfrågorna hänger samman och går in i varandra. Den första frågan, 

hurudana identiteter som kvinnorna konstruerar i sina berättelser, är min huvudfråga, 

medan den följande frågan är redskap som jag studerar kvinnornas identitetskon-

struktion igenom.  

Trots det ökande intresset för narrativ inom samhällsvetenskaperna, finns det ingen 

specifik metod för hur narrativa material ska analyseras (Elliot, 2005, 36). Flera fors-

kare har utvecklat olika metoder för att analysera transkriberade forskningsintervjuer 

eller nyhetsartiklar, men det finns ingen standardmetod för att analysera narrativ. Jag 

började min analysprocess genom att läsa igenom alla de transkriberade berättelserna 

flera gånger. I detta skede streckade jag under saker som väckte min uppmärksamhet 

och gjorde spontana anteckningar, men i detta skede var min analys inte ännu syste-

matisk. Nästa steg i analysen var att rikta min uppmärksamhet till de enskilda berät-

telserna. Som första steg läste jag åter igenom de enskilda texterna flera gånger, och 

gjorde samtidigt spontana anteckningar och kommentarer i marginalen. Efter det 

gjorde jag en grov kodning av varje berättelse i programmet Atlas.ti. Jag började med 

att försöka identifiera viktiga episoder och vändpunkter i kvinnornas berättelser, 

händelser som verkar kräva förklaring eller som Riessman (2003, 705) uttrycker det: 

stunder då berättaren avviker från det förväntade i sin livshistoria. I detta skede för-

sökte jag också identifiera olika strukturella aspekter i berättelsen, som orientering 

till viktiga kärnhändelser, utvärdering och resultat (se Hyvärinen, 2006).  Den struk-

turella analysen var mest ett hjälpverktyg för att kategorisera händelser i berättelser-

na, och berättarens värdering av dem. Jag delade också in händelser och beskrivning-

ar enligt olika teman, som t.ex. ”barndom”, ”drogvärlden och andra världar” och 

”kärnfamilj”.   

För att svara på de två forskningsfrågorna använde jag kvinnornas hela berättelser 

som analysenhet. För att svara den första forskningsfrågan analyserade jag hurudan 
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berättelse som kvinnorna konstruerar om sina liv, och hur de konstruerar sitt eget 

handlande i berättelsen. Vilken bild konstruerar de av sitt liv och sig själva som per-

son? Är det en berättelse som går framåt, eller är det en berättelse som stampar på 

ställe? Är olika händelser ett resultat av huvudpersonens medvetna val, eller sociala 

krafter som står utanför personens kontroll? För att ge läsaren en uppfattning om 

hurudan berättelse som kvinnorna berättat valde jag liksom Varjonen (2013, 42) att 

ge en ganska detaljerad återgivning av kvinnornas berättelser, och varje berättelses 

centrala tema. Jag definierar här tema som en genomgående röd tråd eller återkom-

mande grundtanke i kvinnornas berättelse. Jag analyserade också hur berättaren 

skapar samband mellan olika händelser, och vilken funktion detta har. Detta gällde 

speciellt barndomen, och hur kvinnorna skapade samband mellan händelser i barn-

domen och deras fortsatta levnadsbana. I detta skede av analysen var Mays koncept 

grundläggande livsmyter (foundation myths, översättning C.S.) ett bra verktyg.  Slut-

ligen analyserade jag varje berättelses funktion.  

För att svara på bägge forskningsfrågor fäste jag uppmärksamhet vid berättelsernas 

språk och stil, samt hurudana metaforer som kvinnorna använde, men jag fäste speci-

ell uppmärksamhet vid metaforer och kulturella modellberättelser gällande rusme-

delsmissbruk och moderskap. Jag granskade också vilken betydelse och vilken ställ-

ning som rusmedelsanvändningen och moderskapet hade i kvinnornas liv. Liksom 

Varjonen (2013, 43) var jag också intresserad av berättelsens retoriska kontext, och 

hur olika samhälleliga och kulturella narrativ fungerar som en resurs för identitets-

konstruktion, och hur de både möjliggör och begränsar olika identiteter. Här var jag 

speciellt intresserad av hur kvinnorna tar ställning till olika uppfattningar och för-

väntningar om droganvändning och moderskap i sina narrativ, och hur de argumente-

rar mot eller införlivar dessa uppfattningar i sin identitetskonstruktion. Här riktade 

jag min uppmärksamhet mot ställen där berättaren gjorde ett diskursivt arbete, ge-

nom att t.ex. ge långa förklaringar, använda nekande meningar (meningar där berät-

taren berättar vad som inte hänt) eller testa min reaktion på det sagda (definitioner 

från Varjonen 2013, 43; Reynolds & Taylor, 2005; Hyvärinen, 2006). I detta skede 

av analysen steg moral upp som ett viktigt tema. Jag började mera aktivt uppmärk-

samma hur berättaren konstruerade ett moraliskt jag, speciellt angående händelser 

som kan betraktas som moraliskt laddade. Det moraliska jaget var inte ett tema som 

jag hade förutsett, utan ett tema som steg upp ur analysen. Efter att jag analyserat 
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varje berättelse för sig jämförde jag likheter och olikheter mellan de fyra berättelser-

na. Jag har i slutet av varje berättelse sammanfattat berättelsens centrala teman. 

Nina, Elsa, Henna och Monica heter alla egentligen något annat. Jag har tagit bort 

ortsnamn och personnamn från kvinnornas berättelser, och för att skydda kvinnornas 

identitet nämner jag inte heller vilket år jag gjorde intervjuerna. Jag har valt att inte 

berätta åldern på kvinnorna och deras barn för att skydda de inblandades anonymitet. 

Av samma orsak, och på grund av att barnens kön inte har någon relevans för min 

forskning, berättar jag inte barnens kön. I min kodning har jag använt symbolen (.) 

för att beskriva pauser i narrativet. Jag har använt [] för att markera att jag tagit bort 

ett ortsnamn, personnamn eller barnets kön, eller för att förkorta ett citat. För att göra 

texten mera läsarvänlig har jag i vissa fall infogat ett annat ord i stället för det bort-

tagna ordet eller namnet (som till exempel att byta ut ”poika” mot [lapsi], ”Göran” 

till [mies] o.s.v.). För att beskriva att talarens tonläge går upp, som vid en fråga, har 

jag använt frågetecken (?). I kvalitativa analyser brukat författaren i vissa fall över-

sätta intervjucitat till forskningens språk, i fall intervjuerna gjorts på ett annat språk. 

Jag har valt att behålla citaten på originalspråket, det vill säga finska. Jag motiverar 

detta med att de språkliga uttrycken som kvinnorna använder är en viktig del av de-

ras identitetskonstruktion och min viktigaste analysenhet. Många av de slanguttryck 

som kvinnorna använder saknar också en bra svensk översättning. 

5 Analys av fyra livsberättelser 

5.1 Elsas berättelse 

Elsas livshistoria är en berättelse om personlig tillväxt, som börjar i barndomen och 

beskriver hur huvudpersonen går igenom svårigheter och prövningar, för att till slut 

växa som människa. Det är berättelsen om en vuxen kvinna som ser tillbaka på sitt 

liv, och de händelser som format henne till den hon är idag. Elsas intervju är 55 mi-

nuter lång, och den transkriberade texten är 17 sidor.  

Elsa börjar sin berättelse med att berätta om sin barndomsfamilj. Hon växer upp på 

en mindre ort tillsammans med sina föräldrar, i en familj som värderar arbete och 

utbildning. Elsa säger att det i utomståendes ögon kan ha verkat som en helt vanlig 

familj, men så var det inte: 
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…. äiti ja isä on heillä on niinku, vähän- on alkoholiongelmia niinkun (otydligt) 

kun mitä mä niinkun muistan niin on ollut aina enemmän tai vähemmän ja isä on 

tällä hetkellä aika niinku alkoholisoitunut, et äiti nyt sitten ei niinkään mut kuiten-

kin niinku juo ja se on vaikuttanu aika paljon muhun, ja oon aika paljon joutunut 

kärsimään sillei nuoruudessani siitä että, et kotona on ollut tuollaisii ongelmia, ja 

vanhemmat riitelee ja näin poispäin et se on varmasti vaikuttanu sit mun niinku 

elämään silleen et on ollu hankaluuksia ja että tää aikuistuminen on ollut vähän 

vaikeeta 

I sitt öppningscitat lägger Elsa grunden för sin berättelse. I meningen ”et se on 

vaikuttanut mun niinku elämään silleen et on ollu hankaluuksia ja että tää 

aikuistuminen on ollut vähän vaikeeta” antyder Elsa vad som ska komma senare i 

berättelsen, och en hurudan historia som lyssnaren kan förvänta sig: det är en historia 

om hur en svår barndom påverkar människans uppväxt och senare liv. Elsa definierar 

inte hurudana besvärligheter det är frågan om, men det är underförstått att hon talar 

om sin egen droganvändning, och de händelser som leder till att vi nu sitter och talar 

på ett behandlingshem för mammor som missbrukat droger. Narrativ konstrueras och 

förhandlas i samverkan mellan berättaren och hens åhörare, i en viss social kontext 

(De Fina & Georgakopoulou, 2008). Elsa har gått med på att tala med mig eftersom 

jag sökt intervjuobjekt till en pro gradu-avhandling om moderskap och droger, och 

intervjuerna genomförs på behandlingshemmet. Forskningsintervjun och den institut-

ionella omgivningen fungerar som narrativa resurser, som inbjuder till vissa förvän-

tade och accepterade narrativ. I en annan kontext kan Elsa ha svarat mycket an-

norlunda om hon ombads berätta om sin familj. 

I sin forskning om ensamstående mammor talar May (2004) om grundläggande 

livsmyter. I grundläggande livsmyter bygger berättaren centrala delar av sin identitet. 

Livsmyter förmedlas vanligtvis genom anekdoter om viktiga händelser i personens 

individualiseringsprocess, som ofta ägt rum i berättarens barndom. Dessa anekdoter 

beskriver hur berättaren blev den hon är, vilka erfarenheter som format hennes iden-

titet, och vilka attribut som berättaren anser att bäst representerar dessa identiteter. I 

Elsas narrativ är två grundläggande livsmyter centrala. Den första handlar om föräld-

rarnas alkoholproblem och hennes otrygga barndom. Uppväxten med de alkoholise-

rade föräldrarna har satt djupa spår och orsakat svårigheter i hennes liv också långt 

efter barndomen. Den andra grundläggande livsmyten i Elsas historia beskriver 
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henne som en i grunden känslig person som alltid varit lättpåverkad och blåögd. 

Detta har gjort att hon som ung påverkats av andra, litat på fel personer och gått med 

i saker som hon inte borde ha gått med i. I Elsas narrativ blir dessa två skäl orsaken 

till hennes droganvändning: 

… mä oon mielestäni ollut silleen ihan kiltti lapsi, ja normaali silleen, et ei ehkä 

kukaan ulkopuolinen hirveesti tiedä et on kotona mitään ongelmia ollut, että niin-

ku koulut on menny ihan hyvin ja on niinku pärjänny, mut ehkä sit sisällä on niin-

ku kantanut ne asiat aika niinku rankasti että se oirehtiminen on alkanu sit vasta 

niinku myöhemmin 

I efterhand kan betydelsen av en negativ händelse konstrueras på olika sätt: en trau-

matisk upplevelse kan också konstrueras som en källa för tillväxt, som prövat hu-

vudpersonen men som fått honom eller henne att bli starkare trots motgångarna. I 

Elsas narrativ har barndomen haft en enorm inverkan, och händelser i barndomen har 

styrt hennes liv i en viss riktning. Att ge stora livshändelser starkt och fortgående 

inflytande över hur saker kom att bli positionerar berättaren som ett passivt offer 

snarare än en aktiv aktör (Reynolds & Taylor, 2004). Funktionen av ett sådant narra-

tiv kan vara att erbjuda en ursäkt för senare händelser, och på ett sätt frigöra berätta-

ren från skuld.  

Elsas droganvändning börjar i slutet av tonåren, när det är dags att bli självständig 

och gå sin egen väg i livet. Medan Elsas vänner och pojkvän börjar studera eller ar-

beta, vill hon själv festa, pröva på nya saker och lära känna nya människor. I sin in-

tervjustudie om unga kvinnor i drogvärlden beskriver i Väyrynen (2007, 77) hur va-

let att börja använda droger för hennes informanter var kopplat till att tänja på grän-

ser och skilja sig från mängden.  I sin berättelse konstruerar Elsa en bild av en ung 

kvinna från en småstad som går sin egen väg. Elsas pojkvän vill ha ett mera seriöst 

förhållande, med det vill inte hon: ”kun mulla niinku suhde mun poikaystävään alko 

siinä, niinku, katkeilemaan, niin sit niinku tai itse asia sen takia vähän niinku loppu-

kin se suhde kun mä halusin mennä ja hän ois halunnu asettua aloilleen ja tälleen…” 

Att som ung villa slå sig till ro och ha ett seriöst förhållande är något som uppfattas 

som stereotypiskt kvinnligt, medan en stereotyp manlighet ofta karakteriseras genom 

äventyrslust och självständighet. I sitt narrativ vänder Elsa upp och ner på köns-

rollerna genom att konstruera en självidentitet som den sorglösa äventyraren, medan 
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hon positionerar sin pojkvän som den som vill ha ett tryggt, traditionellt liv i småsta-

den. Trots att Elsa inte är så intresserad av att studera tar hon ändå emot en studie-

plats i Helsingfors: 

[Koulu] oli mun semmonen niinku portti millä mä pääsin niinku Helsinkiin ja olin 

tosi tyytyväinen kun vanhemmat oikein niinku suositteli sitä, mee siihen kouluun, 

et saat nopeesti itellesi ammatin ja niinku, voit alkaa itse tienaamaan, niin mulle 

se oli vaan et jess, mä pääsen Helsinkiin ja niinkun oli käynyt täällä jo niinku pit-

kään viettämässä aikaa viikonloppusin niin sit pääsin muuttamaan 

I sitt citat konstruerar Elsa sitt unga jag som en naiv och osäker person, som baserar 

sina stora livsbeslut på basen av vad som ska göra föräldrarna nöjda. Det är ett jag 

som mera styrs av omständigheter än aktiva, självständiga beslut. I Helsingfors 

kommer Elsa i kontakt med droger när hon går på teknofester med sina nya vänner. 

Elsa säger att hon aldrig egentligen använt mycket alkohol, men att drogerna snabbt 

blir hennes ”grej”:”silloin alkuun tuntui tosi niinku hyvälle käyttää ja sai siitä hyviä 

fiiliksiä ja oli tosi niinku kaikkivoipa olo tai sillen että kaikki tuntu tosi hyvälle ja 

tuntu et niinku oikeesti nauttii elämästä ja voi tehä kaikkee”. Till en början är Elsas 

droganvändning slumpmässigt, i samband med veckoslut och fester. Med tiden bör-

jar festerna komma allt oftare, och Elsa blir del av ett gäng vars gemensamma knyt-

punkt är festande. Elsa börjar spendera all sin tid med gruppen: 

Kaikilla oli semmoinen aika, niinku heh, eeh miten sen nyt sanoisi, semmoinen 

vähän niinku biletysvaihe päällä, tai semmoinen et mentiin vaan ja ei niinku pal-

jon kiinnostanu mitkään niinku arkipäivä niinku työt ja muut tämmöiset. 

I sin artikel om svensk klubbkultur och droganvändning beskriver Sjö (2005) hur 

klubbkulturen kan vara ett sätt att skapa särskiljning till det konventionella samhället. 

För Sjös informanter var klubbandet och droganvändning ett sätt att dela upplevelser 

och vara med om något som ”vanliga” människor går miste om. Som en av Sjös in-

formanter utrycker saken: ”det värsta du kan vara är en Svensson” (Sjö, 2005, 35-

37). Elsas beskrivning av sin tidiga droganvändning liknar Sjös beskrivning sina in-

formanters klubbkultur. Det är en marginal som Elsa konstruerar, en motsats till en 

vanlig vardag med arbete, men under Elsas tidiga droganvändning är marginalen en 

plats för positiv identitetskonstruktion. Elsas tidiga droganvändning fyller kriterierna 

för rekreationsbruk (viihdekäyttö). Till rekreationsbruk kan höra en vilja att festa, 
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känna samhörighet med andra, utveckla sig, skilja sig från mängden, och nyfikenhet 

(Salasuo & Rantala, 2002, 46). Flera forskare har karakteriserat rekreationsbruk som 

ett senmodernt fenomen (Salasuo & Rantala, 2002, 48; Seppälä, 2000). Det senmo-

derna kännetecknas av traditionernas sönderfall, ökade valmöjligheter och individu-

ell valfrihet. I det senmoderna kan droger, och drogkulturen vara ett val bland andra, 

och ett sätt för unga att både särskilja sig från majoritetskulturen, och känna samhö-

righet med andra inom drogkulturen. Också ungdomar som Elsa, med utbildning och 

arbete, kan känna att de inte passar in i den omgivande majoritetskulturen och dess 

värderingar (Salasuo & Rantala, 2002, 49). Salasuo och Rantala menar att det är just 

dessa ”vanliga” ungdomar som lockas av rekreationsbruk: drogerna öppnar en värld 

av möjligheter, ett sätt att koppla bort vardagen, njuta: 

Mulla on kuitenkin ollu sellainen kiinnostus noit juttuja kohtaan jo siinä niinku 

valmiina, et oli tosi kokeilunhaluinen ja niinku, ei niinku nähny mitään oikein pa-

haa siinä et käyttää huumeita, et näkyy vaan ne hyvät puolet ja semmoset että, se 

oli vaan semmosta niinku, uusia kokemuksia haki ja noin. 

De ökade valmöjligheterna i det senmoderna kan yttra sig som äventyrslust och en 

önskan att pröva nya upplevelser, men också som osäkerhet och ångest (Salasuo & 

Rantala, 2002, 48). Elsa sammankopplar sin egen droganvändning med en utveckl-

ingskris: 

Varmaan siin on ollu aika paljon kaikkee paineita siitä että niinku pitäis niinku 

joku oma ala löytää ja niinku jotenki mul on ollut tosi vaikeeta se et mulla ei ollu 

mitään semmosta suuntaa (.) et lukio viel ihan ookoo ja mä tykkäsin niinku opis-

kella, mut sit kun ois pitänyt erikoistua jollekin alalle, niin sitä mä en niinku, (---) 

tuli tosi niinku vaikeeta, että, et kun muut niinku lähti opiskelemaan minne mi- 

niinku mikä kukakin, ja niinku- no, ehkä sit vanhemmiltakin tuli sitä painostusta et 

nyt niinku pitäis alkaa itekseen tai omillaan pärjätä ja, ja oli niin kun hirveen 

suuret niinku odotukset siitä että, et kaikki vaan niinku sano mulle just et, tai äiti-

kin on aina ollut semmoinen että, "kyl sä pärjäät, ja sä niinku pystyt", ja, ja niinku 

onhan se tietysti hyvää et äiti sanoo noin mut ehkä se on jo aloittanu sen mulle 

vähän liian varhaisessa vaiheessa (.) että ei oo ehkä vielä ollut resursseja oikein 

siihen ja (.) siis noita syitä tässä on varsinkin tää Ensikoti jakson aikana niin 

miettiny paljon ja, ehkä vähän selkiintynykin se et miks niinku on käyny näin että 
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(.) et (.) tietysti ne niinku, se kaveripiirikin on vaikuttanu asiaan ja (.) ja silleen et-

tä on ollut saatavilla niinku päihteitä.  

Elsa säger att hon började använda droger för att det var något spännande, men när 

Elsa granskar sin användning efterhand så hittar hon andra skäl till att drogerna 

kommit in i hennes liv. Här fungerar behandlingshemmet som ett narrativt ramverk 

(Elliot, 2005, 128-129; Gubrium & Holstein, 1998), som Elsa granskar sitt liv ige-

nom. Många forskare har konstaterat att behandlingshem och andra vårdinstanser för 

tillnyktrande personer konstruerar gemensamma narrativ för vilka faktorer som leder 

till beroende, som deltagarna speglar sina personliga narrativ emot (se t.ex. Irvine, 

2000). På så sätt skapas en gemensam historia om beroende, vad som förorsakar be-

roende, och vilka konsekvenser beroende har (Irvine, 2000). På behandlingshemmet 

har Elsa gått igenom sin historia med andra, och tillsammans konstrueras ett gemen-

samt ett narrativ om Elsas beroende, och varför det gått så här. Händelser och episo-

der som i stunden saknat mening flätas samman och konstrueras till en meningsfull 

helhet. Elsas narrativ speglar kulturella narrativ om varför en ung människa börjar 

använda droger: kompiskretsen, och de personer man umgås med, kan dra med och 

påverka unga människor, liksom tillgången till droger. Elsas språk speglar ett psyko-

logisk och professionell narrativ: hon hade inte heller tillräckliga resurser för att han-

tera föräldrarnas press som börjat i en alltför tidig ålder, och tillsammans ledde dessa 

faktorer till att hon började använda droger. Riessman (2002) har konstaterat att nar-

rativ om det förgångna konstrueras utgående från nuvarande värderingar och verk-

ligheter. Elsa beskriver njutningen, samhörigheten och det roliga i sitt tidiga drog-

bruk, men det är den vuxna Elsa som ser tillbaka på den tiden, med facit i hand. 

Efter att Elsa avslutat sin utbildning arbetar hon en tid, men efter ett tag börjar fes-

tandet med kompisgänget ta över. Elsa slutar sitt jobb, och börjar hänga och använda 

droger tillsammans med vännerna varje dag. Elsa berättar om första gången som hon 

kommer i kontakt med intravenösa droger: 

 Ensinmäinen kosketus noihin piikkihuumeisiin tuli sit kun mä tapasin yhen tytön, 

joka tota käytti suoneensisäisesti, ja sit niinku se paljastu mulle siinä pikkuhiljaa 

ja sitte hänen kauttaan kokeilin ensinmäisen kerran niinku, suoneensisäisiä huu-

meita ja olin kyllä alkuun viel tosi semmoinen, niinku niitä vastaan, et yritin hä-

nellekin niinku puhua järkeä et ei kannattais tolleen tehä ja et meijän piireissä ei 
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noin niinku tommosta harrasteta ja vähän niinku moralisoin siinä, mut sitten kun 

mä niinku ite kokeili ensinmäisiä kertoja niin sit se aika niinku nopeesti jäi, että 

sit siit tuli semmoinen meijän juttu ja, niinku et jotenki vaikka niinku vois ehkä 

helposti syyttää sitä ihmistä että sä niinku toit tän jutun mun elämään, niin mä jo-

tenkin ajattelen et se ois käynyt mulle varmaan enemmin tai myöhemmin.  

Denna episod är en vändpunkt i Elsas berättelse. Hittills har Elsas droganvändning 

varit ett rekreationsbruk, en del av en festkultur. Salasuo & Rantala (2002, 53) menar 

att festkulturen styrs av osynliga regler: man försöker maximera njutning, samt mi-

nimera och förebygga risker som beroende och mentala eller sociala problem. Inom 

festkulturen finns klara normer och sanktioner, oskrivna regler för inom vilka kon-

texter och med vem som droganvändning är tillåtet. Droganvändning accepteras på 

klubbar eller fester, men inte utanför dessa arenor. Starkt beroendeframkallande dro-

ger som heroin är tabubelagda, och genom denna inre kontroll skyddar festkulturen 

sina medlemmar. (Salasuo & Rantala, 2002, 53). För Elsas grupp är beroende och 

riskerna kopplat till drogbruk något avlägset och främmande: ei niinku voinut tajuta 

et miten huonoon kuntoon sitä voi mennä. När Elsa säger att hon försökte tala förnuft 

och att vi inte håller på med sådant i våra kretsar representerar hon festkulturen. När 

hon sedan säger att det skulle ha hänt förr eller senare så är det nutidens Elsa som 

talar, som vet bättre än att lita på festkulturens illusoriska kontroll. Här gör Elsa ett 

identitetsarbete, som visat hur hon mognat som människa. Citatet har fatalistiska 

drag i och med att Elsa menar att övergången till tyngre droger är något som skulle 

ha hänt oberoende av flickan. Citatet visar också hur berättaren konstruerar och 

strukturerar sin livsberättelse genom att hänvisa till olika episoder, och den betydelse 

de haft för senare händelser och berättelsens utveckling (Reynolds & Taylor, 2004). 

En händelse som i stunden kan ha verkat betydelselös konstrueras i efterhand som 

något avgörande, som vänder Elsas liv i nya banor. Detta är en händelse som Elsa 

återberättat flera gånger, och som med tiden funnit sin form.  

Det är nu som Elsas droganvändning övergår från rekreationsbruk till något annat. 

Vännerna som hon festat med börjar försvinna, och Elsa börjar umgås med männi-

skor som använder tunga droger. I början av Elsas drogkarriär har hon använt olika 

festdroger, som t.ex. Ecstacy, men nu övergår Elsa till heroin och starka opiater. Det 

är en annan marginal som Elsa konstruerar i sin berättelse. Om drogerna tidigare 

handlat om äventyr, att pröva och experimentera, att hitta en flykt från vardagen, 
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börjar de negativa konsekvenserna nu bli allt tydligare. Tidigare har Elsa talat om att 

använda droger och festa med sina vänner, men nu kallar hon människorna omkring 

sig ”brukare”. De är ansiktslösa, och framträder endast i relation till drogerna: 

Mmm no sit alko tulee enemmän ja enemmän niit suoneensisäisiä käyttäviä ihmi-

siä lähipiiriin ja sit niinku, alo alko niinku seurustelusuhdekin, et mä seurustelin 

yhden käyttäjän kanssa, ja niinku, sitä kautta tuli yhä enemmän ja enemmän mah-

dollisuuksia käyttää kun oli niinku ihmisiä joilla liikku näit päihteitä ja, ja tota 

niin, sit siinä aika nopeestiki siinä alko niinku myös kaikkee niinkun negatiivisia 

asioita käymään, että, et kuoli ihmin-ihmisiä siinä ympäriltä ja niinku, siis tuntuu 

nyt et täst on jo niin kauan aikaa et mä en ihan ees silleen muista mut kuitenkin 

niinku aika lyhyes ajas alko menee niinku huonoon suntaan asiat että, et tuli niin-

ku verenmyrkytystä ja tolleen. 

Det är i samband med att Elsas blodförgiftning som hennes föräldrar får reda på hen-

nes drogberoende:  

Se on ollu mun niinku äidille varsinkin tosi kova paikka että (.) että niinku näin on 

käynyt että (.) et en tiedä on varmaan voinut olla merkkejä ilmassa jo pitkään, mut 

ehkä he ei oo niinku halunnu nähdä että, tai uskoo sitä että oma lapsi käyttäis mi-

tään huumeita. 

I sitt narrativ konstruerar Elsa sitt beroende som en splittrande händelse, som delar 

upp hennes liv i tiden före och efter beroendet. I narrativ forskning kallas sådana 

händelser för en biografisk omvälvning (biographical disruption, översättning C.S.). 

Biografiska omvälvningar är stora negativa händelser, som förändrar livet och dess 

bekanta spår (Bury, 1982). I sin analys av kroniska sjukdomar som omvälvande livs-

händelser konstaterar Bury att sjukdomar ofta inte bryter ut plötsligt, utan de börjar 

med lindriga och harmlösa symtom som förvärras och till slut tar över den sjukas liv. 

I sitt narrativ konstruerar Elsa sitt beroende som en lömsk sjukdom: droganvänd-

ningen, som började som något harmlöst och spännande, har nu tagit över hennes liv. 

Omvälvande livssituationer som kroniska sjukdomar ställer personens liv på ända. 

Det är en ny situation som den drabbade och hennes anhöriga måste bemöta, och som 

omdefinierar sociala relationer och roller (Bury, 1982). När Elsas föräldrar får reda 

på hennes beroende förändras deras relation: den duktiga dottern, som alltid klarat 

sig, är nu någon annan. Också Elsas andra sociala relationer förändras:  
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No mulla oli se yks niinku käyttäjäpoikaystävä ja sit kun meillä se juttu meni poik-

ki, [--] seurustelin sit yhen, yhen jäbän kanssa ja se ehkä niinku oli semmoinen te-

kijä mikä sit ehkä vähän rauhoitti mua, et kun hän oli kuitekin, et hän ei käyttäny 

tai käytti, mut ei niinku suoneensisäisesti ja niinku kävi töissä ja oli silleen niinku, 

vähän niinku kunnollisempi ihminen, niin on niinku pitännyt musta huolta ja on 

niinku öhh ollut semmoinen tekijä että jos häntä ei olisi ollut niin olisin varmaan 

vielä niinku nopeemmin mennyt huonoon kuntoon. 

Elsas beskrivning av sitt nya förhållande är intressant. I motsatts till sin ”brukarpojk-

vän” konstruerar Elsa sin nya partner som en ”ordentlig människa”, som tar hand om 

henne och lugnar ner henne. Han använder också droger, men hans användning är 

under kontroll, och han har ett arbete. I motsats till honom positionerar Elsa sig själv 

och den före detta pojkvännen som ur ett sämre kast: de är droganvändare som an-

vänder intravenösa droger, och som på så sätt representerar en smutsig drogvärld, 

som är en annan verklighet än vardagen. I fråga om kroniska sjukdomar konstaterar 

Bury (1982) att normala regler för människorelationer, som ömsesidighet och jäm-

likhet inte mera gäller.  Elsa konstruerar sin partner som en vårdare som tar hand om 

henne och ser till att hon inte blir dålig. Sig själv konstruerar hon som en sjukling, 

vars framtid och mående inte är något som hon kan kontrollera. Beroendet är en 

sjukdom som har sin gilla gång, och som sakta men säkert bryter ner Elsa: 

Et nyt mä voin kyl sanoo et viimeiset vuodet mitä käytti niin oli kyl ihan hirveetä, 

et sitä niinku, mä kuvittelin ainakin et ei musta enää oo niinku palaamaan täm-

möiseen normaali-arkeen ja niinku, sellaiseks ihmiseks et hoitaa asiansa ja on 

niinku, niinku mielentervellisesti ja muutenkin kunnossa että, oli tosi niinku henki-

sesti raskasta aikaa et, et sitä oli jotenki, tai kuvitteli et on niinku kaikki mennyttä 

ja ei oo mitään toivoo. 

Elsa konstruerar här en identitet som droganvändare. Det är en begränsad identitet, 

som kretsar kring droger. I sitt narrativ gör Elsa en svartvit kategorisering av ”drog-

världen” och ”vanliga” världen som skilda verkligheter, som inte går att förena. I sin 

etnografiska undersökning på en droganstalt fann Weckroth (2006, 104), att både 

klienter och personal gjorde denna uppdelning. Drogvärlden sammankopplades med 

moralisk förkastlighet, misär, brottslighet och människorelationer som begränsas till 

drogvärlden. Som en motsats till drogvärlden konstruerade Weckroths informanter 
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den ”vanliga världen”, dit de som hör till drogvärlden inte har tillträde, och som be-

skrivs som god och lycklig. Då Elsa talar om drogvärlden präglas hennes narrativ av 

hopplöshet, en brist på aktörskap och handlingsmöjligheter: fastän man skulle vilja 

lämna drogvärlden, är det omöjligt. Drogerna gör människan till sin fånge. Att kon-

struera viktiga händelser som något individen inte har kontroll över tjänar ett viktigt 

retoriskt syfte (Ezzy, 2000). Det överför skulden från individen till yttre krafter som 

står utanför individens påverkan. Jag frågar Elsa hur hon såg sig själv under tiden då 

hon använda droger: 

No kun siis koko tää mun päihteidenkäyttöaika on vähän niinku, tai silleen riippuu 

että missä vaiheessa, et koska silloin aluks kaikki oli viel niinku niin, et kaiken nä-

ki niin ruusunpunaisten silmälasien läpi, et kaikki oli niin kivaa ja siistii ja hienoo 

ja jotenki hohdokasta, mut sitten se totuus alko pikkuhiljaa sieltä paljastuu ja siis 

aika monta vuotta meni siihenkin just että, et vaikka olis niinku halunnu lopettaa 

niin ei enää tiennyt keinoja, et miten pystyis siihen, että se oli vaan semmoista 

niinku oravanpyörää, että on sitä pakk-niinku lääkkeitä hankkia että pysyy ter-

veenä ja pystyy ees olemaan. 

Elsa konstruerar sitt beroende som en yttre makt, som styrde hennes liv. Liknelsen 

till en sjukdom är stark: Elsa talar om att ”skaffa mediciner för att hållas frisk och 

kunna funktionera”. Beroendet är en kamp mellan Elsa och hennes kropp: Elsa vill 

sluta, men beroendet som drabbat kroppen låter henne inte. Denna process sker också 

i kroppar som drabbats av kroniska sjukdomar: den egna kroppen sviker, förändras 

och blir främmande (Frank, 1995, 4). Narrativet om beroende som en fysiologisk 

sjukdom, som kan drabba vem som helst, är en bekant berättelse i vår kultur. Rörel-

ser som Anonyma alkoholister och Anonyma narkomaner konstruerar hela nykter-

hetsprocessen kring tanken om beroende som en kronisk sjukdom som den drabbade 

kan lära sig kontrollera, men aldrig helt bli kvitt (se t.ex. Cain, 1991, Reith & Dob-

bie, 2012 eller Kotovirta, 2009 för en analys av AA- och NA:s narrativ om beroende 

som en sjukdom). Riessman (2003) menar att ett sjukdomsnarrativ är som ett prisma 

som berättaren granskar hela sitt liv igenom. Det hjälper den drabbade att förklara 

och kontextualisera sina uppbrutna liv, och de förändrade sociala relationerna till 

omgivningen. På så sätt fungerar sjukdomsnarrativet som en narrativ resurs i Elsas 

identitetskonstruktion. Elsa fortsätter: 
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Ja siinä vaiheessa noi kaikki sosiaaliset kontaktit oli aika vähissä, että oli var-

maan aika monelle aiheuttanu niin suuren pettymyksen et ei sit enää kehdannut 

ottaa esimerkiksi sukulaisiin yhteyttä ja niinku muutenkin jääny niinku niin taus-

talle semmoiset ihmiset jotka oikeesti saattais välittää, et nyt tässä on pikkuhiljaa 

jou- niinku tai niinku yrittäny elvyttää tämmöisiä suhteita, et on aika niinku rank-

kaa kuitenkin monen vuoden jälkeen ottaa yhteytta sellaisiin ihmisiin joita ei oo 

sit nähny ees vuosikausiin (.) ja niinku (.) tutustua uudelleen. 

Beroende är något som påverkar de sociala relationerna i grunden, och omvärderar 

dem. I sin analys av narrativ inom rörelserna Anonyma alkoholister och Anonyma 

narkomaner talar Rafalovich (1999) om ett så kallat ”ångernarrativ” som en viktig 

del av återhämtningsprocessen för alkoholister. Under denna process tar personen 

kontakt med de människor som hen förlorat på grund av alkoholmissbruket, för att 

ångra och be om förlåtelse. Funktionen av ett ångernarrativ är att försona synder, 

skapa grunder för nykterhet och medge att samhället ”hade rätt hela tiden”. (Rafalo-

vich, 1999).  I Elsas fall har ångernarrativet en mycket viktig funktion: det skapar 

grunderna för ett nytt jag: 

Must tuntuu et mä oon ihan eri ihminen nykyisin kun mitä mä oon ollu silloin 

niinku parikymppisenä, mun on oikeastaan niinku vaikee ees niinku siis, siis mä 

en oikein edes tiedä et minkälainen ihminen mä oon silloin ollu kun on niin paljon 

muuttunu asiat, että, et tota niin, siis et nyt täs on niin kuin raskauden aikana ja 

sit täs Ensikotijaksolla on vasta niin kun alkanu saamaan omaa itsetuntoa vähän 

kohoamaan ja vähän niinku, alkanut luotta siihen et niinku pärjää ja niinku et, et 

ei oo niinku semmoinen surkea narkomaani että (.) et niinku, kyl se on ollut aika 

pitkä prosessi että on niinku saanut oman mielensä toipumaan siitä kaikesta, et 

kyl se tosi pohjalle on vienyt kaikki. 

I detta citat gör Elsa ett viktigt identitetsarbete. Hon pekar på den positiva förändring 

hon genomgått: hon är varken en naiv 20-åring som festar i Helsingfors, eller en sjuk 

narkoman. Denna process, att konstruera en positiv självvild i motsats till en negativ 

självbild, är ett bekant fenomen inom litteraturen om beroende. I sin studie om till-

nyktrade droganvändare i Skottland visar McIntoch och McKeganey (2000) hur de-

ras informanter konstruerade en nykter identitet genom att särskilja ”det genuina ja-

get” från livet i drogvärlden, som i efterhand uppfattades som falskt och främmande. 
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Genom att konstruera ”drogjaget” som Den Andra, och det nyktra jaget som ”det 

verkliga jaget” lyckades de skotska informanterna skapa en nykter identitet. Elsa 

fortsätter tala om livet i drogvärlden: 

… Mul on kyl siinä mielessä ihan onnellinen tilanne ollut koko ajan, et mul on 

kuitenkin ollut, ollu mun äiti ja siis silleen vanhemmat tukena, et mun ei oo tar-

vinnu niinku kuitenkaan mitenkään myymään vaikka itseeni tai jotain tuommoisia 

mitä niinku pahimmas tapauksissa voi olla että, jotkut varsinkin naiset jotka käyt-

tää niin joutuu niinku vaioamaan tosi alas niin on niinku ollut kuitenkin sit sitä et 

on jostain saanut rahaa, et ei oo ihan niinku joutunu semmoiseen lähtemään. Mut-

ta kyllähän siinä on niinku itse niinku omaa kehoaan vahingoittanu paljon ja niin-

ku omaa kaikkia aja-tai niinku moraali jos on niin on niinku, joutunu aika paljon 

tekee sellaisia juttuja mitä ei ois kyl varmasti tehnyt jos ei ois ollu niinkun päih-

teet kuvioissa et kaikkee varastelua ja semmoista että (.). 

Elsa påpekar att det är på grund av drogerna som hon tvingats begå moraliskt tvivel-

aktiga handlingar. Därmed konstruerar Elsa en självidentitet som en människa som i 

vanliga fall inte skulle stjäla eller begå andra moraliskt tvivelaktiga handlingar. 

Funktionen av att tala om hur drogerna fått en att göra moraliskt tvivelaktiga saker är 

att minska individuellt ansvar, och det stigma som kopplas till handlingarna (Presser, 

2004). På så sätt fungerar beroendet som ett moraliskt försvar. Elsa konstaterar att 

hon ändå haft tur som tack vare sina föräldrars stöd inte tvingats sälja sig själv, så 

som många andra kvinnor inom drogvärlden tvingas göra. Varjonen (2013, 106) har i 

sin forskning konstaterat att ”berätta det som inte har hänt” är ett intressant retoriskt 

fenomen. Att kvinnor i drogvärlden finansierar sin användning genom prostitution är 

en vanlig stereotypi. Då Elsa självmant berättar att hon inte tvingats sälja sin kropp 

för att finansiera sin droganvändning visar hon att hon är medveten om denna samt 

eventuella andra stereotypier och antaganden som lyssnaren har angående kvinnor i 

drogvärlden. Genom att berätta det som inte har hänt förhåller Elsa sin berättelse till 

kulturella modellberättelser och uppfattningar om kvinnor i drogvärlden. Elsa fortsät-

ter med att fastän hon gjort saker som varit moraliskt tvivelaktiga så har hon inte 

behövt ty sig till prostitution- ei ole ihan niinku joutunut semmoiseen lähtemään. Här 

positionerar Elsa sina egna moraliska överträdelser i kontrast till de kvinnor som de 

facto tvingats sälja sin kropp för att finansiera sin narkotikaanvändning. Elsa kon-

struerar ett moraliskt jag genom att positionera sig själv som undantaget till det den 
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negativa stereotypin om den ”typiska” kvinnan i drogvärlden.  Genom att framhäva 

vad hon inte gjort konstruerar Elsa ett avstånd mellan sig själv och stigmatiserande 

stereotyper. Att lämna det gamla jaget bakom sig är ändå inte lätt: 

Sit mä vielä tohon kun sä kysyit että et onks niinku muuttanu tätä minäkuvaa 

huumeet, niin mul on niinku ollut ihan niinku silleen et mul on ollut tosi pahoja 

kaikkee paiseita ja märkärupeita tälleen niinku kasvoissa ja näin, ja se on niinku 

ollut mulle tosi paha paikka että, et niinku hyväksyis itteensä nyt niinku tällaisena 

kun on kaiken tän jälkeen, että, et tosi niinku jotenkihh (suck) rankkaa hyväksyä 

kun on niinku menny, tai silleen et kaikki näkee niist arvista sen että, et on niinku 

tullut vietettyy semmoista elämää. Et en mä tiedä voiks mä koskaan mennä mihin-

kään uimahalliin uimaan että, niinku, vaikka se on helppoo sanoo että ei se niinku 

vaikuta tai älä niinku välitä tollaisita niin kyll ne niinku jotenki itteensä häiritsee 

että ne arvet on siellä olemassa ja niinku siis ihan niinku käyttöjäljet. 

Trots den förändringsprocess som Elsa konstruerar i sitt narrativ finns det ändå saker 

som påminner om drogjaget: ärren efter droganvändningen. I Elsas narrativ är ärren 

något som ständigt hotar att avslöja det som hon försökt lämna bakom sig. Fastän 

Elsa lämnat drogvärlden är dörren till det ”normala” ändå inte helt öppen: att gå till 

simhallen känns omöjligt, för då kunde andra se vem Elsa egentligen är. Goffman 

(1963, 106) har argumenterat att makten bakom stigman ligger i att hotet att en dold 

identitet kan komma att avslöjas är ständigt närvarande. När som helst kan hemlig-

heten avslöjas, och personen konfronteras av andra som ”upptäckt” det falska. Juhila 

(2004, 27) använder begreppet stämplad identitet (leimattu identiteetti), och menar 

att de personer som utsätts för stämplande kategoriseringar inte kan ignorera dem. 

För Elsa skulle ett besök i en simhall innebära att bli utsatt för andras blickar, och att 

tvingas svara på deras tysta eller uttalade frågor. På så sätt förnyas den stämplade 

identiteten om igen, varje gång som personen konfronteras med sin olikhet. Juhila 

påpekar att människor sällan identifierar sig med bara en identitet eller kategori. Att 

utsättas för en stämplande kategorisering och tillhörande identitet är ändå en så makt-

full kategoriseringsform att personen som utsätts inte kan undvika alla de situationer 

där den stämplade identiteten kan väcks till liv. Elsa fortsätter sin berättelse till tidpe-

rioden då hon blev gravid: 



 

 

44 

Mä olin aika yksinäinen sit niinku loppuvaiheessa silleen että, olihan noita joita-

kin ihmisiä että oli siinä niinku käyttäjiä ja siis niiltä joilta sitä osti sitä päihdettä, 

et, mut kuitenkin silleen tunu että on hirveen yksin ja niinku, ööh oikeastaan se 

elämä meni sellaisissa sykleissä että, et niinku (.) siis koko ajan tietysti käytti vaik 

buprenorfiinia, mut sit siinä ohella käytti aina tai niinkun valvo tosi paljon amfe-

tamiinin avulla, niinku ihan jotain viikkoja, ja sitten niinku nukku sen niinku, et se 

oli semmoista valvomista ja sit niinku lepäämistä ja sitten taas valvomista ja le-

päämistä ja (.) et siinä vaiheessa vasta kun tuli raskaaksi niin se amfetamiini jäi 

siitä pois, ja sit pikku hiljaa alko niinku (.) siis tajuamaan tilanteen, et nyt ei niin-

ku voi enää käyttää ja niinku (.).  

Graviditeten är en vändpunkt i Elsas historia, en punkt där hon ”når botten” och inser 

att livet inte kan fortsätta så här. I tillnyktringsnarrativ har ”bottenberättelser” en vik-

tig funktion (Irvine, 2000). Detta narrativ lägger grunderna för ett själv som inte bara 

varit med om svåra saker och motgångar, men som också hittar en lösning. Irvine 

menar att ”bottnet” ger ett djup och en komplexitet till det själv som konstrueras i 

berättelsen. I berättelsen är bottenpunktens funktion att lägga grunderna för ett nytt 

själv som karakteriseras av självförmåga och mogenhet, som gottgör och försonar det 

gamla jaget. Det skapar också hopp, och ger narrativet en positiv underton. När Elsa 

upptäckte att hon var gravid bodde hon och barnets pappa i olika städer. De var 

hemma hos Elsa när Elsa beslöt sig för att göra ett graviditetstest. Elsa säger att hon 

nog egentligen visste att hon var gravid, men att hon inte vågat göra ett test tidigare. 

Elsa beskriver sina känslor när hon upptäckte att hon var gravid: 

Olin kyl aika, siis tavallaan tosi järkyttynyt mut silti myös onnellinen koska mä 

olin niinku, kuitenkin mul ei ollu mitään ehkäisyä ollut moneen vuoteen, ja edelli-

senkin poikaystävän kanssa niin ei ollut mitään tapahtunut, ja mä olin jo ajatellut 

ihan et mä en ehkä tuu raskaaks ollenkaan, et ehkä mus on jotain silleen vikaa, et 

ei voi tullla raskaaks, ja sit niinku kävikin tolleen ja niinku (.) siis kyllähän se tun-

tui vähän kauheelle että, et kun kuitenki ties että mikä täs on tilanne, että käyttää 

ja on niinku elännyt tolleen ties kuinka kauan, et miten täs nyt pystyy muuttumaan 

semmoseks et on kaikki hyvin, et lapsi tulee. 

I Elsas berättelse har kroppen hittills varit något främmande, som styrts av beroende 

och jakten på droger. Att kroppen ändå visar sig fungera efter många år av hård dro-
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ganvändning blir på ett sätt en återupprättelse: den usla knarkarkroppen kan ändå 

producera något fint och värdefullt. Elsa tar kontakt med mödravården i sin hemstad, 

och de ordnar en vårdplats åt henne. Elsa stannar bara där en natt, för hon får veta att 

hennes hemstad bara erbjuder metadonbehandling efter förlossningen. Elsa och bar-

nets pappa besluter sig för att flytta till en annan stad, eftersom de ändå spenderar 

mycket tid där, och mannens föräldrar också bor där. I Elsas berättelse verkar det inte 

finnas något annat alternativ än att sluta använda droger och ta sig ur drogvärlden. 

Paret väljer bostadsort enligt var de kan få den vård och det stöd som de tycker skulle 

passa dem bäst. I detta narrativ konstruerar Elsa en identitet som en god förälder, 

som också i en svår situation sätter barnets bästa först. Efter flytten inleder Elsa sub-

stitutionsvård, och paret flyttar ihop. Graviditeten är en svår tid för Elsa: 

Se oli tosi rankkaa aikaa si-silloin kun mä olin siinä asunnolla kun mä olin niinku 

siin korvaushoidossa ja [mies] käytti siinä koko ajan, niin, siis no vaikka amfeta-

miini oli jäänytkin pois kuvioista mut sitä niinku Subutexia käytti niin kyl se oli 

mulle tosi vaikeeta, että, et niinku, kyl mä niinku oon siit kertonu tässäkin et niin-

ku, tuli siinä muutaman kerran, niinku retkahdettua ja piikitettyä. 

Då Elsa berättar om att hon får återfall och använder intravenösa droger byter hon till 

tredje person. Att tala om svåra saker i tredje person är ett sätt att distansera sig och 

skapa avstånd till svåra eller moraliskt laddade ämnen. Att ha utsatt sitt foster för 

skada är en moraliskt laddad handling, som ifrågasätter personens föräldraskap. Re-

dan innan barnet fötts har personen begått handlingar som bryter mot ett gott föräld-

raskap, och personen blir då redovisningsskyldig i samhällets ögon. När Elsa säger 

att ”et niinku, kyl mä niinku oon siit kertonu tässäkin” syftar hon på att hon berättat 

om återfallet på behandlingshemmet. På så sätt konstruerar Elsa en identitet som en 

öppen person som inte har något att dölja, och hon positionerar sig samtidigt som en 

förälder som förbinder sig till vården, behandlingshemmet och myndigheternas vill-

kor genom att vara öppen och ärlig också om svåra saker. När barnet väl föds visar 

det sig att avvänjningsvård för barnet kommer att bli aktuellt: 

…. et silleen silloin kun [lapsi] syntyi ja sit kun [lapsi] joutu siihen vieroitukseen, 

et vaikka mä olin ollut [hoitopaikassa] tiputtamassa annosta niin, siis mä en 

päässyt ihan nolliin et mä menin muistaakseni neljällä milillä synnyttämään, niin, 

ja [lapsi] sit joutu siihen vierotukseen vaikka nyt niinku oli toivottu että, et ehkä 
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se niinku ei joutus, niin se oli ihan hirvee paikka, siis et mä niinku itkin ihan sil-

mät päästäni ja olin niinku, kaduin niinku niin paljon sitä että, et niinku eth niinku 

et nää huumeet pilaa kaiken mun elämässä, et nyt niinku kävi vielä näin ja…  

I sin beskrivning av sitt barns födelse balanserar Elsa på ett spännande sätt mellan 

två kategorier, nämligen mellan att vara offer och förövare. Elsa är inne på ett mora-

liskt laddat område när hon talar om hur hennes barn måste få avvänjningsvård efter 

födseln.  Avvänjningsvård för rusmedelspåverkade spädbarn är en stark symbol för 

det mest tabubelagda gällande moderskap och missbruk: att barnet far illa på grund 

av sin moders handlingar. Elsa konstruerar här ett moraliskt jag genom placera sig 

också sig själv i kategorin offer. Hon är ett offer för beroende, och drogerna förstör 

allt i hennes liv. Trots Elsas försök att skydda barnet (genom att gradvis sänka dosen) 

lyckas hon ändå inte, eftersom hennes beroende är för starkt. Elsa positionerar sig 

ändå inte som ett totalt maktlöst offer. Elsas beskriver hur hon aktivt gick i vård och 

sänkte sin dos för att skydda barnet. Elsa berättar också hur hon försöker få barnets 

pappa att söka vård: 

Mutta, niinku kyl niinku oli tosi hirvee paine silleen et miten saadaan nää meijän 

asiat kuntoon, että, et [miehen] korvaushoito niin piti saada kuntoon ja niinku, 

muistan vaan niinku joka palaveri mikä oli niin siellä on – niinku minä sitä asiaa 

oikein niinkun yritin viedä eteenpäin että, et [miehen]kin pitää päästä korvaushoi-

toon ja, kyllähän se sit pääskin niinku vähän [lapsen] syntymän jälkeen korvaus-

hoitoon, mut sit meillä niinku kärjistyi tilanne niin että, et mä niinku halusin ero-

ta, ja niinku päätin et mä haluun olla yksinhuoltaja. 

I Elsas narrativ är hennes status som ensamstående mamma ett ämne som vi talar 

länge om, det är ett centralt tema. Elsa är den enda ensamstående mamman på be-

handlingshemmet, och hon verkar vara mycket medveten om detta. Det är ett ämne 

som verkar kräva förklaring. Att vara ensamstående mamma är inte en lika stigmati-

serande identitet som att vara en drogmissbrukare eller en rusmedelsberoende 

mamma, men att vara ”ensamstående mamma” är i sig en marginell identitetskate-

gori i förhållande till det konventionella kärnfamiljeidealet. Moderskap är samman-

bundet med ett flera olika normer, som till exempel sexualitet (May, 2008). Enligt 

denna norm är en ”god moder” heterosexuell och gift (eller åtminstone i ett sambo-

förhållande) med sitt barns far. Ensamstående mammor riskerar att bli utsatta för 
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fördomar, stigman och tvivel angående deras förmåga att uppfostra sina barn på 

”rätt” sätt. (May, 2008; May, 2004). I Elsas narrativ är identiteten som ensamstående 

mamma en identitet som kräver reparation. Taylor (2006) definierar ”reparation” 

som de verbala strategier som en talare använder för att tillrättalägga t.ex. problema-

tiska eller motsägelsefulla identiteter i ett narrativ. Elsa gör denna reparation genom 

att understryka att hon valde att bli ensamstående mamma, i motsats till att ha blivit 

lämnad. Friheten att välja positionerar Elsa som en aktiv aktör, som är i kontroll över 

sitt liv. Det här är en annorlunda identitet än den unga flickan, vars val styrdes av 

föräldrarnas vilja. Elsa måste ändå bemöta den potentiella kritik som detta val kan 

medföra genom att redogöra för hur hon försökte sitt allt för att rädda familjen: ni-

inku minä sitä asiaa oikein niinkun yritin viedä eteenpäin että, et [miehen]kin pitää 

päästä korvaushoitoon. En ”god moder” tar också ansvar för sin partners faderskap, 

och ser till att barnet får en ”god fader” (Sevón, 2011; May, 2003): 

No ehkä se oli mun suurin pelko että kaikki jatkuu ennallaan, et lapsi syntyy mut 

mikään ei niinku muutu, että, et sen takia mä niinku joudin [miestä] tosi paljon 

patistelemaan että, et menis hoitamaan nyt asiansa kuntoon, että et se pääsis sii-

hen korvaushoitoon ja, ja yritin häneen puolestaan tehä niinku asioita, mut eihän 

se sit loppupeleissä niin mee et toinen niinku voi toisen puolesta kaikkea tehä että, 

et siinäkin niinku yks semmoinen asia mikä niinku sitten puhuu sen puolesta että, 

ehkä toinen ei oo niinku valmis tämmöiseen perhe-elämään.  

Genom att peka på att barnets pappa inte var redo att bli förälder, trots Elsas försök 

att hjälpa honom, för Elsa en förhandling med det kulturella narrativet om kärnfamil-

jen (se även Mays artikel (2008) om ensamstående mammor och kärnfamiljeidealet). 

Genom att yrka på att det var barnets bästa att Elsa lämnade sin partner eftersom han 

inte var färdig att lämna drogvärlden, konstruerar Elsa ett moraliskt jag och en identi-

tet som en ”god moder”, som gör det rätta för sitt barn, även om det innebär att av-

vika från idealet. Med hjälp av samma strategi hanterar Elsa också stigmat som en-

samstående mamma: det är bättre alternativ att leva i en enföräldersfamilj än med en 

pappa som använder droger. Elsa fortsätter att berätta om sin relation till barnets fa-

der: 

Se siinä oli se yks syy, tai yksi suuri syy tähän eroon, että kun me käytettiin vaan 

lähinä yhdessä, että oli kuitenkin siinä ollut, niinku hänen puoleltaan kaikkee, 
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niinku pettämistä ja sitä et ei asioista puhuttu koskaan silleen niinku, perusteelli-

sesti, ja silleen niinku, kunnon parisuhteessa pitäis vähän niinku jakaa asioita 

keskenään ja tolleen, ja sellaista ei ollut vaan jotenki se ei tyydyttäny mua sillä 

puolella että, et mä olisin niinku kaivannu paljon enemmän semmoista että, et, 

ettei vaan niinku olla ja käytetään huumeita ja niinku olla niinku kun mitään ei 

oiskaan, että kuitenkin lapsi tulossa ja niinku noin niin, sitten (suck) niinku ajatte-

lin et ehkä hän ei oo oikeesti sellainen ihminen jonka kans mä olisin jos mä oisin 

niinku ihan oma itseni ja selvin päin niin en ehkä olisi valitsenut häntä niinku 

kumppanikseni ja lapsen isäksi että, et aika silleen rankkaa ehkä myöntää toi mut-

ta sit kun oli vähän aikaa ite ollu siin korvaushoidossa ja tajunnut tän tilanteen et 

nyt niinku pitää pistää asioita kuntoon ni niin se kyllä niinku aika pian valkeni 

mulle et en mä ton ihmisen kanssa haluu enää jatkaa että (.). 

När Elsa talar om varför relationen till barnets far inte fungerade, använder hon ett 

kulturellt narrativ om det goda parförhållandet och heterosexuell kärlek som en nar-

rativ resurs. Ett gott parförhållande är ett monogamt förhållande som bygger på part-

nerskap, där de båda partnerna respekterar varandra och delar varandras intressen. Ett 

gott parförhållande är också berikande, och partnerna ”får ut något” av förhållandet. I 

det kulturella narrativet om det goda parförhållandet är dessa kvalitéer också grun-

derna för familjen. Om de saknas i föräldrarnas förhållande är det bättre också för 

familjen att skiljas. I sitt citat konstruerar Elsa igen en dikotomi mellan sitt ”verkliga 

jag” och ”drogjaget”: om hon hade varit ”sig själv och nykter” skulle hon aldrig ha 

valt denna person till partner och fader till sitt barn. Elsa nämner inte hur hennes om-

värld regerat på att hon valt att bli ensamstående mamma, men hennes detaljerade 

förklaringar om varför det var nödvändigt pekar på att det är ett känsligt ämne, en 

förhandling med omgivande uppfattningar om familj, föräldraskap och heteronorma-

tiv kärlek (se även Mays (2004) forskning om ensamstående mammor och omgiv-

ningens värderingar). Elsa avslutar sina funderingar om sitt förhållande med barnets 

pappa: 

Ja siinä vaiheessa mä olin niinku ollut täällä jo, niinku jonkun aikaa ja, jotenkin 

tuntu tää ympäristö semmoiselle tääl Ensikodilla että, et kyl mä niinku täällä pär-

jään ihan hyvin niinku lapsen kanssa et vaikka meillä nyt meneekin poikki niin, et 

se on niinku paras ratkaisu ja, kyl mä oon edelleenkin ihan tyytyväinen siihen et-

tä, et vähän niinku jopa ihmettelen et miten mul on ollut niinku voimia tehä noin-
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kin ison päätöksen siinä, että, et niinku (.) on kyllä niinku paljon asiat muuttunuhh 

(skratt) 

Rose (1996) har framfört att det i det senmoderna finns en förväntan på varje sam-

hällsmedlem att konstruera sig själv som en handlingskraftig, självförverkligande 

individ, ett ”väljande jag”, och det är så Elsa positionerar sig när hon talar om sitt 

förhållande till barnets pappa. Elsas narrativ präglas av aktörskap, och hon konstrue-

rar en identitet som stark kvinna som tar ansvar över sitt eget och sitt barns liv. 

Denna beskrivning står i kontrast mot Elsas tidigare beskrivningar av sig själv som 

ung flicka och under perioden av droganvändning, där hon framstår som ett offer för 

omständigheter och yttre krafter. Också omständigheterna kring att Elsa är ensamstå-

ende mamma är svåra, och hon kunde konstruera ett mycket annorlunda narrativ om 

händelserna, ett som skulle positionera henne som ett offer för andras handlingar. I 

stället är det en historia om tillväxt och självständighet som Elsa konstruerar, ett pro-

gressivt narrativ. Hjältenarrativet fyller en viktig funktion: det pekar på den föränd-

ring som Elsa genomgått, och skapar avstånd till både den unga hjälplösa flickan och 

det usla missbrukarjaget. Det är ett klassiskt narrativ om att övervinna svårigheter 

och komma ut starkare på andra sidan, och det tillåter Elsa att vända ett nytt blad i 

sin historia: 

Mä voin sanoa sen verran että mä niinku henkilökohtaisesti uskon että jos mä en 

ois tullut raskaaks, ja niinku, [lapsi] tullut tähän elämään, niin mä varmaan käyt-

täisin edelleen päihteitä, et et mä luulen et mä oon ollu niin niinku syvällä siin 

suossa että, et niinku jos ei ois tätä kaikkee tapahtunut niin en mä varmaan, en 

usko että oisin niinku hakeutunut korvaushoitoon ainakaan lähteny sillei (.) pa-

rantaa elämää, että, et mun kohallani niinku tavallaan [lapsi] on pelastanut mun 

elämän. 

I Elsas narrativ är barnet en symbolisk livring tillbaka till vardagen: utan barnet 

skulle hon ännu vara djupt inne i drogträsket. I sin studie om hurudana strategier som 

före detta droganvändare använder för att hålla sig rena konstaterar McIntosh & 

McKeganey (2000) att en investering i nuet, som t.ex. ett förhållande, en arbetsplats 

eller ett barn var absolut centralt för att bli nykter. Sådana förhållanden gav en känsla 

av det normala, kontinuitet och välmående. I och med positiva sociala relationer är 

det möjligt att se framåt, att bygga ett nytt liv. Elsa säger att hon ännu är i en föränd-
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ringsprocess, men på väg mot ett gott håll. Vid tidpunkten som intervjun görs börjar 

det vara aktuellt för Elsa och hennes barn att flytta till ett eget hem. Det är en stor 

sak, som Elsa säger att hon lite måste smälta och vänja sig vid. Elsa säger att hon tror 

att det kommer att komma mycket nytt i deras liv, till exempel skulle hon gärna 

pröva på en ny hobby. Men först måste hon vänja sig vid att vara hemma. Jag ber 

Elsa förställa sig hur hennes och barnets liv ser ut om fem år: 

No toivottavasti eletään tasapainoista elämää ja ollaan onnellisia ja tyytyväisiä ja 

niinku, no en tiie ehkä mulla vielä, varmaanki korvaushoito jatkuu, en oo niinku 

asettanu sille mitään semmoista päivämäärää, että milloin sen pitäis niinku, tai 

milloin mä niinku haluaisin sen lopettaa, mutta ei se mua haittaa vaikka se nyt ois 

vielä viidenkin vuoden päästä. 

I sin analys av narrativa strukturer framför Gergen (1994, 190) att varje självnarrativ 

måste nå en ett värdigt slut. Varje historia måste ha ett mål, något som berättaren 

strävar efter. I Elsas berättelse är detta mål ett nyktert, balanserat och lyckligt liv 

tillsammans med sitt barn. Lyssnaren kan fråga sig i fall det skulle kunna finnas 

andra accepterade slutpunkter i Elsas berättelse? Elsa berättar sin historia på en in-

stitution vars uttalade mål är att de vuxna klienterna ska nå ett nyktert liv där de 

förmår fungera som balanserade och trygga föräldrar till sina barn. Detta är ett mål 

som har en uttalad makt över klienternas liv: lyckas de inte fungera som trygga för-

äldrar för sina barn är samhället tvunget att ingripa och trygga barnets situation. 

Också här fungerar alltså institutionen som ett ramverk och en narrativ resurs, som 

Elsa förhåller sin personliga berättelse till. Slutet på Elsas berättelse är ännu öppet: 

hon hoppas att de kommer att leva ett balanserat liv och vara lyckliga, men ännu är 

hon inte där. Att Elsa nämner ersättningsvården, och att hon inte har något emot att 

ännu fortsätta den om fem år, är intressant. Att vara en mamma som går i ersätt-

ningsvård utesluter inte ett lyckligt och balanserat liv tillsammans med barnet: tvär-

tom är vården en förutsättning för det.  

5.1.2 Centrala teman i Elsas berättelse 

Elsas narrativ är en progressiv berättelse, från barndom till situationen här och nu.  

Gergen (1988) definierar ett progressivt narrativ som en berättelse där huvudperso-

nen går mot ett värderat slutmål. Elsas narrativ en historia om personlig tillväxt, och 

om att genom prövningar uppnå ett önskat slutmål. I sitt narrativ konstruerar Elsa 



 

 

51 

flera dikotomier. I början av berättelsen konstruerar hon en identitet som en ung, 

osäker flicka som är mera ett offer för omständigheter än ett väljande jag. Denna 

identitet ger vika för en mera mogen kvinnoidentitet, som präglas av aktörskap och 

en förmåga att fatta också svåra beslut. Elsa konstruerar en tudelning mellan ”drog-

världen” och ”vanliga” världen, som drogvärldens innevånare inte har tillträde till. 

Hon konstruerar också en tudelning mellan sitt ”verkliga” jag och sitt ”drogjag”, 

samt mellan ”brukare” och ”ordentliga människor”. Elsa konstruerar sitt beroende 

som en fysiologisk sjukdom och en händelse som splittrar hennes liv. I förhållande 

till sitt beroende konstruerar Elsa sig som ett offer som inte har makt över sin kropp 

eller sina handlingar. Elsa konstruerar ett moraliskt jag genom att skilja på sitt ”verk-

liga jag” och ”drogjaget”, som på grund av beroendet begick moraliskt tvivelaktiga 

handlingar. Elsa konstruerar en mammaidentitet som bygger på aktörskap och att 

sätta sitt barn väl först, även om det innebär att avvika från familjeidealet. Barnet och 

moderskapet är ett symboliskt ankare, som gör det möjligt att gå över gränsen mellan 

drogvärlden och den vanliga världen.  

5.2 Ninas berättelse 

Ninas berättelse är en historia om att vara stark, och att kämpa sig genom motgångar 

trots att oddsen är emot en. Mycket av Ninas narrativ kretsar kring hennes tillnykt-

ringsprocess. Intervjun med Nina är en timme och sju minuter lång, och den transkri-

berade intervjun är 48 sidor. Nina har också ett äldre barn, som bor tillsammans med 

Ninas mamma. 

Jag börjar intervjun med att be Nina berätta om sin barndom. Nina berättar att hon 

föddes i ett annat land, och att hon flyttade hit tillsammans med sina föräldrar när 

hon var liten. Ninas föräldrar separerade snart efter flytten, och Nina växte upp med 

sin mamma. Nina säger att hon inte minns så mycket om sin barndom, men att de var 

en vanlig familj. När Nina är i tidiga tonåren börjar hon röka gräs tillsammans med 

en vän: 

Et silleen me aloitettiin mä rupesin lintsaamaan just koulustakin silleen että (host) 

mun äiti ei silloin käynnyt töissä ja mun kaverin äiti taas kävi töissä niin mä heräsin 

muka kouluun aina kotona ja, menin sit mun kaverin luo jatkohmhaahn (skratt) nuk-

kumista, sit kun herättiin niin mentiin polttamaan pilvee ja syömään jonnekin mac-

donaldsiin ja et silleen mä niinku lintsasin koulusta aina. 
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Snart hamnar Nina på barnhem på grund av skolkandet, och hon tillbringar också en 

tid i det gamla hemlandet hos sin mormor för att lugna ner sig. Planen fungerar inte: 

där börjar hon i stället använda alkohol, och snart är hon tillbaka i Finland. I tonåren 

prövar Nina också på amfetamin, intravenösa droger, och ecstacy på barer. När Nina 

är i slutet av tonåren blir hon gravid. Hon beskriver den här tiden, och perioden efter 

att hennes första barn föddes som en mera lugn tid:  

Nina: mmm no se oli semmosta vähän viihdekäyttöä et viikonloppuisin ja näin 

niinku et viel silleen aika heh rajoitetusti et  

Cilla: jo  

Nina: et (.) et oli sitä kummiski niinku jonkun verran ja  

Cilla: jo  

Nina: ja en mä niinku, kun mä [vanhempaa lasta] ootin niin emmä silloin niinku 

raskaana ollessa niinku käyttänyt mitään ja  

Cilla: jo 

Nina: enkä tota (.) niinku lapsen aikana tai mitään ninku 

Det ligger en spänning i hur Nina berättar om sin rusmedelsanvändning runt tiderna 

då hennes äldre barn föddes. Hon börjar med att med ett nervöst skratt säga att hen-

nes användning i slutet av tonåren inte var så stor: ja näin niinku et viel silleen aika 

heh rajoitetusti et. Efter en liten paus konstaterar hon att et (.) et oli sitä kummiski 

niinku jonkun verran. Sedan övergår hon till att berätta det som inte hänt: hon an-

vände inget när hon var gravid med det äldre barnet, eller då det äldre barnet var litet. 

Att berätta vad som inte hänt tjänar ett viktigt retoriskt syfte i Ninas narrativ: genom 

att berätta vad som inte hänt bemöter Nina eventuella negativa uppfattningar som 

lyssnaren har om mammor som bor på ett behandlingshem för rusmedelsmissbru-

kande föräldrar. Identitetskonstruktion är en ständig dialog med förväntningar. När 

individen konstruerar sin identitet gör hen inte endast en beskrivning av sin person-

lighet, utan individen speglar hela tiden sitt narrativ mot de förväntningar som asso-

cieras till en viss situation (Löyttyniemi, 2004, 29; Hyvärinen, 2006). När Nina be-

rättar att hon inte använt droger under sin första graviditet för hon en förhandling 

med kulturella antaganden om mammor som bor på ett hem för missbrukande möd-
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rar. Jag har inte frågat Nina någonting om hennes droganvändning då hennes äldre 

barn var litet, men i den här kontexten, en forskningsintervju om missbruk och mo-

derskap, är det ändå något som Nina måste ta ställning till. När Ninas äldre barn är 

runt två år ”börjar det gå utför” som Nina utrycker det: 

Nina: no se alkoi siitä kun tota mun [vanhempi lapsi] oli vielä niinku mun luona? 

asui mun kanssa ja mul alko niinku ensin niinku noilla (.) lääkkeitä?  

Cilla: mmm   

Nina: söin aika paljon, väärinkäytin ja sit mä ite niinkuin suostuin kun tapahtu 

siin samalla niinku mun asunnossa, [yks henkilö] tapettiin mun asuntoon ja  

Cilla: okei  

Nina: ja tota mun [lapsi] oli näkemässä sen ja niinkun (.) 

Cilla: just  

Nina: ja tota siit niinku vähän alko alamäki menemään et viel enemmän ja sit mä 

annoin ihan ite sit soitin mun äidille ja sanoin et must ei oo niinku nyt hoitamaan? 

lasta?  

Cilla: joo  

Nina: kun se oli kuiteskin semmosta et mä niinkun söin lääkkeitä ja mä olin sekai-

sin sen lapsen kanssa  

Cilla: mmm  

Nina: ja mä varastelin kaupoista  

Cilla: mmm  

Nina: ja se lapsi oli mukana ja vaan niinkun tuntui et lapsi ei oo nyt hyvä olla täs-

sä niin  

Cilla: mmm  

Nina: niin hyvä et mun äiti sit otti taksin ja kävi hakee sen, tuli hakemaan [lap-

sen]  
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Cilla: joo  

Nina: et se on siitä asti sit ollut mun äidin luona 

Det här är en central episod i Ninas narrtiv. Ninas redogörelse börjar trevande. När 

Nina beskriver hur hennes äldre barn kom att bo hos sin mormor, går hennes intonat-

ion upp i slutet av meningen, som en fråga: ”no se alkoi siitä kun tota mun [lapsi] oli 

vielä niinku mun luona? asui mun kanssa ja mul alko niinku ensin niinku noilla (.) 

lääkkeitä? Berättelser konstrueras med en lyssnare eller en publik i åtanke (May, 

2008; Reynolds & Taylor, 2004). Berättaren löper alltid en risk att ifrågasättas eller 

dömas av sin publik. I en dialog har talaren möjlighet att testa sin lyssnare, och se om 

hen tycker att berättelsen går att acceptera, eller om åhöraren kommer att utmana 

berättarens version av händelserna (May, 2008). Det är det som Nina verkar göra i 

vår dialog: se hur jag kommer att reagera när hon berättar om händelserna som 

gjorde att hennes äldre barn måste flytta bort. Efter att jag uppmuntrat henne med ett 

”mmm” fortsätter hon med att berätta om mordet som ägde rum i hennes bostad. Här 

svarar jag ”okei” och ”just” som visar på att det här är något avvikande, som jag inte 

förväntat mig att höra. Nästa mening formulerar Nina igen som en fråga: ja tota siit 

niinku vähän alko alamäki menemään et viel enemmän ja sit mä annoin ihan ite sit 

soitin mun ädille ja sanoin et must ei oo niinku nyt hoitamaan? lasta? I sin beskriv-

ning av episoden konstruerar och försvarar Nina sitt moraliska jag. När Nina 

beskriver hur hon valde att ge vårdnaden av sitt barn till sin mamma står hennes mo-

raliska jag och identitet på spel. Att ens barn omhändertas är en stor tabu i Finland, 

och Nina beskriver många saker som kunde stämpla henne som ”dålig moder”: att 

vara påverkad, att utsätta sitt barn för traumatiska händelser, att ha med barnet då 

man stjäl i butiker. Nina konstruerar ett moraliskt jag genom att understryka att det 

var hon själv som insåg att situationen är ohållbar, och att det var hon som ordnade 

så att barnet flyttade bort, för barnets eget bästa. Att sätta barnet först är ett moraliskt 

imperativ för föräldraskap som inte går att ifrågasätta eller förhandla (McCarthy, 

Edwards & Gillies, 2000). Det är en av grunderna för att uppehålla ett moraliskt jag. 

För att kunna konstruera en identitet som en moraliskt vuxen måste Nina beskriva 

hur hon har strävat efter att leva upp till imperativet om att sätta barnets behov först. 

På så sätt använder Nina denna episod för att konstruera en identitet som en moralisk 

förälder som gör sitt bästa för sitt barn, trots att det kanske inte går i linje med sam-

hällets uppfattningar om ett konventionellt ”gott” föräldraskap. Med sitt konstate-
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rande ”et se on siitä asti sit ollut mun äidin luona” signalerar Nina slutet på episo-

den. 

Nina berättar att hon började använda droger dagligen efter att hennes äldre barn 

flyttade till sin mormor. Under samma period blir Nina tillsammans med sin man. 

Länge är amfetamin Ninas favoritdrog, men senare börjar hon använda Subutex. Så 

här beskriver Nina sitt liv under denna period: 

Olin mun miehen kaa ja, yleensä päivät meni silleen, et me joko niinku yritettiin 

saada jostain rahaa, ja samalla yritettiin subutexii saada ja, sit jos meil oli kaikki, 

rahaa ja subutexii, sit vaan niinku kotona, tai ei meill ei ollut asuntoo, mut sit mun 

miehen äitin luonna niinku sen oltiin ja käytettiin subutexii ja lääkkeitä niinku et 

hmph tolleen ne päivät niinku meni, et ei mitään ninku järkee ja, ja silleen niinku 

vieraahhhhti (skratt) vuodetkin tosi niinku. 

För Nina kommer vändpunkten när hon upptäcker att hon är gravid. Hon slutar an-

vända amfetamin, men Subutex är svårare att lämna. Nina är beroende, och kan inte 

vara utan Subutex. Nina börjar en lång beskrivning om hur hon sökte vård för sitt 

beroende: 

Mmm mut sit tota puolisvälis raskauta mul meni pitkään silleen ei mä en niinku 

neuvolassa puhunut mun ongelmasta mitään ja (.) mun miehellä oli sitt niinku 

tuomio perässä?  

Cilla: joo  

Nina: niin sit mä aattelin näin et totaa (.) no et ku kummisikin (heh) se joutuu kii  

Cilla: mm  

Nina: et mä lopetan sit sitten niinku ihan ite, no se päivä sit tuli kun se joutu kiinni 

ja (.) hehmun piti lopettaa ja, ei se sit käynny niin kuin elokuvissa et en mä niinku 

pystynyt ja sit niinku mä tajusin et mul on oikeesti ongelma et mä en niinku selvii 

siit yksin, et mä tarviin niinku ulkopuolista apuu. 

Nina beskriver hur hon försökte bli av med sitt beroende på egen hand, men att hon 

misslyckades. Trots att Nina beskriver ett misslyckande får beskrivningen ändå inte 

henne att verka som någon som inte har kontroll, som inte kan påverka sitt eget liv. 
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Tvärtom positionerar Ninas narrativ henne som en målmedveten person, som lägger 

upp en strategi för sin tillnyktringsprocess: hon ska sluta använda droger när hennes 

man blir fast för sina brott. I sin forskning har Polkinghorne (1996) gjort en särskil-

ning mellan offer- och aktörnarrativ. Polkinghorne beskriver berättelser om aktör-

skap som berättelser där huvudpersonerna har klara mål de vill uppnå, planer för hur 

det ska gå till, och en tro på att de klarar av att uppnå målen. I motsats kretsar offer-

historier kring en passiv huvudperson, som inte har kontroll över sitt liv och som är 

mera inställd på att undvika negativa konsekvenser än att uppnå positiva mål.  I sitt 

narrativ konstruerar Nina sig som en aktör: när hennes första strategi misslyckas är 

det Nina som väljer att berätta för rådgivningspersonalen om sitt beroende, det är hon 

som väljer att söka hjälp: 

Noo, mä menin sit kun mul oli neuvola-aika ja (.) menin sinne ja sit mä sanoin sil-

le neuvola-hoitajalle et mul on niinku ongelma. Ja kerroin et niinku mä on käyttä-

nyt subutexii ja niinku et mä haluisin niinku loppettaa ja päästä hoitoon, et mitä 

mä niinkun teen? No se suhtautui aika hyvin siihen, mä pelkäsin kaikista eniten si-

tä reaktiota, niinku et miten se ottaa sen niinku   

Cilla: joo  

Nina: se oli et ei mitään hätää, et lähetetään niinku tonne lähete ja menet sinne ja 

siitä se niinkun lähtee [---]. 

Ninas nämner att hon var mest rädd för hur hälsovårdaren på rådgivningen skulle 

reagera. I sin studie om riskperception hos mammor som använt rusmedel under gra-

viditeten fann Leppo (2012) att en av kvinnornas största rädslor var negativa möten 

med professionella, som hälso- och socialvårdspersonal. Ofta betraktades de profess-

ionella som del av ett kontrollmaskineri, som hade oförutsägbar makt över kvinnor-

nas föräldraskap. Ninas beskrivning av hur hon vågade berätta om sina problem trots 

sina rädslor förstärker hennes identitet som en förälder som sätter sitt barn först, även 

om det innebär negativa konsekvenser för henne själv. Nina får remiss till en mot-

tagning som är specialiserad på gravida med rusmedelsproblematik. Nina berättar 

igen vad som inte hänt:  

No se oli silleen tuttu paikka mulle entuudestaan kun mä kävin vaik mulla ei ollut 

niinku päihteiden käyttö [vanhemman lapsen] aikana [---] mut kun siin kysyttiin 
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joskus, et onks ollut huumekokeiluja, ja kyll mä (heh) sit sanoin et oon mä joskus 

(heh) kokeillut niinku polttanut pilvee [---]niin ne laittoi mut sinne.  

Genom att berätta vad som inte hänt, att hon inte använt rusmedel under sin första 

graviditet trots att hon var klient på en vårdplats för droganvändande mammor, gör 

Nina ett identitetsarbete. Genom att berätta vad som inte hänt konstruerar hon en 

identitet som baserar sig på att vara ett undantag till den typiska klienten på vårdplat-

sen (en mamma som de facto har använt rusmedel under sin graviditet). Genom att 

konstruera en identitet som ett undantag till den typiska patienten kan Nina frånsäga 

sig det stigma som det kan innebära att vara patient på mottagningen. Det intressanta 

att Nina använder sig av denna motstrategi när hon pratar om händelser som ägde 

rum för flera år sedan, när hennes äldre barn föddes. När Nina beskriver sin situation 

här och nu positionerar hon sig som däremot som den typiska patienten: hon förnekar 

inte att hon använde droger under sin andra graviditet. Det finns en spänning mellan 

dessa två identiteter, och Nina växlar mellan dem på ett strategiskt sätt. Min tolkning 

är att Nina inte har utrymme att motsätta sig det stigma som kopplas till mottagning-

en när hon berättar om sin situation här och nu. Nina har blivit ombedd att ställa upp 

på intervjun i egenskap av en representant för kategorin ”mamma som använt rusme-

del under sin graviditet”. I den här kontexten är det svårare för Nina att frånsäga sig 

negativa kategoriseringar. På mottagningen börjar man diskutera Ninas fortsatta 

vård. Nina överväger att påbörja substitutionsvård: 

Mä mietin pitkän aikaa et mä haluaisin aloittaa ton korvaushoidon, et ehkä se olis 

niinku, hyvä vaihtoehto mulle, korvaushoito  (---) ja, mun mies taas on niinku, sil-

lä on vähän pidempi toi päihdetausta et se on niinku lähemmäksi 30 vuotta käyt-

tänyt päihteitä ja sillä on taas niinku toi mieli noist korvaushoidoista, et se ei 

niinku oikein oo sillä kannalla et niinku (.) et se ei niinku tykkääheh (.) mut kyll 

mä sille sanoin sit et (.) et olis niinku hyvä et aloittaisi sen korvaushoidon (.) mut 

sit joku minussa sanoi taas et niinku et ei, et enempi niinkun ilman. 

Citaten utrycker den ambivalenta ställning som substitutionsvården har i Ninas narra-

tiv. För Nina var beslutet om att påbörja substitutionsvård en utdragen process, där 

hon vägde för- och nackdelar mot varandra. Det är också ett ämne som Nina och 

hennes man diskuterar mycket. I sitt narrativ konstruerar Nina sin man som den mera 

erfarna, och som den som egentligen har rätt trots att hon först funderar på att inleda 
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substitutionsvård. För Nina var Subutex huvudrogen under de tre sista åren av hennes 

droganvändning, och orsaken till att hon sökte vård. När hon kommer till sin första 

vårdplats erbjuds Subutex som en medicin mot hennes beroende: jotenkin niinku 

tuntui että ihan turhaan mä täällä oon, et mä silti ninkun tota Subutexia otan täällä, 

et täs ei oo ninku mitään järkee. I sitt tal använder sig Nina av två kategoriseringar 

av Subutex (och substitutionsvård): Subutex som en medicinsk behandling av en 

beroendesjukdom, och Subutex som en drog. De här kategoriseringarna speglar två 

sätt att konstruera beroende på: beroende som en fysiologisk sjukdom bland andra, 

och beroende som en moralisk karaktärssjukdom (se t.ex. Weckroth, 2006, 173-190 

för en diskussion om olika sätt att tolka beroende). De olika tolkningssätten av bero-

ende erbjuder olika positioner och referensramar som har konsekvenser för Ninas 

identitetskonstruktion. Substitutionsvård bygger på en s.k. skadereduktionstanke, där 

man strävar efter att minska de negativa följderna av droganvändning. Ur en medi-

cinsk synvinkel är buprenorfinpreparat som Subutex ett effektivt sätt att vårda opiat-

beroende, utan negativa bieffekter. (Weckroth, 2006, 15-16, Ojanen, 2006, 111-114, 

Selin m.fl., 2013). Ur substitutionsvårdens perspektiv kategoriseras missbruk som en 

sjukdom som kan vårdas genom läkemedel. När Nina i början av sin vårdprocess 

överväger substitutionsvård talar hon ur denna kategori: ”mä mietin pitkän aikaa et 

mä haluaisin aloittaa ton korvaushoidon, et ehkä se olis niinku, hyvä vaihtoehto mul-

le, korvaushoito”. Senare övergår Nina till en annan kategorisering av substitutions-

vård, nämligen substitutionsvård som övervakad droganvändning. Ur denna katego-

risering är Subutex inte en medicin som behandlar beroende, utan Subutex är skurken 

i dramat, den drog som delvis orsakat och förvärrat Ninas beroende.  Samma katego-

riseringar av Subutex och substitutionsvård som läkemedel eller statsfinansierat 

drogmissbruk går också att urskilja i den finska drogpolitiken och den allmänna de-

batten om beroendevård (Weckroth, 2006, 187).  

Efter långa diskussioner med sin man väljer Nina att inte börja med substitutions-

vård, och i stället sikta in sig på avvänjning utan läkemedel. Nina säger att det skulle 

vara svårt för hennes förhållande om hon gick i substitutionsvård och hennes man 

inte gjorde det. Nina skickas till avgiftningsvård, som hon avbryter fyra dagar före 

avgiftningsperioden ska ta slut. Nina berättar att hon inte tyckte om behandlingsplat-

sen, utan upplevde den som väldigt ångestframkallande. Nina hade starka abstinens-

besvär, och hon berättar att det kändes omöjligt att avgiftningen skulle lyckas. Så fort 
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som Nina lämnat vårdplatsen försöker hon skaffa Subutex. Men Nina är inte ändå 

färdig att ge upp: 

Mä lannistuin siitä tosi paljon, et et näiks tää on, ja eiks niinku mitään tapahdu ja, 

mut silti en mä niinku halunnut luovuttaa vaan mä kävelin seuraavana päivänä 

sinne A-klinikalle ja sanoin, et näin kävi, mä nyt lähin ja se sanoi mulle se mun 

työntekijä, et ei se niinku haittaa et, ettei kaikki onnistu niinku ensinmäisellä ke-

ralla, et älä niinku ruoski itteesi liikaa. Sit mä sanoin et mä haluun niinku yrittää 

vaan uudestaan, et se oli viel niinku kummiskin mun ensimäinen, mä en ooo ikinä 

ollut missään, näitten vuosien aikana missään katkolla, niin mä en tiennyt niinku 

mitä mua odottaa siellä, et minkälainen paikka se on tai näin, ja viel niinku ras-

kaana ollessa mennä sinne niinku (.). 

I sitt citat berättar Nina om ett misslyckande. Att misslyckas i vården är något som 

kunde positionera Nina som en person som är ett offer för sitt beroende, och som inte 

är tillräckligt stark för att fullfölja vården. I stället konstruerar Nina en identitet som 

en person som inte ger upp trots svåra motgångar. Hon konstruerar sig som en mål-

medveten aktör, som är i kontroll och som kämpar vidare. När Nina beskriver orsa-

kerna till att hon avbröt avgiftningsvården är det yttre omständigheter som hon hän-

visar till: det var hennes första försök, hon visste inte vad hon skulle förvänta sig, och 

dessutom var hon gravid. Nina använder A-klinikpersonalens uttalande om att det är 

vanligt att inte lyckas första gången som en legitimering och en ursäkt för sitt av-

brott: också experterna på avgiftningsvård håller med om att det inte är konstigt att 

man inte direkt lyckas. Nina kunde också konstruera omständigheterna kring att hon 

avbröt vården på ett annat sätt. Att Nina använder Subutex direkt efter att hon lämnat 

vårdplatsen är inte ett faktum som definierar henne som person, och det minskar inte 

egentligen hennes kontroll. I sin analys av arbetslöshetsnarrativ beskriver Ezzy 

(2000) hur hans informanter berättade liknande hjältenarrativ, där avskedandet kon-

struerades som en möjlighet i ställer för ett misslyckande. Motsatsen till ett hjältenar-

rativ var ett offernarrativ, där orsaken till avskedandet konstruerades som ett person-

ligt misslyckande. Ninas beskrivning stärker hennes identitet som en medveten och 

strategisk aktör. 

Efter att hon avbrutit avgiftningsvården väntar Nina på en ny vårdplats. Medan Nina 

väntar på den nya vårdplatsen beskriver hon hur hon förberedde sig mentalt, och in-
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ställde sig på att vården skulle vara svår. På den nya vårdplatsen diskuterar Nina 

olika vårdalternativ med sin läkare: 

Mä sit tota menin sinne, sit mä juttelin sen lääkärin kanssa ja se niinkun juteltiin 

ja se sanoi mulle et yks vaihtoehto on niinku (.) laskemalla lähtee niinkun sun an-

nosta tiputtamaan (.) jaa toinen on sitten että lopettaa kokonaan. Sit sanoin, et mä 

oon vaan kuullut että sitä ei missään nimessä saa lopettaa niinku itse, kun tuost 

noin vaan seinään, se sanoi mulle niinku et ei, sulla on niin pieni annos, kun mä 

olin itse laskenut sen niin pieneen, et se voi ihan hyvin, ettei oo niinku mitään 

vaaraa sikiölle, lapselle, sit mä sanoin vaan et no, et antaa mennä sitt, tai se sano 

viel et niinku, et vaikka se lähetään laskemalla, niin samat vieroitusoireet sull on 

kummiskin edessä  

Cilla: okei  

 Nina: no siinä vaiheessa mä sanoin no sit se niinku on, lähetään ihan vaan, että 

ilman mitään niinku (.) ettei mitään niinku, ihan vaan katkaistaan nyt sit saman 

tien. 

I dialogen med den vårdande läkaren framstår Nina som en väljande konsument, en 

aktiv deltagare i planeringen av sin egen vård. Genom att hänvisa till hur hon själv 

möjliggjort olika vårdalternativ genom att självständigt gradvis sänka sin subutexan-

vändning stärker Nina sin identitet som en person som är i kontroll. Denna konstrue-

ring skiljer sig från Elsas beskrivning av beroende som en sjukdom, som karakterise-

rades av brist på kontroll. Det är en retorisk strategi, genom vilken Nina konstruerar 

en identitet som en målmedveten person som tar ansvar för sitt eget beroende. Ezzy 

(2000) har konstaterat att en sådan retorisk strategi förminskar inflytandet av andras 

åsikter på det egna beslutsfattandet, och konstruerar berättaren som en person som är 

i kontroll över sitt eget liv. Nina fortsätter att beskriva sin vårdprocess: 

Et totaa, sit mä menin sinne katkolle ja (.) se oli kyllä aika hirveätäh aikaahh 

(skratt) et ne kummisikin vieroitusoireet, et ne oli aivan kamalat ja niinku, mä en 

nukkunu varmaan viikkoon siellä ollenkaan, ja joka päivä kun mä kummiskin olin 

lähdössä sieltä, mut sielt oli kummiski, se oli se hyvä et se on niin, niinku [orts-

namn] siellä huitsin nevadassa, et juna-asemalle on aika pitkä matka, ja mulla ei 

yksinkertaisesti ois ollut voimia lähtee nitten kassien kaa jaa kaikkien kanssa mi-
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nekkään juna-asemalle kävelee ja sit mä aina siirsin sitä, no huomenna, katotaan 

huomenna, tai katotaan niinku parin tunnin päästä jos mä lepään vähän. Ja sil-

leen se niinku aika sit meni et mhäh (skratt) katotaan parin tunnin päästä, ja yöl-

läkin mä olin niinku lähössa, joskus kolmen aikaan yöllä, ja sanoin sille niinku 

yökölle, et mä mä lähen, et en mä enää kestä olla täällä, ja se sanoi, et älä nyt, 

niinku oota aamuun, tääl ei mitään kulje niinku tähän aikaan, et sä et pääse oi-

kein mihinkään suntaan. Mä sanoin sitten että okei, mä odotan aamuun asti, no 

aamulla oli taas vähän parempi olo niin sit mä taas jaksoin taas vähän eteenpäin 

När Nina beskriver sin tid i vården konstruerar hon den som en utdragen och seg 

kamp, som hon vinner genom enträget arbete. Det är ett klassiskt montage där åskå-

daren får se berättelsens hjältinna utsättas för prövningar och komma ut som en ny, 

starkare person på andra sidan. Det här är en viktig vändpunkt i Ninas historia, som 

bäddar för ett nytt kapitel i hennes historia. Nina lyckas med sin avgiftningsvård. 

Men det är bara början, efter det följer ännu en lång vårdperiod på olika hem. Efter 

att de värsta abstinensbesvären blir Nina djupt deprimerad i ungefär ett halvt år. Nina 

beskriver depressionen som mycket värre än abstinensbesvären. Den krävande vår-

den gör att Nina säger att graviditeten liksom gick lite förbi. Hon är ändå stolt över 

vad hon uppnått: 

Vois sanoa niinku mulla, et silleen niinku ikävää, et tottakai mä oon silleen tosi 

niinku ylepä itestäni näin mull on asiat ja (.), et jaksoin yrittää ja oli niinku sitä 

niin kovaa tahtoo, et on niinku tänä päivänä näin asiat, ettei tarvii korvaushoitoo, 

ja on oikeesti ilman mitään lääkeitystä niinku 

Ninas narrativ om hur hon övervann sitt beroende kretsar kring hennes beslutsfatt-

ningsförmåga, och ork att kämpa igenom de svåra abstinensbesvären utan medicine-

ring. Om Elsa konstruerar sitt beroende som en sjukdom, där Subutex är ett läkeme-

del som hjälper att kontrollera den sjukdom som Elsa står maktlös inför, konstruerar 

Nina sitt beroende mera som en fråga om karaktär. Genom tillräcklig stark vilja, 

målmedvetenhet enträget arbete går det att övervinna beroendet. Andra forskare har 

hittat en liknande tudelning mellan substitutionsvård och vård utan läkemedel. I sin 

undersökning av Anonyma narkomaner (AN) skriver Kotovirta (2009) om substitut-

ionsvårdens tvetydiga ställning inom rörelsen. Till exempel rekommenderas att man 

inte yttrar sig på möten om man är påverkad av substitutionsmedicin eller andra sub-
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stanser. I Kotovirtas intervjuer visade många informanter en förståelse för substitut-

ionsvård, men menade samtidigt att det är en för ”enkel” väg till nykterhet (2009, 

73). Att bli fri från droger utan substitutionsvård konstruerades som ett mera akt-

ningsvärt och moraliskt val av vårdpersonalen i Weckroths etnografiska undersök-

ning av en vårdanstalt (2006, 166-167). Nina fortsätter berätta om varför hon är stolt 

över att hon genomgått en läkemedelsfri vård: 

Ja vauva on syntynyt ilman minkäänlaisii vieroitusoireita, et se oli niinku se isoin 

asia, ja se mitä mä niinku kaikesta eniten haluisin, et (.) et en mä olisi niinku pys-

tynyt siihen et mun lapsi syntyy ja ois niinku vieroitusoireeta ja joutuis morfiini-

hoitoon. 

Tydliga abstinensbesvär direkt efter födseln är en stark kulturell symbol för det ”ty-

piska rusmedelsbarnet”. I Leppos (2012) undersökning om rusmedelsanvändande 

kvinnors riskperception fann hon att en rädsla för akuta abstinensbesvär var en av de 

största rädslorna som kvinnorna hade, och att de uppfattade abstinensbesvär som en 

större risk än vad hälsovårdspersonalen gjorde. När Nina talar om sin rusmedelsan-

vändning under graviditeten, står hon inför ett narrativt dilemma. Hur kan hon som 

berättare konstruera ett moraliskt jag samtidigt som hon berättar om hur hon orsa-

kade sitt barn potentiell skada genom att använda rusmedel under graviditeten? Nina 

löser detta dilemma genom att berätta att hennes barn föddes helt utan abstinensbe-

svär, och att hon själv inte skulle ha klarat av att barnet skulle ha haft morfin-

vårdskrävande abstinensbesvär. Det här positionerar Nina som en mamma som gjort 

allt som varit mänskligt möjligt i hennes situation för att sluta rusmedelsanvändning-

en, och som dessutom lyckats i denna målsättning. Jag frågar Nina om hon var rädd 

för något under graviditeten: 

No oli tottakai jos sille lapselle tapahtuu jotain, no sen mä tiesin et tost subutexis-

ta ei niinku, tuu mi-et silleen niinku, voi tulla niinku vähän myöhemmässä iässä 

ninku keskittymishäiriöö ja tämmöistä, mut ne ei silloin ollu päällimmäisinä mie-

lessä, et päällimmäisenä oli ehkä se et lapsi on kunnossa, ettei sillä ole mitään 

näkyvii vammoja tai tämmöisiä niinku   

Cilla: joo  
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Nina: et ne oli niinku ne (.) nyt ehkä tänä päivänä on niinku ehkä ruvennut miet-

timään, et onkohan mun lapsella sitten myöhemmässä iässä mi-mitään niinku 

niinku tosta niinku päihdejutusta niinku tulee  

Cilla: mmm  

Nina: et tuleks sille mitään keskittymishäiriöitä tai tämmöstä, mut lääkärin kanssa 

mä oon jutellut ja ne sanoo et kaikki niinku pystyy korjaamaan  

Cilla: mmm  

Nina: niinku  

Cilla: joo  

 Nina: et (.)  

I dialogen med mig för Nina en förhandling om konsekvenserna av rusmedelsan-

vändning under graviditeten för barnet. Det här är ett moraliskt känsligt område, där 

Nina redogör för konsekvenserna av sina handlingar. Andersson (2008) kallar denna 

sorts narrativ, där berättaren bygger en moralisk identitet i samspel med en lyssnare 

för att konstruera moral (morality in practice, översättning C.S.). Nina säger att hon i 

början var mest rädd för synliga skador, fastän hon visste att ”det inte kommer något 

av Subutex”. Också Leppos (2012) informanter uppfattade Subutex som en säker 

drog, så länge som man såg till att hålla doserna låga och regelbundna, och nålarna 

rena. Koncentrationssvårigheter är en annan typ av risk än abstinenssymtom, som är 

dramatiska, direkta och som går att observera med blotta ögat för vem som helst. 

Koncentrationssvårigheter är mera av en osynlig fara, som först visar sig efter ett tag. 

Det krävs också en viss nivå av expertis för att diagnostisera en koncentrationssvå-

righet. Nina bemöter denna risk med biomedicinsk kunskap: hon har pratat med lä-

kare, och de säger att allting går att reparera. Det här är en intressant retorisk strategi. 

Genom att hänvisa till experter och genom att använda sig av samma biomedicinska 

diskurs som vanligtvis används för att varna om risker med rusmedel under gravidi-

teten försöker Nina ”vända upp och ner” på eventuell kritik av vilka effekter hennes 

rusmedelsanvändning kan komma att ha på barnet. Nina använder den biomedicinska 

diskursen som en narrativ resurs för att konstruera ett moraliskt jag. Som jag tidigare 

konstaterade är berättaren inte fri att konstruera vilka narrativ som helst: om publiken 
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inte finner narrativet trovärdigt står berättaren i risk att bli ifrågasatt eller konfronte-

rad (Elliot, 2005, 116-134). När jag svarar ”mmm” på Ninas replik om att de långsik-

tiga effekterna går att reparera verkar hennes svar ”niinku” testa om jag som publik 

godtar hennes narrativ. När jag svarar ”joo” replikerar Nina med ”et”, som verkar 

syfta på att hon vill fortsätta tala. I stället följer en lång paus. Pausen slutar genom att 

jag byter samtalsämne.  

Vi återgår till tiden innan Nina blev gravid med sitt andra barn. Denna tid beskriver 

hon som ett ekorrhjul, som gick ut på att skaffa och använda droger. I mitten av in-

tervjuerna har jag frågat kvinnorna om varför de själva tror att de började använda 

droger.  När jag ställer Nina denna fråga svarar hon:  

Mmm mä en itse asiassa mä oon tota itekkin miettinyt ja, mut en mää oo niinku 

mitään löytänyt vastausta siihen et niinku, et mitä siihen on voinut johtaa, et se 

niinku, et mun päihdekäyttö alko jo niinku siinä kolmetoistvuotiaana, siitä pilven-

poltosta, et ennen mä en niinku sitäkään laskenu, et onhan se sekin niinku päih-

teiden käyttöö, et mä on niinku laskenut aina sen siitä no silloin kun mä oon suo-

nensisäisesti ruvennut kakskakskymmentävuotiaana käyttää et se on alkanut siitä, 

mut, onhan se niinku ruvennut kehittyy jo tosi nuorena niinku et, mitä sit siihen on 

johtanu niin voi olla myös niinku tommosetkin asiat et, mä oon muuttanut esim 

[synnynmaasta] Suomeen, ja, niinku (suck) jäänyt kaikki sukulaiset, tärkeät ihmi-

set sinne ja niinku tolleen ja (.) onhan se aika pienelle, niinku lapselle aika rank-

kaa (.) ja sit niinku mun äiti ja isä erosi sen jälkeen heti 

Det är intressant att Nina nämner att hon tidigare inte räknat sitt kannabisrökande i 

de tidiga tonåren som droganvändning. När Nina nämner att hon nuförtiden räknar 

att hennes droganvändning börjar som trettonåring konstruerar hon en identitet som 

en mogen och vuxen människa, som ser saker som de är. Detta pekar på en föränd-

ring: Nina är nu en person som erkänner saker som hon tidigare kanske förnekat. Att 

flytta till Finland från ett annat land, och att växa upp med bara sin mamma efter 

föräldrarnas skilsmässa är något som Nina ser att haft en stor inverkan på hennes liv.  

Under intervjun talar Nina mycket om livet mellan två kulturer, och hur hon varken 

känner sig hemma i sitt ursprungsland eller i Finland: 

Mä just sitä niinku kaikista eniten, tai mul on ollut vaikeuksii koulus kun mä oon 

ite kakskielinen, niinku, mut mä oon niin nuorena muuttanut tänne pienenä et ta-
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vallaan mä en osaa suomee ihan kunnolla et mä en puhu kumpaakaan kieltä kun-

nolla, niin se on tuottanut aina mulle kouluissa, koulussa niinku vaikeuksii 

I Ninas narrativ är livet mellan två kulturer en grundläggande livsmyt (se s. 32 för 

definition) och ett sätt för Nina att skapa mening kring sina upplevelser och hur hur 

hennes liv ser ut idag. Nina berättar att hon använde droger regelbundet i sju-åtta år.  

Denna tid gick förbi i ett huj, i en dimma av droger. När Nina slutade med drogerna 

säger hon varit tvungen att hitta sig själv på nytt: et nyt kun lopetti niin sitä joutu 

vähän niinku hakemaan itteensä et kuka niinku mä oon ja niinku tämmöistä, et ei 

niinku tunnistanut itteensä vähän ja niinku sit pieni lapsi sinä vieressä ja, se oli aika 

rankkaa (.)  Nina berättar att hon under processen att hitta sig själv på nytt efter 

drogbruket varit tvungen att lära sig ett nytt språkbruk och att bete sig som en männi-

ska, att komma bort från drogvärldens slang och beteendeformer. Nina säger att det 

ändå gått lättare för henne än för andra eftersom hon har haft kvar sina ”normala” 

vänner: 

Ja sillon kun mull ei o ehkä niin lujaa oo mennyt ja, et pysty olla vielä ihmisten 

kaa tekemisissä, niin silloin oon ollut heiän kaa tekemisiss, mut ne on kummiskin 

jäänyt mulle, et mul ei silleen oo- joillakin on semmoinen tilanne et niil ei oo enää 

yksinkertaisesti ku-niinku ystävii päihde niinku tost maailmasta, et mul on kyl sil-

leen niinku Luojan kiitos et on niinku niitä normaaleja ystävii ja niist on ollut tosi 

paljon tukee itelleen et, en tiedä olisiko niin helppoo ollut jos ei ois niinku ollut, et 

niitten kans on ihan niinku erilaista, et pystyy niinku menemään ja pystyy unohtaa 

sen kaiken menneen taakse ja on niinku ihan eri maailmassa. 

Här konstruerar Nina en skarp särskiljning mellan ”drogvärlden” och den ”normala” 

världen. Det är en tydlig gräns mellan de två, och Nina är i en speciell ställning ef-

tersom hon lyckats uppehålla sina vänskapsband till den ”normala” världen trots åren 

i drogvärlden. Nina säger att hon nu njuter av ett leva ett ”normalt” liv: 

Mä niinku enemmän, mä nautin oikeasti, mul on ollu hyvä niinku mä oon nauttinu 

silloinkin kun mä en viel niit päihteitä käyttänyt, et mul oli tykkäsin niinku sem-

moisesta normaalista elämästä ja, sit kun se lähti niin sitä niinku silloin koko 

päihteiden aikana et niinku, kun mun [vanhempi] laps oli poissa niin ja sit siihen 

mul oli tosi vaikeeta et nyt mä joudun antaa [lapsen] pois ja se oli tosi raskas asia 

mulle (.). Ja niinku mä oon hyväksynyt sitä asiaa moneen nyt vast oon ruvennut 
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hyväksyy niinku, et asia on nyt näin, et se nyt on mun äitin luona ja, mut pitää 

niinku tehä sen eteen, et mä saan [lapsen] sieltä pois ja niinku (.) et sit mä niinku 

nautin täst selvin päin olemisesta, mä oikeesti niinku nautin, et ei mulla niinku, en 

mä haluu enää samanlaist elämää et se ei ollu, se oli ihan hirveetä. 

Här gör Nina ett retoriskt arbete. Hennes narrativ kretsar kring att vara normal, och 

att njuta av en normal vardag. Ninas ordval pekar på att det är ett ämne som kräver 

förklaring, och att hon vill övertyga lyssnaren: mä oikeesti niinku nautin, et ei mulla 

niinku, en mä haluu enää samanlaist elämää et se ei ollu, se oli ihan hirveetä. Nina 

gör ett retoriskt arbete som konstruerar en särskiljning mellan hennes liv nu och då, 

och positionerar henne som en person som hör mera hemma i en normal vardag än i 

den hemska drogvärlden. Nina fortsätter att berätta om sin vardag med sina barn, hur 

de träffar vänner som har barn i samma åldrar och gör vanliga saker, som till exem-

pel att gå på lopptorg eller måla påskägg tillsammans. Ninas vardag kretsar kring att 

vara mamma: mä oon huomannut, et mä oon niinku herännyt äitiyteen, mun ystäväk-

in sanoi, et Nina sä sä sust on tullut tosi äiti, äidillinen niinku. Att citera ”utomstå-

ende vittnen” (i detta fall Ninas vän), är en diskursiv strategi för att konstruera tro-

värdighet och för att konstruera det sagda som ett objektivt faktum, som är obero-

ende av talarens egna subjektiva uppfattningar (Augustinos och Every, 2007). Ge-

nom att hänvisa till sin vän förstärker Nina sin egen utsago om att hon blivit mera 

moderlig. I Ninas narrativ konstrueras moderskap genom konkreta handlingar, som 

att göra saker med barnen, städa, sköta. Det speglar ett kulturellt narrativ om att en 

god mamma är en självuppoffrande mamma som alltid finns till, som sätter sitt barn 

och sin familj först. Att leva på en institution, i detta fall ett behandlingshem för för-

äldrar som missbrukat rusmedel, är sammankopplat med negativa egenskaper. I vår 

kultur finns en uppfattning om att människor som bor på institutioner har misslyckats 

på ett sätt eller annat, i detta fall med sitt föräldraskap. Juhila (2004, 30) menar att 

stigmatiserade identiteter ofta bygger på en spänning mellan personens självbild och 

hur andra uppfattar hen: jag är vanlig, men andra ser mig som annorlunda. För att 

ändra på andras uppfattningar måste personen därför försvara och framhäva sin egen 

vanlighet. Juhila kallar denna retoriska strategi för vanlighetsstrategi, men också 

andra forskare har presenterat liknande koncept. Att framhäva sin egen vanlighet är 

ett sätt att särskilja det egna jaget från en stigmatiserad grupp och de egenskaper som 

kopplas till gruppen (Juhila, 2004). Det normaliserar också denna form av moder-
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skap, och fungerar som ett motnarrativ mot stämplande och negativt tal om ”rusme-

delsmammor”. Att konstruera sig själv som vanlig, moderlig och närvarande i sina 

barns liv fungerar som en narrativ resurs i Ninas identitetsarbete, och hennes kon-

struktion av en positiv självbild. Juhila menar å andra sidan att vanlighetsretorik är 

en oändlig och fruktlös process. Kulturella kategoriseringar, som de negativa egen-

skaper som associeras till att vara en rusmedelsmissbrukande mamma, är så starka att 

de inte går att motbevisa genom ett undantag. På så sätt uppehålls och reproduceras 

stigmatiserande kategoriseringar. (Juhila, 2004b). Nina fortsätter att tala om hur hen-

nes föräldraskap har förändrats i jämförelse med hurudan förälder hon var när hennes 

äldre barn var litet:  

Silloin [vanhemman lapsen] aikana mä en niinku (.) e-en mä keskittynyhhht ollen-

kaan niinku olla, niinku olemaan äiti, et mul oli lapsi ja se oli vaan siinä taval-

laan, et niinku, et tänä päivänä, ehkä varmaan ikäkin tekee se et on vanhempi 

niinku (.) mut et ajattelee asioita niin eri tavalla ku sillo, ja tänä päivnä mä oon 

monesti miettiny et herranen aika, et miten mä oon joskus voinut ajatella näin, et 

miks mä en toiminut näin ja  

Cilla: joo, voisitko kertoa jonkun esimerkin? 

Nina: nnooo esim (.) no esim nää rytmit, mul ei tietääkseni oo silleen et mul ois 

niin tarkat niinku, ollu [vanhemalla lapsella] nii justiinsa noi rytmit (.) jaa hyvä 

esimerkki on se, et mä oon tosi paljon olin [vanhemman lapsen] kanssa niinkun 

näkemässä kavereita siel ostoskeskuksessa, sielä sun täällä, ja en mä vois tänä 

päivänä kuvitella et mä lähtisin [vauvan] kanssa niinku, koko päiväks aamusta ill-

taan jonnekin näkemään kavereita tai ostoskeskuksiin ja lapsi on siinä vaunuissa 

koko ajan, välillä vaan antaa sille maidon tai jotain, et se ois ihan hirveetä ja mul 

samalla niinku käy aina, et miten maä oon voinut niinku mun [lasta] kohtaan olla 

semmoinen tosi niinku, itsesyllisyys vai mitä se on, mut ei asioille voi mitään  

Cilla: niin  

Nina: et tänä päivänä mä ehkä niinku opin antaa niinku parmepaa sille tai niinku 

(.) 

I sitt narrativ om hur hennes föräldraskap förändrats nämner Nina ”nää rytmit”, utan 

att vidare förklara vilka rytmer hon menar. Att Nina nämner rytmer som en själv-
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klarhet i barnavård visar att det är frågan om en delad kulturell kunskap om att det är 

bra för barnets välmående att ha ett strukturerat liv som bygger på en viss dagsrytm. 

Taylor (2004) har framfört att utvecklingspsykologiska teorier har blivit en del av 

vardagskunskapen, så att de inte bara uppfattas som naturliga och självklara av pro-

fessionella inom social- och hälsovårdsbranschen, utan också av vanliga föräldrar. 

Genom att beskriva hur hennes föräldraskap har ändrats till det bättre, och genom att 

hänvisa till utvecklingspsykologisk kunskap gör Nina ett identitetsarbete som posit-

ionerar henne som en människa som lärt sig av de misstag som hon begått som ung, 

och som nu är en äldre, mera kapabel förälder. Samtidigt distanserar hon sig från sitt 

tidigare jag, som var förmögen att behandla sitt barn illa. Skulden är ändå hela tiden 

närvarande i Ninas narrativ om sitt äldre barn: 

Mun äiti totaa vaik mul on välit menny sen kanssa mut se on niinku mun [lapsi], 

niinku [vanhemman lapsen] kasvattanut ja mä oon tosi kiitollinen sille siitä, et mi-

ten tänä päivänä mun [vahnempi lapsi] on tasapainoinen niinku, verattuna siihen 

mitä se oikeesti on joutunut pienenä kokee, niinku kaikkee tommosta, et miten ta-

sapainoinen lapsi se on tänä päivänä, ja sil ei niinku mitään näy missään, et sil on 

voinut jotain niinku olla tiietsä, niinku rankkaa. Et sehän on niinku en niinku tun-

tuu välillä ettei oo niinku semmosta äiti-lapsisuhdetta mun [vanhempaan lap-

seen], kyl mä tiedän mä rakastan mun [lasta], mä tiedän et mun [lapsi] rakastaa 

mua, ja miel on kummiskin näitten vuosien aikana säilynyt se niinku jonkinlainen 

edes et, meil ei oo semmosta taukoo et me ei olla vaik vuoteen kahteen nähty  

Cilla: joo  

Nina: et on ehkä ollu ehkä taukoo just kuukaus kaks maksimissaan. Niin totaa, se-

kin mä oon ollu aina niin huonoss kunossa, tai niinku nähnyt et ei niinku- en mä 

niinku tahhh oikeastaan muista siit paljoo tai, jotain, niinku muista just et no et 

miten mä on näinkin, et mä oon vaan hirvees kunnoss hakenut [hänet], niinku ollu 

vaan sen kaa niinku jossain, ja raahannu mukana omiin menoihin ja niinku, ihan 

hirveetä niinku  

När Nina talar om sitt förhållande till sitt äldre barn konstruerar hon en föräldraiden-

titet. Trots att Nina inte själv förmått att fungera som förälder för sitt äldre barn har 

hon ändå fungerat som en ”god moder” som gett sitt barn en trygg uppväxt genom att 
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låta barnet växa upp hos mormodern, och genom att hålla någon form av regelbun-

den kontakt, även om hon själv inte alltid varit i skick. Nina fortsätter: 

Mut nythän niinku on tarkoitus et [hänet] kotiututaan jossain vaiheessa takas, mut 

siinähän menee pari vuotta ehkä voi mennä, mut pikkuhiljaa näin, se rupee nyt 

käymään tuolla meillä, et ensin päivälomilla, ja sit niinku kun ne menee hyvin niin 

sit se pääsee jo viikonloppuisin yöks, et kyl mä uskon et se siitä nii, niinku kehittyy 

meillekin omanlainen semmoinen. Tavallaan se menee nyt siihen et se niinku vii-

kot oottaa et ”ahh, et milloin äiti tulee", ja se on niin sille niin niinkusemmoinen 

iso juttu et, en oo niinku päässy kokee sen kanssa semmoista arki-elämää 

Trots det svåra i relationen till det äldre barnet är Ninas narrativ igen fyllt av hopp 

och framåtanda. Precis som när hon talar om hur hon kämpade sig genom vården för 

att övervinna sitt beroende har Nina en klar plan för hur ska få tillbaka vårdnaden av 

sitt äldre barn. Nina är inte bunden av tidigare handlingar eller händelser. Om framti-

den säger Nina att hon gärna skulle studera, och att hon skulle vilja ha ett intressant 

arbete som hon skulle kunna försörja familjen med.  

5.2.1 Centrala teman i Ninas berättelse 

Ninas berättelse är en historia om aktörskap, att kämpa sig igenom svårigheter. Cen-

trala teman i Ninas berättelse är hur hon övervann sitt beroende utan substitutions-

vård, identiteten som mamma till ett omhändertaget barn, identiteten som en ”vanlig” 

mamma och livet mellan två kulturer. Ninas identitet som mamma till sina två barn 

är en central identitet i berättelsen. Nina har huvudrollen i sin egen berättelse, hon är 

inte ett passivt offer som utsätts för nyckfulla yttre krafter eller ödet. Många av hän-

delserna i Ninas narrativ, som t.ex. när hennes äldre barn omhändertogs, eller hennes 

beroende, kunde tolkas på andra sätt. Nina konstruerar omhändertagningen som ett 

medvetet beslut, som hon själv fattade. Elsa konstruerar sitt beroende som en sjuk-

dom som drabbade henne, medan Nina konstruerar sitt beroende som en fråga som i 

grund och botten handlar om vilja. Bara man kämpar tillräckligt hårt kan man över-

komma ett beroende. Här är frågan inte vad som egentligen hänt, uatn ett exempel på 

Ninas förmåga att konstruera en berättelse där hon är i kontroll över sitt liv. I sin 

undersökning om arbetslösas narrativ påminner Ezzy (2004) ändå läsaren om att 

förmågan att skapa ett visst sorts narrativ inte bara är beroende av berättarens narra-

tiva talang. Narrativ påverkas av omgivande omständigheter och konstrueras i sam-



 

 

70 

verkan med andra. I Elsas narrativ förekom en stark tudelning mellan det ”usla nar-

komanjaget” och ”mammajaget”. I Ninas narrativ förekommer också denna tudel-

ning till en viss grad, men i Ninas narrativ är rusmedelsmissbruk och moderskap inte 

uteslutande handlingar. Nina talar om hur det är att vara en rusmedelsanvändande 

mamma när hon talar om relationen till sitt äldre barn, och hur hon också under åren 

av droganvändning uppehöll relationen till sitt barn. Ninas narrativ ett motnarrativ 

som beskriver en mindre uppskattad form av moderskap, som avviker från de kultu-

rella modellberättelserna om moderskap. Nina har använt droger under största delen 

av sitt äldre barns liv. Hon tvingas ta ställning till den stigamtiserande identiteten 

som rusmedelsmissbrukande mamma på ett annat sätt än Elsa, som slutade använda 

droger runt tiden då hennes barn föddes. Nina gör ett retoriskt arbete i sitt narrativ, 

och hon konstruerar ett moraliskt jag genom att visa hur hon strävat efter att göra det 

bästa för sina barn, även det inte uppfyller traditionella normer för ett ”gott” föräld-

raskap.  

5.3 Hennas berättelse 

Hennas intervju är en timme och tio minuter lång. Den transkriberade intervjun är 29 

sidor. När vi träffas bor Henna på behandlingshemmet tillsammans med sin man och 

sitt barn. Hennas intervju börjar som de andra intervjuerna, med att jag berättar om 

min forskning, och om hur intervjun kommer att gå till. Till slut frågar jag Henna om 

hon har några frågor innan vi börjar intervjun: 

Eei, ei oo silleen mitään kysyttävää, et mä oon (.) aika totaa silleen avoin ja rehel-

linen niinku ehkä muutenkin luonteeltani, että, monet ihmiset jolle mä oon niinku 

kertonut mun päihdetaustasta ja lapsuudesta on ollu ehkä aika järkyttnyneitä 

Cilla: joo  

Henna: mut mä oon taas jotenkin, mul on aina ollut semmoinen niinku unelma et 

mä oisi pääsen vaikka johonkin vauvalehteen tai jotenkin kun nehän haastattelee 

ihmisiä just silleen. 

Hennas citat fungerar som en orientering för läsaren, en förberedelse på vilken sorts 

historia man kan förvänta sig (Lablov & Waltzky, 1997). Det är en historia som 

många blivit upprörda över, som kan (och kanske till och med ska) chockera 

lyssnaren. Samtidigt gör Hennas öppningscitat ett identitetsarbete för henne: det 
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beskriver henne som en öppen och ärlig person, som inte känner skam över sin 

livshistoria. På så sätt konstruerar Henna också ett motnarrativ mot tanken om att ett 

förflutet i drogvärlden skulle vara något som man borde skämmas över. Tvärtom är 

det en historia som Henna vill berätta, och gärna för en bred publik. Hennas citat är 

början på en forskningsintervju, och i den här kontexten kan hennes kommentar om 

att hon är öppen och ärlig också tolkas som att hon berättar för mig, forskaren, att 

hon är en pålitlig intervjuperson. Det är ett sätt att legitimera hennes berättelse, att 

det hon berättar verkligen har hänt.  

Kontexten för Hennas historia är hennes barndom. Många av historierna Henna be-

rättar är förankrade i barndomen eller i hennes barndomsfamilj, och barndomen är 

starkt närvarande i Hennas egen tolkning av varför saker och människor blev som det 

blev. På så sätt kan man säga att barndomen, och dess livslånga verkan i att forma 

människan som person, är en grundläggande livsmyt i Hennas berättelse. Ett starkt 

tema i Hennas berättelse är relationen till familjen. Henna föddes i en familj med 

flera barn. Henna berättar detaljerat om familjens liv före och efter hennes födsel: om 

sina syskons pappor, sin egen pappa, och sin mammas nya man, på vilka ställen fa-

miljen bott, vart man flyttat, och så vidare. Snart kommer Henna in på en händelse 

som hon säger att haft stor inverkan på hennes liv, och som jag identifierar som en av 

kärnepisoderna i hennes narrativ:  

Mä muistan et kun eka luokka on alkanut niin siitä on jotenkin ehkä mun ongelmat 

sitten alkanu (.) tai et kun se koulu oli vähän semmoinen (.) niinku (.) no mä olin 

aika yksinäinen siel koulussa, et sit oli just tämmöisiä niinku (.) mä muistan yhen 

tytön jonka äiti oli alkoholisti ja sit se varmaan käytti jotain pillereitäkin en mä 

teidä [--] mut et se oli niinku että se ei uskaltanu mennä, eikä oikein halunnutkaan 

mennä kotiin sitten niinkun koulun jälkeen [---] ja meitä ehkä yhdisti siinä sen ys-

tävän kanssa että äiti ja isä kävi paljon niinkun ulkomailla ja tota, silloin toi mun 

isotäti vainaa, [--] niin se aina hoiti meitä mut sillä oli kans alkoholiongelma niin 

mä pelkään sitä kun se oli humalassa (.) ja tota (.) sit me vaan aina niinku jäätin 

aina koulun jälkeen sen tytön kans niinku, eikä ilmoitettu mihinkään et me ollaan 

niinku ja jäätiin sit yks ilta moneks tunniks niinku sinne kylille pyörimään ei se 

mikään iso kylä oo ja varmaan olis löytänytkin meijät jos olisi lähteny etsimään 

mutta eeei sitä humalaista isotätiä varmaan siinä vaiheessa hirveesti kiinostanut 

ja  (.) ööö (.) mä muistan et oli tosi myähään, mä en oo varma mutta ainakin var-
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maan oli jotain kello oli keskiyötä sillloin, me oltiin vieläkin sielä ulkona ja, kai 

meiän perään oli kyselty ja näin niin me mentiin semmoiseen metsään mis oli aika 

paljon yleensä niinku varmaan jotain kodittoimia niinku juoppoja tosi pelottavan 

näköisiä miehiä (.)ja mä muistan et me niinku käveltiin siin metsikön läpi ja (.) ei 

oo hirveen silleen tarkkaa muistikuvaa kun on kuitenkin ollu ekaluokkalainen aika 

pieni lapsi vielä niin sitten mä oon mä oon ite ollut pienenä semmonen mul on 

saattanut ajatukset vaan harhailla ja (.)  yhtäkkiä vaan niinku huomannu et oho, 

mitä missäs se mun kaveri nyt onkaan että (.) mutta niin siinä sitten kävi ettähhh 

(suck) se tota se tyttö niin (.) se raiskattiin siinä metsässä (.) ja se oli niinku (.) 

ihan joku niinku mun ikäinen, seitsemänvuotias varmaan 

Cilla: mmm 

Henna: jaa et sen jälkeen mul on muistikuvaa ku et mä oon seisonut siinä niinku 

yöllä kioskin vieressä ja mun äitille ja isälle on ilmoitettu ja (.) et ne on sit tullut 

sinne niin, sinne kiskalle hakemaan mut ja sit sitä tyttöä vietiin vaan paareilla sii-

tä ambulanssiin ja (.) aika kauhee muistikuva silleen mitä mä muistan 

Episoden i skogen är en upplevelse som Henna beskriver som startpunkten för de 

problem som hon upplevt i sitt liv, en vändpunkt i barndomen. I episoden framkom-

mer många saker som Henna tar upp senare i intervjun, och som hon i efterhand be-

skriver att har format henne som person: ensamhet, utsatthet, frånvarande vuxna. 

Hennas minnesbilder av händelserna är osammanhängande, lite som ur en dröm, och 

det finns luckor i berättelsen. Henna berättar om episoden i jag-form, men samtidigt 

får lyssnaren en känsla av att hon lösgjort sig från händelserna, och betraktar händel-

serna utifrån. Episoden kretsar kring vad som hände Hennas vän, och Henna säger 

egentligen ingenting om vad hon själv var med om under kvällen. Jag väljer också att 

inte fråga Henna om det. Hennas sista mening är en evaluering av episoden, och den 

talar om vilken inverkan som händelsen haft på Henna. Enligt Hyvärinen (2006) är 

evaluering en av de viktigaste delarna av en berättelse, där berättaren delar sin upp-

levelse med publiken. Hennas sista mening, aika kauhee muistikuva silleen mitä mä 

muistan förmedlar vilken reaktion hon som berättare förväntar sig av publiken. 

Samtidigt förstärker meningen Hennas identitet som en öppen person – hon har 

berättat om händelsen så långt som hon minns den, och man kan inte berätta mera 

om något man inte kommer ihåg.  
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När Henna är liten åker hennes biologiska pappa in på ett långt fängelsestraff. Hen-

nes mamma träffar en ny man, Hennas styvpappa. Henna säger att hon kan se hur kär 

hennes mamma är, och att styvpappan blir en viktig person för henne också. Familjen 

bor på landet:   

Mä tykkäsin siit talosta kuitenkin ja sit paikasta tosi paljon, se oli tosi iso talo, se 

oli semmoinen noin 400 neliöö, semmoinen omakotitalo ja oli tosi iso takapiha ja 

me oltiin mun sisarusten kanssa silleen parhaita ystäviä,[---] me tykkättiin olla 

paljon keskenämme ja leikittiin ja (.) et silleen ne aikuisten ongelmat ei vielä niin-

ku painannu meiän elämässä ehkä niin paljoo 

Henna målar upp en levande bild av en idyllisk familj, som är full av kärlek, men 

också materiellt välstånd. Retoriskt fungerar denna beskrivning som en grund för 

resten av historien, och som en kontrast mot det som ska komma, de vuxnas problem. 

Som berättare bereder Henna på så sätt grund för nästa skede i sitt narrativ. Snart 

flyttar familjen från det stora egnahemshuset, till en liten lägenhet där barnen får dela 

rum med varandra. Henna säger att hennes föräldrar brukade röka cannabis, men i 

och med hennes styvfar kommer tyngre droger som heroin med i bilden. De begår 

brott för att finansiera droganvändningen, och så småningom börjar också Henna 

märka av drogerna:  

 Mä nykyään mietin että aika jännää miten lapsi silleen niinku tajuaa koska mulle 

siinä vaiheessa kukaan tullut kertoo et mikä on huume tai mitä niinku tapahtuu 

mut sitten jotenkin se vaan niinku huomas. Lapsethän tosi paljon vaistoo asioita 

ja (.) näin ja tota sitten tietysti se et ku alko tulee niit riitoja heijän kohallaan, ja 

sitten vieroitusoireet oli äitillä ja, äiti saattoi olla yksin niinku kotona, tai niinku 

silleen et me oltiin kotona (.) ja sitten tää kasvatti-isä on mennyt hakemaan sitä 

ainetta lisää ja sit äitillä on ollu kauheet vieroitusoireet ja mä oon jotenki ymmär-

tänyt et mikä sil on ollu ja (.) yrittäny aina mennä auttaa sitä ja (.) jotenki paran-

taa sen oloa. 

I den första meningen av Hennas beskrivning om hur hon började märka sina föräld-

rars droganvändning sammankopplar Henna på ett spännande sätt nutid och dåtid. 

Det är den vuxna Henna som ser tillbaka på minnen från sin barndom, och tolkar 

händelserna utifrån den erfarenhet hon har nu. Henna säger att föräldrarnas drogan-

vändning har en stor inverkan på henne, att det tagit bort hennes sorglöshet. I och 
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med droganvändningen börjar hennes styvpappa också att förändras, och hennes 

mamma börjar bli rädd för honom: 

Sit ne asiat meni jotenki niin pahaks että mä menin sinne kotiin, joskus iltapäiväl-

lä, niinkun pinkotin ovee ja poliisi avas sitten oven ja ohjas mut heti tota (.) mun 

sisarusten huoneeseen, ja [--] kaikki sisarukset oli siellä ja niinku oli et mitä tääl-

lä tapahtuu ja (.) ei sit mitään siinä vaiheessa kerrottu, mutta myöhemmin on tul-

lut ilmi ja mä en edelleenkään tiedä että kumman, mä uskon että mun kasvatti-isä 

niinku puhuu totta hrkrm erinäisistä syistä mutta (.) ööö sillon mä sain semmosen 

käsityksen että äiti tai että mun kasvatti-isä oli ampunut ätiä niinku polvi-

lumpioon, että siinä sitten jotenkin mun äiti sai niinku no sen mun kasvatti-isän 

maineen takia ja kaikki muutkin tämmöiset niinku asiat että viranomaiset on ollu 

vähän aina niinku sitä ihmistä vastaan niinku, et se mies on ollut aika pelottava ja 

mä en yhtään ihmettele (.) niin saanu sen jotenkin silleen selitettyä että, nostanut 

jotkut syyttetkin sitä vastaan ja, sit me oltiin lähettiin koko perhe äitin kanssa ton-

ne turvakotiin totaa (.) se oli aika kurjaa silleen kun mä kuitenkin aina niinkun 

olin tosi läheinen silloin jo mun kasvatti-isän kanssa, niinkun siitä huolimatta mil-

laset välit niillä oli äitin kanssa (.) et sit jotenkin se vaan niinku hävis pitkäks ai-

kaa mun elämästä. 

Hennas narrativ om när hennes mamma blir skjuten i knäet tar en intressant vändning 

när Henna tar upp att hon inte vet vems version hon ska tro på, mammans eller styv-

pappans. Hittills har Henna i sitt narrativ bäddat för en berättelse om ett klassiskt 

narrativ om familjevåld, där den rusmedelspåverkade fadern är våldsam mot fru och 

barn. Henna säger att hon först trodde att så var fallet- mä sain semmosen käsityksen 

että äiti tai että mun kasvatti-isä oli ampunut ätiä niinku polvi-lumpioon- men hon 

låter samtidigt förstå att hon nu ändrat åsikt. Nu konstruerar Henna i ställer sin styv-

pappa som en man som blivit orättvist behandlad på grund av sitt rykte och att alla, 

inklusive myndigheterna, varit emot honom. Det är Hennas mamma som i ställer får 

rollen som förövare i Hennas narrativ – på grund av henne och att hon väckte åtal 

försvann styvpappan ur Hennas liv för en låg tid. Det är intressant att Henna väljer 

att lyfta fram sin mammas skuld i sin beskrivning av episoden. Molly Andrews 

(2004b, 7-25) har i sin forskning diskuterat kulturella narrativ om moderskap, som 

hon definierar som ett av de mest dominerande kulturella narrativen. Enligt Andrews 

bygger det kulturella narrativet om moderskap på en utvecklingspsykologisk tanke 
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om att mamman har en långtgående, så väl positiv som negativ inverkan på barnets 

utveckling och välbefinnande. I detta narrativ är det mamman som bär både äran och 

skulden för hurudan en människas barndom varit. Andrews påpekar att ett sådant 

”allt är mammas fel” - narrtiv är ett välkänt narrativ också inom populärkulturen. 

När familjen bor på skyddshemmet far Hennas mamma för att sköta ”ärenden” med 

Hennas styvpappa. Henna säger: voi nyt sit kuvitella mitä asioita nyt sitten hoitikaan. 

När Hennas mamma varit borta från skyddshemmet i några veckor blir barnen om-

händertagna och placerade på ett barnhem. Henna och hennes syskon bor på barn-

hemmet i många år, och träffar sin mamma då och då. Tiden på barnhemmet beskri-

ver Henna som en mörk period: 

Mutta et silloin niinku lastenkodissakin se oli todella raskasta aikaa koska koko 

tää aika kun [---] äitillä oli ja isällä oli nää huumeongelmat ja nää musta mulle 

tuli vähän semmoinen  niinkun että mä olin vähän niinku äitihahmo niille nuo-

rimmille [---]ja ne todella sitten niinku kiinty muhun, ja mä olin se joka hoiti sel-

laisia asioita mikä ehkä aikuinen ihminen hoitaa tai niinku äiti tai joku isä  (.) ja 

se oli tosi niinku rankka paikka se sijoitus silleen että kun mun piti olla täysin re-

hellinen niille pienille ja kuitenkin pienet lapset kyselee kauheesti kysymyksii ja 

näin niinku että mä en itekään oikein silleen tänä päivänäkään oikein silleen kun-

nolla niinku oo ehkä sisäistänyt et mikä se niinkun tarkalleen ottaen niinku on 

tarkoittanut kaikki ne asiat mutta (.). 

Henna konstruerar en barndom där rollerna mellan vuxna och barn blivit ombytta. 

Henna positionerar sig själv i föräldrarollen, det är hon som på grund av föräldrarnas 

drogproblem varit den trygga punkten för småsyskonen. Hennas narrativ om hur hon 

måste vara helt ärlig mot de mindre barnen står i kontrast mot beskrivningen av hen-

nes mamma, som försvann plötsligt och utan förklaring. Öppenhet och ärlighet är ett 

viktigt tema i Hennas berättelse. Hennes beskrivning av hur hon måste vara ärlig mot 

sina småsyskon förstärker den identitet som Henna konstruerar i öppningscitatet: att 

hon en öppen människa som inte har något att dölja. Henna säger att hon inte ännu 

helt har internaliserat eller förstått det som hänt, och att inte komma ihåg är något 

hon återkommer till i flera skeden under intervjun. Det här tolkar jag igen som en del 

av Hennas identitetskonstruering som en öppen och ärlig människa: man kan inte 

berätta om något man inte minns eller som man inte förstått.  
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Barnen träffar sin mamma igen efter några år. Henna säger att hon och de andra 

barnen blir glada när mamman kommer: ”kuitenkin oli tosi iloinen asia et äiti tuli 

niinkun sitten, tuli sinne lastenkotiin koska meille niinkun sanottiin näin et teidän äiti 

ei halua teitä nähdä enää ja että se on hylännyt teitä ja ihan syystäkin ja niinku että, 

mikä tietysti ei tietenkään pitänyt paikkaansa”. När Henna säger att det såklart inte 

var sant att hennes mamma övergivit dem visar hon en djup förståelse för sin 

mamma, och varför hon försvann. På så sätt erbjuder hon ett motnarrarrativ till ”allt 

är mammas fel”- narrativet som jag nämnde tidigare, och som man också kan se spår 

av i barnhemmets förklaring om Hennas mammas handlande (Andrews, 2004, 7-25).  

Henna säger att tiden på barnhemmet satte djupa spår i såväl hennes syskon som i 

henne själv, och att de spåren ännu inte är läkta. När Henna bodde på barnhemmet 

blev hon sexuellt utnyttjad av en äldre man som var före detta klient på barnhemmet i 

hans nya bostad:   

Mä menin sinne sen asunolle käymään kerran ja, siinä kävi sitten tosi huonosti et-

tä (.) et tota, en tiedä, ei se nyt varmaan mikään raiskaus ollut, mutta seksuaali-

nen hyväksinkäyttö kumminkin, näin luokitellaan ja sit tuli sit siitä oikeudenkäynti 

ja kaikki mut mulla alko sit siinä tosiaan se ehkä oma henkinen alamäki et mä 

aloin sitten niinku (.) tai se mun niin sanottu seksielmämä alko silloin kun mä olin 

14 ja se oli tosi huono juttu kyllä, et mä olin aika, aikahh ninku pieni kuitenkin (.) 

et jos mä olisin niinku (.) saanu jotenkin valita mun elämäni eri lailla niin en olisi 

ehkä niin nuorena halunnu (.) niinku kuitenkin se on jotenkin satuttanu henkisesti 

itteeni tai niinku et itteensä, että niin nuorena jo ruvennut sitten ajattelemaan et 

tää on ihan oikee ja, ehkä jollain tavalla sitten niinku halunnukin satuttaa itteensä 

niinku sillä tavalla 

När Henna beskriver händelsen säger hon att mannen ”tydligen menade allvar med 

henne” men hon konstaterar samtidigt att man inte kan vänta sig så mycket annat av 

någon som vuxit upp på barnhem. Henna verkar räkna in sig själv i denna grupp. 

Henna ordval - jos mä olisin niinku (.) saanu jotenkin valita mun elämäni eri lailla – 

understryker att det inte var hennes val att påbörja sitt sexliv som så ung, och att hon 

inte hade kontroll över en viktig sak i sitt liv. Henna konstruerar det sexuella utnytt-

jandet som en splittrande händelse, som snedvridit hennes uppfattning om relationer. 

När Henna är runt 15 lär hon känna mannen som kommer att bli pappa till hennes 
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första barn. Henna beskriver hur hon måste berätta för sina syskon att hon är gravid, 

och hur småsyskonen blir upprörda över att det ska komma en ny bebis och ta deras 

plats. I motsats till Nina talar Henna inte mycket om sitt äldre barn. När hon berättar 

om hur hon blev gravid beskriver Henna inte sin egen reaktion till att bli gravid i ung 

ålder, utan hon beskriver hur hennes småsyskon reagerade på hennes graviditet. 

Henna berättar att hennes äldsta barn bor i fosterfamilj. Henna berättar om när hen-

nes äldre barn omhändertogs:  

Tää huostaanottokin se on osaks ollu musta vähän riippumaton koska (.) no sit 

tälleen lyhyesti että kun lastenkodin jälkeen mä muutin sitten kotiin äitin luokse, [-

-] kuitenkin sit kun se [lapsi] synty, mä niinku huomasin et musta ei oo tähän ja 

mua alkoi hirveesti masentaa ja mä olin tosi yksinäinen ja mä en niinku jaksanut 

enää ja mä huomasin että tää on ihan bullshittiä tää koko mun elämä. Ja äiti sit-

ten otti sen sijaishuoltajuuden ja (.) et kyll mä sitten nyt jonkun puol vuotta niin-

kun hoidin ja asuttiin sen isänkin luona kunnes meil tuli niin älytön riita et mun 

piti lähtee sielt keskellä yötä pois ja (.) näin niin sitten me asuttiin sielä äitin 

luonna ja tosiaan (otydligt) semmoisessa oikeudensalissa käytiin ihan niinku vaan 

virallistamassa sen et mun äiti oli niinku sitten sijaishuoltaja ja alko sit tosiaan 

pitääki siitä vähän enemmän huolta että, kun mä olin sen asian saanut sitten mie-

lestäni sitte pois et mun ei tarvi se lasta niinkun tai pelätä et mitä sen lapsen niin-

kun käy, et äiti piti siitä kyllä silloin hyvää huolta ja näin. 

I sitt citat bereder Henna grunden för den kommande kärnepisoden i hennes narrativ, 

när hennes äldre barn blev omhändertaget. Identiteten som mamma till ett omhänder-

taget barn är en stigmatiserande identitet, som kräver reparation. Henna påbörjar 

denna repareringsprocess genom att konstatera att omhändertagningen delvis var 

oberoende av henne. Sedan fortsätter Henna med att lista orsaker till varför moder-

skapet var svårt för henne: hon hade just flyttat från barnhemmet till sin mamma, hon 

var ensam, kände sig otillräcklig och deprimerad. Henna påpekar att hon trots detta 

tog hand om barnet i ett halvår, och att hon försökte få relationen till barnets pappa 

att fungera. Genom att hänvisa till dessa faktorer konstruerar Henna en situation som 

vem som helst kan hålla med om att var mycket påfrestande. Henna berättar sedan att 

hon löste den ohållbara situationen genom att ge sin mamma vårdnad över barnet. På 

så sätt konstruerar Henna ett moraliskt jag: hon är inte ensam skyldig till omhänder-

tagningen, utan tvärtom är hon en ansvarstagande mamma som i en svår situation 
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försökte hitta en idealisk lösning för sitt barn. Den sista meningen, et mun ei tarvi se 

lasta niinkun tai pelätä et mitä sen lapsen niinkun käy, et äiti piti siitä kyllä silloin 

hyvää huolta ja näin, är en retorisk strategi som stärker Hennas anspråk på att hon 

handlat ”rätt” och i god tro, och som samtidigt fungerar som ett omen för de kom-

mande händelserna: 

Tota [lapsen] huostaanotto no se kävi nyt sit silleen et [---] äiti oli sen silloiselle 

ystävälle niinkun (.) totaa silleen jotenkin luottanu hoitoon, ja siis tieshän se et 

sillä silloisella ystävälläkin oli joku alkoholiongelma, mutta ei varmaan ollut jo-

tenkin olettanut tai ei ollu enää niin kiinnostunut tai no että se ois voinut retkah-

taa vaikka juomaan sitä alkoholia, ja niinhän se retkahtikin ja sitten (.) mä vaan 

luin huostaanottopapereista sitten joskus että (.) että se oli löydetty kaheen aikaan 

yöllä sen äitin silloisen ystävän kanssa bussipysäkiltä ja oli kylmä talvi ja sil ei ol-

lut edes kunnolla vaatteita päällä ja se nainen oli humalassa ja (.) ja mä sitten (.) 

olin tosi järkyttynyt et mähän en lukenut sit niitä huostaanottopapereita oikeen 

tänä päivänäkään en oo niitä lukenut vielä, haluan kyllä lukee, että mä en tiedä 

mitä oikein on silloin tapahtunut ja (.) näin niin (.).  

I Hennas narrativ om när hennes äldre barn blev omhändertaget är det centrala temat 

återigen Hennas mammas skuld i händelseförloppet. Mamman gav barnet till en opå-

litlig barnvakt, utan att inse eller kanske ens bry sig om riskerna.  Att vara mamma 

till ett omhändertaget barn är en potentiellt stigmatiserande identitet. Att hänvisa till 

att hon ännu idag inte riktigt vet vad som hänt, och att hon inte riktigt heller velat ta 

reda på det (et mähän en lukenut sit niitä huostaanottopapereita oikeen tänä päi-

vänäkään en oo niitä lukenut vielä) är en strategi som förstärker Hennas yrkande på 

att hon inte varit inblandad i eller burit ansvar för barnets omhändertagande. Nina 

motsätter sig den potentiellt stigmatiserande identiteten som ett omhändertaget barns 

mamma genom att hänvisa till att det var hon som fattade beslutet att ge upp barnet, 

för barnets eget bästa. Henna konstruerar ett moraliskt jag genom att påpeka att hon 

handlat i god tro och att hon inte hade kontroll över händelserna. Henna fortsätter 

med att berätta om hur omhändertagningen påverkade hennes förhållande till sin 

mamma: 

Oon siitäkin ehkä äitille vähän katkera edelleenkin mutta (.) jotenkin antaisin an-

teeksi varmaan jos (.) näin näin päättäisin, mut en oo mun äitini kanssa nyt ollut 
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sitten vajaan vuoteen missään tekemisissä (.) että (.) meil on aina ollut tosi rankat 

välit mutsin kanssa ja[--] mult on aina vaadittu paljon enemmän [--], ja jossain 

vaiheesa sitä ei enää sitten jaksa (.) kun tulee tälleen vähän isom- niinku no nuori 

aikuinen, mikä mä nyt sitten oonkaahhn (skratt) nii, ja varsinkin kun on toi [lapsi-

kin] tossa niin (.) alkanut vähään niinku olee armollinen itelleen ja silleen (.) no 

ajattelee ehkä omaa ja oman niinkun perheen etua (.) 

När Henna konstaterar att hon nu, i vuxen ålder, börjat tänka på sitt eget och den 

egna familjens bästa gör hon ett identitetsarbete. Henna konstruerar en förändrings-

process där hon beskriver hur hon gått från en mera passiv offerroll till ett självstän-

digt och agerande jag i förhållande till sin mamma. Hon är en människa som genom-

gått en förändring, och som klarar av att kapa dysfunktionella familjeband. Det är 

från den realiteten och de värderingarna som hon nu ser tillbaka på dynamiken i 

barndomsfamiljen, och hittar orsaker till varför relationen till hennes egen mamma 

varit svår. Genom att redogöra för hur hon tagit avstånd från sin egen mamma kon-

struerar Henna en identitet som en ”god mamma”, en vuxen människa som är kapa-

bel att fatta också svåra beslut för den egna familjens bästa.  

I Elsas och Ninas historier börjar deras droganvändning med vänner i tonåren. Också 

Hennas användning börjar i tonåren, men Henna börjar använda kannabis tillsam-

mans med sin styvpappa. Henna säger att hennes mamma trots allt var i kontakt med 

styvpappan under flera år. Henna söker upp sin styvpappa som bor i en stödbostad 

för personer med rusmedelsproblematik:  

Menin sit sinne ja oikestaan niinku, se meni sit vähän semmoseks et mä halusin sit 

oikeesti jäädä sinne että meil oli niin kivaa sen mun kasvatti-isän kanssa ja mun 

kasvatti-isähän oli jo siinä vaiheessa tuossa korvaushoidossa ja (.) yritti olla niin-

kun selvin päin. Mut että se tilanne ei kyllä auttanut yhtään kun mä sinne muutin 

(.) et poltettiin siinä kannabista välillä keskenämme ja se oli silleen aika rentoo, 

mukavaa touhuu, mutta sit se läheti vaan käsistä, ja mä olin pitkään miettiny, et 

mä haluan käyttää niinkun suoneensisäisesti, et nää ei enää riitä mulle 

Då Henna är på en avgiftningsperiod träffar hon en kille som lovar hjälpa henne att 

pröva på intravenösa droger. Mannen ger henne en för stor dos, och Henna berättar 

att hon nästan dog. Efter det börjar Henna använda intravenösa droger regelbundet 

tillsammans med sin styvpappa: 
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Mun isäkin, isäpuolikin niin ei se pystynyt olee selvin päin, et se mun niinku, mun 

sekoilu siinä, meil meni aluks ihan hyvin, ja kelläpähän ei siinä alkuvaiheessa 

meniskin hyvin, ja että se piti musta huolta ja, vaikka mä olin tosi kauhee, niinku 

törkysuu, että mä huusin esimerkiksi aamuisinkin että "mä en nuose täältä vittu 

soikoon mihinkään ennen kun sä tuot mulle pirivedot tänne sänkyyn", ja näin, se 

yritti sit auttaa mua ja, toi aina kliniikalta viikonloppusin sen lääkkeitä ettei mulle 

tule vie- vieroitusoireita ja, sit se meni niinku niin pahaksi se touhu jossain vai-

heessa että mun isäpuolikin niin sekin oli niin sekaisin et me oltiin välil välillä 

molemmat psykoosissa siinä vie vierekkäin ja niinku nähtiin ja tehtiin ihme asioita 

ja se meni jotenki sairaaks se touhu (.) että oman isä- rakkaan isäpuoleni kanssa 

siinä vedettiin kamaa 

Henna konstruerar sin styvpappa som en person som tog hand om henne och försökte 

hjälpa henne. Sig själv konstruerar Henna som ”väldigt hemsk”, en törkysuu som 

skriker men som styvpappan ändå försöker hjälpa. Henna kunde också tolka händel-

serna på ett annat sätt: att hon var en minderårig, vars styvpappa försåg henne med 

droger. Hennas sista mening, ”oman isä- rakkaan isäpuoleni kanssa siinä vedettiin 

kamaa” bygger på en kulturell paradox: i vår kultur hör inte kärlek, föräldra-

barnrelationer och droger samman. Hennas användning av denna mening är strate-

gisk, och visar på att hon är medveten om den alternativa tolkningen av hennes och 

styvpappans relation.  I sin beskrivning av hur hon började använda droger under-

stryker Henna sitt eget aktörskap: det var hon som sökte upp styvpappan och flyttade 

in med honom, det var hon som ville börja använda intravenöst, det var hon som var 

den jobbiga. Denna beskrivning skiljer sig från Hennas tidigare redogörelser om 

svåra händelser i hennes liv, där hon positionerat sig som ett offer för andras hand-

lingar. Henna fortsätter sin beskrivning av sin och styvpappans relation: 

Me oltiin kuitenkin molemmat sairaita ja silleen ettei me ei oikein enää tajuttu 

mistään mitään ja, niin kovia annoksia kumminkin otettiin kaikkia aineita että, se 

oli niin hulluu [--] mutta silti niinku (.) tänä päivänä mä oon mun kasvatti-isän 

kans tekemisessä ja se on ollut nyt selvin päin (.) joku vähän yli puol vuotta ja se 

on tosi hienoo kun se on niiku aina uskonu niinku Jumalaan ja Jeesukseen niinku 

minäkin [---] mä oon aina uskonut siihen ihmiseen jotenki ja se on ollut tosi iso 

mun niinku tota elämää, varsinkin tota päihdepäihteidenkäyttöaikaa ja se on on 

ollut tosi iso niinku suuri ja ehkä vaikuttavin niinku ihminen silleen että vaik meil 
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on ollut tosi vaikeeta niin me ollaan aina oltu tosi läheisiä, ja me ollaan niinku 

tänä päivänä niin luodaan sitä meidän suhdetta uudestaan, ja meil on joku sem-

moinen niin erityinen side silleen välillä että (.) mun isäpuolella on silleen lyhyes-

ti ollu aika rankka lapsuus kanssa, ja tosi niinku hyljeksitty ja syrjänen ja näin ja 

aloittanut tosi aivan liian nuorena kans noi hommat. 

Hennas citat kan tolkas som ett försvarstal mot eventuell kritik mot hennes och styv-

pappans relation. Henna börjar med att konstatera att de båda var sjuka, att de tog så 

stora drogdoser att de inte förstod något. Här konstruerar Henna beroende som en 

sorts sinnessjukdom, som får människan att göra saker som hen annars inte skulle 

göra. Genom att hänvisa till en sorts drogbetingad galenskap frigör Henna både sig 

själv och styvpappan från ansvar från det moraliskt tvivelaktiga. Henna fortsätter att 

beskriva det speciella band som hon delar med sin styvpappa: han är en viktig person 

i hennes liv, som försökt sitt bästa trots sin svåra barndom. Hennas konstruering av 

relationen till sin styvpappa är mycket olik hennes konstruering av relationen till sin 

mamma. Om Hennas narrativ om relationen till sin mamma kretsar kring mammans 

skuld för olika händelser i Hennas liv, är funktionen av narrativet att frigöra styvpap-

pan från skuld genom att peka på hans förändring, hans tro på Gud och Jesus och 

hans svåra barndom. Efter flera år i drogvärlden börjar Henna fundera på att sluta 

använda droger. Det är nu som hon träffar pappan till sitt yngre barn: 

Siinä loppuvaiheessa, et mä halusin niinku katkolle ja mun on pakko mennä kat-

kolle ja tää on ihan sairasta tää touhu ja että, eihän tässä oo enää mitään järkee 

ja tää on ihan kamalaa ja, sit mä tapasin [mieheni] ja siitä se sit varmaan lähti, 

niinku pikkuhiljaa että ja tota [mies] niinku heti kun me tavattiin niin se lopetti 

niinku huumeiden myymmisen, sillä se teki sen elantonsa mutta se jotenkin aluks 

heti välitti must niin paljon et se halus olla vaan mun kanssa ja vaikka kyllä mekin 

alussa niinku käytettiin huumeita mut sitten me alettiin pikku hiljaa huomaamaan 

et tää on ihan kauheeta että mä niinku, halutaan olla toistemme kanssa (.).  

Hennas beskriving av hur hon och hennes man beslöt sig för att förändra sina liv för 

varandra är en mycket romantisk: kärleken är mera värd än drogerna. Hennas be-

skrivning av sin man skiljer sig från beskrivningen av andra människor i hennes liv. 

Henna konstruerar sin man som en räddare, som hjälper henne ut ur den mörka drog-

världen genom kärlek. Detta är en sorts askungeberättelse, ett klassiskt upplägg om 
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den oälskade, utsatta kvinna som räddas av sin prins i sista minuten.  Det är en berät-

telse som är välkänd i vår kultur. I Hennas narrativ är det kärleken som gör att hon 

slutar använda droger, och samtidigt räddar kärleken också Hennas man som slutar 

sälja droger för hennes skull. I sin undersökning om nykterhetsnarrativ identifierade 

Hänninen och Koski-Jännes (1999) ett liknande kärleksnarrativ bland kvinnor som 

tidigare haft ätstörningar. Att bli älskad och skyddad var det som gjorde att kvinnor-

na kunde tillfriskna. Henna fortsätter: 

Ennen [miestä] oli tosi niinku, mul oli niinku ihan älyttömästi miehii ja silleen et-

tä jotenki ihan oksetti aluks tälleen selvin päin niinku ajatella että, et miten mä 

oon niinku voinut tehdä itelleni jotain sellasta. Et mä oon vaan käyttäny niit mie-

hii hyväks. Et yleensä on mennyt toisin päin, mä oon niinku oikein esittäny et mä 

niin tykkään heistä ja sit mä oon vaan käyttäny niitten kamat ja niinku (.) ollu niit-

ten kanssa että (.) tavallaan ollu vähän niinku semmoinen pirihuora mutta (.) mä 

oon niinku sinut niitten asioiden kanssa tänä päivänä ja [mies] niinku tietää, mä 

kerroin sille ittestäni ja kaikki kauheimmat puolet ensin just melkein heti kun ta-

vattiin niinku njaa niinku päätettiin et aletaan niinku seurustelee ja mä oon niinku 

aina jotenki ollu niin varma et emmä kukaan ei tuu koskaan niinku mua aidosti 

rakastamaan mutta niin siinä sitten vaan kävi. 

Henna gör ett intressant identitetsarbete när hon beskriver sin relation till sin man i 

jämförelse med tidigare män. Henna säger att hon tidigare bara utnyttjade männen 

och bedrog dem, lite som en pirihuora, men tvärtom – det var Henna som utnyttjade 

i stället för att bli utnyttjad. Pirihuora är slang och syftar på en kvinna som säljer sin 

kropp för droger. Det är ett nedlåtande uttryck, och en väldigt stigmatiserande identi-

tetskategori. I sin berättelse löste Elsa spänningen kring de saker hon måste göra för 

att klara sig i drogvärlden genom att berätta vad som inte hänt: till skillnad från andra 

kvinnor hade Elsa inte behövt sälja sig. Henna tar till en annan strategi: hon konstru-

erar sig själv som förövare i stället för offer. Det är inte Henna som blivit utsatt, utan 

det är männen som hon lurat genom att låtsas tycka om dem för att få deras droger. 

Det här är en intressant identitetskategorisering, speciellt i jämförelse med det sexu-

ella utnyttjandet som Henna upplevde i tonåren, där hon kategoriserade sig helt som 

ett offer. Andersson (2008) har i sin undersökning om våldsamma män diskuterat 

kategorierna offer och förövare. I vardagligt tal uppfattas ett offer som en maktlös, 

passiv deltagare, som inte har någon verklig möjlighet att agera eller påverka händel-
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sernas gång. En förövare å andra sidan är den som har all makt i situationen, och full 

frihet att agera. Samtidigt är förövaren den som bär fullt ansvar. Många forskare har 

också diskuterat vem som tillåts vara offer (Andersson, 2008; Burcar, 2005). Offer 

och förövare är varandras motsatser, och det finns klara uppfattningar om vem som 

”duger” som offer. Det ideala offret är någon som är moraliskt oklanderlig, som inte 

kan tilldelas varken skuld eller ansvar för det inträffade. Det ideala offret är en gam-

mal dam på väg hem från att ha skött om sin sjuka syster. Ett mindre idealt offer i vår 

kultur kan vara den våldtagna kvinna, som var berusad och dessutom hade en för kort 

kjol. En kvinna i drogvärlden uppfyller inte kriterierna på det ideala offret: droger i 

sig associeras med morallöshet, smutsighet, brott och sexuell promiskuitet. Offerka-

tegorin är inte heller alltid heller en attraktiv kategori (Andersson, 2008). Kulturellt 

är offerkategorin kopplad till svaghet, passivitet och lidande, och därför kan offerka-

tegorin vara ett mindre tilldragande alternativ. Genom att kategorisera sig själv som 

förövare kan Henna både avsäga sig den stämplande identiteten som ”pirihuora” och 

positionera sig som en aktiv aktör, som är i kontroll. Henna kan inte i denna situation 

konstruera en helt moralisk identitet – hon konstruerar sig fortfarande som förövare i 

förhållande till männen hon utnyttjat. För Henna är det ändå en mera attraktiv posit-

ion än det maktlösa offret. Tidigare i sitt narrativ har Henna kategoriserat sig själv 

som offer i olika människorelationer. Hennas balansering mellan kategoriseringarna 

offer och förövare är ett gott exempel på hur kontextbundna narrativ är, och hur be-

rättaren strategiskt kan växla mellan olika narrativa format beroende på målsättning, 

kontext och publik.  

Henna säger att hon är du med det förgångna, och att hennes man vet allting. När 

Henna berättar om hur on berättade allting för sin man nästan genast efter att de träf-

fades, mä kerroin sille ittestäni ja kaikki kauheimmat puolet ensin, förstärker hon sin 

identitet som en öppen och ärlig människa, som inte är påverkad av en potentiellt 

stigmatiserande identitet. Samtidigt använder sig Henna av ett kulturellt narrativ om 

den ”goda parrelationen” och äkta kärlek: i en bra parrelation är man öppna med 

varandra, och det finns inga hemligheter mellan parterna. Äkta kärlek övervinner och 

förlåter allting, också moraliska övertramp.  

Det dröjer inte länge förrän Henna blir gravid. Hon säger att graviditeten var önskad, 

men inte planerad. Henna säger att hon insåg att hon måste sluta använda droger, 

men att det inte var lätt. Henna får snart börja i stödvård för gravida. Hennas man 
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minskar också på sin droganvändning, men han klarar inte av att sluta helt. Paret 

grälar mycket, och Henna mår dåligt när hennes man använder och hon själv inte kan 

på grund av graviditeten. Henna är rädd för att hennes man ska lämna henne, och hur 

hon känner sig ensam och övergiven. Till skillnad från Elsa, som bestämde sig för att 

lämna sin man då han inte klarade av att bli nykter, ser Henna inte detta som ett 

alternativ. Efter att ha varit utan droger under graviditeten börjar Henna igen använda 

efter förlossningen, och det gör Hennas man också. Henna fortsätter med en 

beskrivning av sin egen och mannens vård, om vilka enheter de var på och hur länge. 

Henna berättar inte mycket om när barnet föddes, utan mera om sitt förhållande till 

mannen och de olika vändorna kring vården. Medan föräldrarna söker vård är barnet 

på en kortare placering i en krisfamilj. Henna är rädd, men tänker att hon måste klara 

det för barnets skull:  

Mut mun oli pakko tehä sen vaan että mä aattelin vaan että sen lapsen niinkun ta-

kia. Mut kyl mua välillä niinku suoraan sanottu mä halusin niinku ajatella että, et 

se lapsi vois mun puolesta vaikka kuolla, että mä en niinku jaksa tota et mä ha-

luun vaan vetää, et mä en jaksa tällasta että mun pitää näin paljon stressata, et 

oli paljon parempi olla kun ei ollut mitään raskautta tiedossakaan 

I Hennas narrativ har graviditeten varit orsaken till att hon och hennes man bestämt 

sig för att sluta använda droger och söka vård. Graviditeten och moderskapet är ändå 

en konfliktfylld sak: det är nyckeln till ett bättre liv, men samtidigt ett hinder och en 

börda. Efter att ha vårdats på olika vårdenheter får familjen plats på vårdhemmet de 

nu bor på. Henna och hennes barn kommer först till vårdenheten, och Hennas man 

kommer senare. Henna beskriver det som en mycket svår tid:  

Et mäkin masennuin tosi pahasti ja annoin itteeni jopa niinku romahtaa kun 

[mies] tuli tänne (.) ja se oli meijän niinku parisuhteessa ehkä tän päihde-ajan 

jälkeen vaikeinta aikaa (.) muhun ei välillä saanut mitään kontaktia ja (.) ja että 

mä inhosin tota lasta ja (.) halusin vaan siitä eroon ja, mä välillä mietin et jos mä 

lähden meneen ja jätän ne tänne kahestaan mut kuitenkin mulla oli koko ajan 

semmoinen fiilis semmoinen niinku fiilis et mä haluun saada niinku nää asiat kun-

toon, et mä en halua paeta niitä koska sitä mä oon aina tehnyt, et se ei kuitenkaan 

sit loppujen lopuks auta mitenkään (.).  
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Hennas beskrivning av det första halvåret efter barnets födelse är mörk. Hon säger att 

hon hatade barnet, och funderade på att lämna mannen och barnet. I jämförelse med 

mammaidentiteten som Henna konstruerade för sig själv i förhållande till sina syskon 

är detta en mörk och kontroversiell mammaidentitet. Citatet ger inte en positiv bild 

av Henna som mamma, men det förstärker samtidigt hennes anspråk om sig själv 

som en öppen och ärlig person som inte har något att dölja. Samtidigt gör Henna ett 

identitetsarbete i citatet genom att peka på hur långt hon kommit sedan dess, och hur 

hon utvecklats som person. Det är inte sig själv här och nu som Henna beskriver, 

utan hon beskriver sig själv som hon var. Henna blivit en person som tar tag i och 

löser sina problem, i stället för att rymma iväg från dem. I Hennas narrativ om vår-

den och tiden före och efter hennes barns födelse stiger parförhållandet fram som en 

central del. Henna beskriver sin inställning till drogerna, vården och föräldraskapet i 

förhållande till parrelationen. Det är inte en bild av ett idealt förhållande som Henna 

målar fram: paret har grälat mycket, och båda har haft djupa svackor. Denna beskriv-

ning fungerar ändå för att förstärka Hennas narrativ om romantisk kärlek, där förhål-

landet går genom prövningar, men blir starkare tillslut. Jag frågar Henna om droger-

na har förändrat hur hon ser på sig själv: 

Noo, mä vaan oon ajatellut silleen että mä oon jotenkin (.) tiennyt silloin jo ennen 

päihteiden käyttö et mä tuun käyttää joskus päihteitä, tietenkin alitajuisesti, et kun 

mä oon kuitenkin koko yläasteen ajan niin aina ATK-tunneilla niin mä en mitään 

muuta tehnyt kun otin selvää niinku eri huumeista ja miten ne vaikuttaa ja miltä 

ne näyttää, ne jotenkin kiehto mua jollain tavalla ja (.) että (.) sitte se oli varmaan 

semmoinen loppuripaus silleen et mä en enää tuntenu itteeni oikein kunnolla enkä 

ollenkaan kun mä rupesin käyttää (.) ettää, nyt mä silleen jotenkuten jo tunnen it-

teeni, ja koko ajan tunnen lisää, että tottakai se tuntuu niinku ihan eri ihmisen 

elämältä, mut toisaalta mä niinku ymmärrän itteeni mul on mä oon niinku hakenut 

sitä kaikkee mitä mä oon halunnu niin niistä päihteistä (.) lohtuu ja (.) kaikkee. 

Hennas beskrivning av hur hon undermedvetet alltid vetat att hon kommer att an-

vända droger har fatalistiska drag, som om det var förutbestämt. Att hänvisa till ödet, 

eller yttre krafter, kan vara ett sätt att förklara berättarens livshistoria och ett sätt att 

frigöra berättaren från ansvar för det som hänt (Reynolds & Taylor, 2005). Hennas 

beskrivning av hur hon nu till skillnad från då ”känner sig själv” och att hon nu för-

står att det var tröst hon sökte i drogerna fungerar igen som ett sätt att särskilja hen-
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nes jag nu från jaget då. Det pekar på förändring, och att berättaren utvecklats mot ett 

mera balanserat, moget jag. Citatet har också en annan funktion: i sitt narrativ kon-

struerar Henna sitt liv till en meningsfull helhet. Henna börjar med att gå bakåt i ti-

den: ”mä oon jotenkin (.) tiennyt silloin jo” och så avslutar hon med ”se tuntuu niin-

ku ihan eri ihmisen elämältä, mut toisaalta mä niinku ymmärrän itteeni mul on mä 

oon niinku hakenut sitä kaikkee mitä mä oon halunnu niin niistä päihteistä (.) lohtuu 

ja (.) kaikkee”. Dessa två meningar skapar en röd linje genom Hennas liv, och den 

sista meningen är en värdering av Hennas liv hittills. Jag frågar Henna om hon upp-

lever att det funnits något positivt i hennes droghistoria: 

Siis on, ja mä aattelen, että, että ihan hyvä et on tommonenkin koulu niin sanotus-

ti käyty läpi koska (.) mieluummin noin kun et mä seuraavat kymmen, kakskyt 

vuotta opettelen jotain asiaa mitä mä nyt on jo oppinu ton niinku kautta, et mä on 

kyl ihan tyytyväinen, et ei mulla o mitään, en mä kadu mitään enkä haluais muut-

taa päivääkään ja (.) kuitenkaan se ei oo ollu mitään niin paskaa, että mulla on 

ollut  kuitenkin siinäkin ihan hyviä aikoja. Mut et täytyy aina vaan muistaa se, että 

että siitä päiheteiden käytöstä ei oo koskaan seurannut mitään hyvää silleen, ja 

päihteet itse sinänsään ei mitään hyvää kyllä tuo. 

Hennas yttrande om att hon inte skulle välja att ändra en dag är intressant, med tanke 

på vad Henna sade om sin sexualdebut (et jos mä olisin niinku (.) saanu jotenkin va-

lita mun elämäni eri lailla niin en olisi ehkä niin nuorena halunnu). Här har Hennas 

narrativ en viktig funktion för hennes identitetskonstruktion. Den allmänna uppfatt-

ningen av människor som använder droger är att de slänger iväg sina liv, och att de 

tillbringar år av sitt liv i en ständig drogdimma, i samhällets marginaler. Genom att 

hänvisa till allt som hon lärt sig tack vare sitt förflutna i drogvärlden skapar Henna 

ett motnarrativ. Genom att säga att den ”skolan” har lärt henne mer och gett henne 

mera livserfarenhet än hon kunde få på 20 år positionerar Henna sig som en person 

som egentligen har mera livserfarenhet och upplevelser än en människa som inte 

använt droger. På så sätt konstruerar hon marginalen som en positiv plats. Att ångra 

och göra bot för de övertramp man gjort på grund av drogerna är en central del av 

retoriken hos Anonyma narkomaner och andra nykterhetsrörelser (Kotovirta, 2009). 

När Henna säger att hon inte ångrar någonting, att hon inte skulle byta bort ens en 

dag, utmanar hon denna sorts retorik. När Henna säger att man ändå måste minnas att 
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droger inte tillför något bra verkar hon tala både till sig själv, och en potentiell 

publik. Jag frågar Henna vad som motiverar henne att hålla sig nykter: 

No just tää et mul on asiat tosi hyvin ja että (.) mul on niinku miehen kanssa hyvä 

parisuhde, mä oon silleen jotenki (.) oppinu rakastamaan tota mun lastakin, et ei 

se ollut aluks mitään, et ei se tapahtunu niinku sormia napauttamalla (.) sillen et 

se on mun oma lapsi ja kyl mä sitä rakastan ja oon varmaan aina rakastanutkin, 

mut ne tunteet silleen on ehkä herännyt ehkä enemmänkin [mieheni] on auttanut 

mua ymmärtää et se on niinku pieni vauva ja että se ei tee tahallaan mitään et en 

mä niinku (.) enää pelkää et mä tekisin [lapselle] mitään. Et meil on [lapsen] 

kanssa tosi hyvät välit. 

Henna nämner att de bra sakerna i hennes liv motiverar henne till nykterhet, som 

hennes goda parrelation till mannen. Henna nämner också sitt barn, men här är hen-

nes beskrivning mera komplicerad, eftersom kärleken till barnet inte alltid varit en 

självklarhet. I sina narrativ talar Nina och Elsa mycket om hur de på olika sätt käm-

pat för sitt moderskap: genom en svår vårdperiod, eller genom att välja att bli en en-

samstående mamma. Henna konstruerar inte sin egen vårdprocess som en likadan 

kamp för moderskapet, och Hennas narrativ speglar inte heller ett utvecklingspsyko-

logiskt narrativ om föräldraskap, där kärnan i moderskapet är dyaden mellan mamma 

och barn (Berg, 2008, 38-41). I stället är Hennas narrativ om moderskap ett narrativ 

om delat föräldraskap, där föräldraskapet är ett partnerskap och ett delat föräldraan-

svar mellan mamma och pappa (Sevón, 2011). Narrativet om delat föräldraskap är ett 

mera tillåtande narrativ än det anknytningsteoretiska narrativet där mamman är den 

främsta anknytningsfiguren: i det delande föräldraskapet är det möjligt att omför-

handla den traditionella könsordningen i föräldraskapet. I Hennas narrativ är det 

pappan som konstrueras som familjens trygghet, som hjälper mamma och barn att 

knyta an och skapa en trygg relation. Henna använder narrativet om delat föräldra-

skap som en narrativ resurs, genom vilken hon konstruerar sin mammaidentitet och 

sin position i familjen. Genom narrativet om delat föräldraskap konstruerar Henna en 

identitet som ”god mamma”: trots att hon beskriver mörka känslor och tankar i sitt 

moderskap, framstår hon ändå som en ”bra mamma” genom det delade föräldraskap-

et.    
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I Hennas narrativ har människorelationer, speciellt till mannen och hennes föräldrar, 

varit ett centralt tema. Många av kärnepisoderna i Hennas narrativ kretsar kring 

barndomen, och hur olika händelser och relationer format henne som människa. På 

så sätt kan man säga att Hennas familjerelationer fungerar som en narrativ resurs i 

hennes identitetskonstruktion. Vuori (2001) har konstaterat att psykologiska och 

psykoterapeutiska teorier har blivit en del av vardagskunskapen i västerländska sam-

hällen, och att dessa teorier påverkar hur människor värderar sin livshistoria. En cen-

tral del av sådana teorier är att händelser och närstående relationer i barndomen har 

långtgående konsekvenser för personens identitet och psykologiska välmående. I 

Hennas narrativ har hennes beroende sina rötter i hennes svåra barndom, och de dys-

funktionella familjerelationerna. Henna konstruerar sitt beroende som en konsekvens 

av det illamående som hennes uppväxt förorsakat. Hittills har mycket av Hennas nar-

rativ kretsat kring hennes mammas skuld för olika händelser i Hennas liv. Henna 

visar ändå en djup förståelse för sin mamma: 

Kyl mun äiti sitä ennen kun no päällänäkyviä ongelmia ollut tosi niinku (.) tosi 

niinku lapsen niinku rakas ja on varmaan edelleenkin mutta se niinku halus olla 

meijän kanssa ja se niinku halus oikeesti antaa koko elämänsä meille että, se niin-

ku ihan aidosti rakasti meitä 

Ett annat viktigt tema i Hennas berättelse är hennes relation till sin man. När jag ber 

Henna föreställa sig familjens liv om fem år stiger relationen till mannen fram som 

en central faktor:  

Noo, varmaan niinku kaikin puolin silleen et mäkin on mu mua aina niinku jotain 

asiaa stressaa, niin mulla ois semmoinen rauha mielessä, ja että miel ois niinku 

hyvät työpaikat, semmoiset rennot työpaikat, hyvänpalkkaiset työpaikat, ettei tar-

vis aina miettiä että saako sitä tukirahaa vai ei, ja että me oltais paneuduttu mei-

jän parisuhteeseen niin, että me ymmärrettäis toisiamme todella hyvin. 

I sin analys av kvinnor som tidigare haft ätstörningar konstaterar Hänninen och Ko-

ski-Jännes (1999) att ett kärleksnarrativ ofta bygger på att huvudpersonen upplevt 

svårigheter och brist på kärlek i sitt liv. Mannen sveper in i kvinnans liv i sista stund, 

och ger henne den kärlek hon alltid längtat efter. Enligt Hänninen och Koski-Jännes 

är kärleksnarrativets funktion att lösgöra berättaren från skuld genom att konstruera 

beroendet som ett berättigat svar på bristen av trygghet som hon tidigare upplevt. På 
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så sätt är kärleksnarrativet en reflektion av ett kulturellt narrativ om att beroende har 

sina grunder i problem i mänskliga relationer.  

5.3.1 Centrala teman i Hennas berättelse 

Hennas berättelse är en historia om barndomens långtgående konsekvenser på män-

niskan. Den kulturella berättelsen om föräldrarnas och barndomens konsekvenser på 

den vuxna människans person är ett av de mest välkända narrativen om föräldraskap 

i vår kultur (Andrews, 2004b, 8). Den främsta identiteten är Hennas identitet som en 

öppen och ärlig person. I Hennas berättelse är olika relationer, och deras inverkan på 

henne som person och hennes levnadsbana ett centralt tema. I sin livsberättelse kon-

struerar Henna beroende som en konsekvens av trasiga familjerelationer, och hon 

använder detta narrativ som en resurs för att konstruera ett moraliskt jag. Ninas, El-

sas och Monicas narrativ bygger också på beroende som ett resultat av en traumatisk 

barndom och trasiga människorelationer. Medan Ninas och Elsas narrativ är progres-

siva berättelser där huvudpersonen går från att vara offer till att vara en aktiv aktör i 

sitt eget liv, berättar Henna sitt narrativ främst utgående från olika offerpositioner. 

Många av yttre omständigheterna eller grundstenarna i kvinnornas liv är lika: svår 

barndom, beroende, graviditet, prövningar i parrelationen och nykterhet. Ändå är 

kvinnornas narrativ angående berättarens eget handlande och förmågan att påverka 

händelser i det egna livet olika. I jämförelse med de andra kvinnorna konstruerar sig 

Henna mera som ett passivt offer än en aktiv aktör. Samtidigt finns det en spänning 

mellan att vara offer eller aktör i Hennas narrativ, och Henna verkar utmana ett anta-

gande om att det skulle vara synd om henne genom att påpeka att hon är du med sitt 

liv, och att hon inte ångrar någonting. I många situationer beskriver Henna sig som 

en ansvarstagande och aktiv aktör, också i situationer där det kunde ha varit enklare 

att inta en klar offerroll. Hennas konstruering av sig själv som mamma är mörk, och 

den ger inte en smickrande bild av henne. Samtidigt förstärker denna konstruering 

Hennas identitet som en öppen och ärlig människa. Henna konstruerar sin identitet 

som en ”god moder” genom narrativet om det delade föräldraskapet.  

5.4 Monicas berättelse 

Monica bor tillsammans med sitt barn på behandlingshemmet.  Monicas intervju är 

54 minuter lång, och den transkriberande intervjun är 29 sidor.  I Monicas intervju är 

moderskap, och hennes liv nu jämfört med när hon använde och sålde droger, viktiga 
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teman. Monicas mamma är en viktig person i hennes berättelse, och det är den relat-

ion som är mest framträdande i Monicas livshistoria.  

Monica föddes i ett annat land, i en familj med flera barn. När Monica var liten flyt-

tade familjen till Finland. Föräldrarna arbetade hårt: ”mun vanhemmat teki kahta 

duunii, et tota se oli aika rankkaa”. I Monicas familj förekom ingen rusmedelsan-

vändning: ”kaikki oli semmoisii niin streightareita kun voi olla” Monica berättar att 

hon hjälpte till att uppfostra sina yngre syskon, eftersom föräldrarna var mycket borta 

hemifrån. Monica berättar inte mycket mera om sin barndom, utan går vidare till 

tonåren. När Monica är i yngre tonåren slänger hennes mamma ut henne hemifrån. 

Monica säger att det är då hennes nedförsbacke börjar. Jag frågar varför Monicas 

mamma slängde ut henne: 

Uuhm paljon mmm siihen sisälty aika paljon väkivaltaa ja kaikkee muuta. Et kato 

meijän kulttuuri-ero on niin erilainen, että, niinku, se ei pystyny ymmärtämään 

tiettyjä asioita mitä murrosikäiset tekevät niinku, nii se näki sen paremmaks et se 

heittää mut pois sieltä (.) parempi niinku muille sisaruksille, et on yks vähemmän. 

Monica berättar inte mera om omständigheterna som fick hennes mamma att slänga 

ut henne. I sitt narrativ konstruerar Monica kulturskillnader mellan föräldrar och barn 

i en invandrarfamilj som orsaken till att hon blev utslängd. Den finska kulturen, och 

tonåringars liv här är så annorlunda att föräldrarna inte kan förstå det. ”Kulturskill-

naden” fungerar som en narrativ resurs, genom vilken Monica tolkar sin mammas 

handlingar: hennes mamma slängde ut henne för att skydda de yngre syskonen. Mo-

nica kunde också tolka sin mammas handlingar på ett annat sätt: en hård mamma 

som överger sitt barn. I Monicas narrativ motiveras mammans handlingar ändå av 

kärlek och av omvårdnad för de andra barnen. Monica säger att hon ”ordagrant 

bodde på gatan” efter att hon blivit utslängd, med perioder på olika barnskyddsan-

stalter. Monica berättar att hon började tillbringa tid med sin ”farbror”: ”se ei oo mi-

kään se- niinku verisukulainen niin se on vaan siitä (.) se otti mut niinku suojiin”. 

Farbrodern säljer droger, och Monica börjar också sälja och använda droger i de 

yngre tonåren. Monica börjar som farbroderns drogkurir: 

Mä kuljetin mun sedän öuhm heroiini-annospusseja. Mä en silloin vielä myyny, 

mä vaan olin siinä niin mä vaan opin-opettelin siinä vaiheessa, (otydligt) et kurii-

rin vai mites vois sit sanaa käyttääkään, et kun se ei pystyny ite pitää niitä kun se 
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oli aika tunnettu ihminen, et kytät, jos kytät ois kollanu sen, niin siitä olis lähteny 

kaikki, niin mä kun olin niin viattoman näköinen ja nuori niin kukaan ei vois ar-

vella et mul olis niitä 

Monica konstruerar farbrodern som en sorts mentor, som tar henne under sin vinge 

och lär henne hur affärerna fungerar. I sin etnografiska undersökning om unga heroi-

nister fann Lalander (2001, 32-37) att mentorer har en viktig funktion i drogvärlden. 

Enligt Lalander är mentorer äldre, ofta manliga, mera erfarna droganvändare, som lär 

de yngre användarna hur subkulturen fungerar. Det är den vuxna Monica som ser 

tillbaka på relationen med farbrodern och som analyserar deras relation. I början av 

Monicas beskrivning om sin relation till farbrodern är hon något av en lärjunge: hen-

nes roll är att bära drogerna och följa med när farbrodern gör affärer. Med tiden bör-

jar också Monica sälja, och hon visar sig vara duktig på det. Efter några år dör far-

brodern av en överdos: ”refloihin kuoli, kun tukehtu omaan oksennukseeseen” (Reflat 

är slang, och syftar på abstinensbesvär). Monica nämner inte farbrodern mer i sin 

berättelse. Han förblir en avlägsen och opersonlig person, fastän han samtidigt är en 

av de centrala personerna i Monicas narrativ. Efter farbroderns död fortsätter Monica 

sälja och använda droger. Så här beskriver hon sin dag:  

Aamulla heräsin, mää vedin mä heti ensinmäisenä aamuna niinku vedotin ennen 

kun mä lähdin liikkeelle. Ja sit tota, mä lähin kaduille, näin tuttuja siellä, myin, 

näin tuttuja, myin, ja sit se oli semmoista niinku, et myymistä myymistä myymistä. 

Sit kotiin illalla laskemaan rahat, ja sit tekee-tehdä inventaarioo sen jälkeen tota, 

ja mä lähin sitten seur- niinku sit kun kama loppui niin mä lähin taas käymään 

tietyissä paikoissa (otydligt) päivä se on aika harmaa ja sekava. 

Monicas vardag under tiden som hon använde droger kretsar kring droger och att 

sälja droger. Hennes beskrivning är monoton, det är samma mönster som upprepas. 

Monica fortsätter att tala om försäljning, och säger att man aldrig kan vara säker på 

vad för sorts droger man köper: ”huumeiten kans on tosi salakavalaa, et sä et ko-

skaan voit tietää mitä se sisältää, tai mitään muutakaan”. Monica säger att hon själv 

som säljare alltid visste vad det var hon sålde:  

 Mä olin vastuussa siitä et mitä mä myin ihmisille, että sen takii mulla ei ollut on-

gelmii huumemaailmassa paljon siitä laadusta mitä mä myin, kaikki oli tyytyväisii 

ja must tykättiin myyjänä tosi paljon, ja harmiteltiin sitä niin kun mä lopettelin si-
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tä myymistä, koska mä olin kuitenkin tosi luotettava ja lojaali myyjä, et tää nyky-

päivä kun menee ostaa kadulle vaikka amfetamiinii, niin sä et koskaan tiedä mitä 

se sisältää oikeasti, pesunainetta vai mitä? Et moni on kuollut semmoisiin ainei-

siin, mitä ne on luullut ostavansa. Et huumemaailma on karu, jotkut tekee sitä 

vaan niinku, et tosi silleen, ilman mitään et ne ott- ottais vastuun missään asiois-

sa, et jonkun kuolema ei oo niitten, ei oo nille mitään. 

Monica konstruerar droghandeln som en egen värld med egna spelregler, en mörk 

och karg plats där döden är vardag och ett människoliv inte väger någonting för 

droghandlarna. Droghandels hela existens utgår från att användarna är beroende av 

drogen. Säljare kan använda sig av olika tekniker som t.ex. att ge gratis smakprov de 

första gångerna för att skapa och uppehålla ett beroende hos sina kunder (Green, 

South och Smith, 2005; Lalander, 2001). Droghandlare uppfattas ofta som omora-

liska och skrupellösa, som bara är ute efter egen vinst. När Monica talar om sin egen 

drogförsäljning är den stigmatiserande identiteten som morallös droghandlare en 

identitet som Monica måste ta ställning till. Monica gör ett identitetsarbete genom att 

konstruera sin egen drogförsäljning som en moralisk droghandel, där hon som försäl-

jare bar ansvar för kunderna och deras välmående, och över att hennes varor var av 

god kvalité. Som bevis för detta pekar Monica på att hon var en omtyckt försäljare, 

och att många var besvikna när hon slutade sälja. Genom att konstruera sig själv som 

undantaget till den typiska droghandlaren konstruerar Monica ett moraliskt jag, den 

ansvarstagande försäljaren. Det här liknar det som Lalander (2001) kallar för en ”för-

säljaridentitet”, som drogförsäljarna i hans undersökning hänvisade till för att för-

kasta anklagelser om att sälja droger till skolbarn (se även Green, South och Smith, 

2005). Jag frågar Monica vilka orsaker som hon ser att ledde till att hon började an-

vända droger: 

Aika paljon se et tota, se kun  perhe meni rikki kokonaan, se, ja kaikkee, kaikki 

ongelmat mitä niinku perhe-elämäs on näitä ja et kun mun mutsi ja faija aika pal-

jon riiteli ja tappeli toistensa kaa ja aika paljon väkivaltaa siin oli ja sit se kohdis-

tui viel meihin, et aika paljon draamaa siin meijän perhees on ollut, niin sen takii 

se vähän ajo mut siihen niinku päihteiden käyttöön (.) ja sit kun mul oli vieressä 

semmoinen esimerkki joka sanoi et päihteet on jees, et tota, siitähän se lähti 
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Liksom de andra kvinnorna i min undersökning konstruerar Monica barndomen, och 

svåra familjeförhållanden som orsaken till att hon började använda droger. Beroendet 

konstrueras som en sorts självmedicinering mot ett psykiskt illamående. Till en bör-

jan får drogerna henne att känna sig bra, men med tiden börjar Monica må allt sämre 

av drogerna. Monica beskriver tiden som hon använde droger som kaotisk och mörk. 

Hon vill, men kan inte sluta. Monica får flera allvarliga överdoser, och efter den sista 

överdosen bestämmer hon sig för att sluta: 

Mä lähin sitten, se oli viimeinen kerta kun mä sitten niinku päätin lopettaa, et mä 

lähe- et mä soitin mun mutsille että nyt mä oon valmis, et mä lähen nyt sun kaa 

[syntymämaahan], et totaa, siellähän mä olin puol vuotta, ilman mitään päihteitä, 

ihan ilman mitään, et mut niinku vierotettiin ihan niinku, suolaliuoksella vaan ti-

putettiin, et siel [syntymämaassa] oli nää omat keinonsa 

Monica tillbringar ett halvt år i sitt gamla hemland tillsammans med sin mamma och 

sina morföräldrar. Hon träffar ingen annan än dem under tiden, och hon använder 

inte droger. Monica beskriver vården som motsatsen till den terapeutiska vård hon 

går i nu: hon vårdas hemma av en privatläkare, med saltlösningsdropp som enda 

vårdform. Monica lyckas bli av med sitt beroende. Perioden i hemlandet är en viktig 

vändpunkt i Monicas liv, som hon återkommer till senare i sin berättelse. 

Monica återvänder till Finland, och börjar arbeta på ett ”normalt jobb”. Hon är drog-

fri, men så småningom leder en sak till en annan, och Monica börjar använda 

Subutex. När Monica börjar använda igen träffar hon den blivande pappan till sitt 

barn:  

Et me ollaan tunnettu hänen kaa monta vuotta, mut juurikaan yhes ei me olla oltu 

pitkään, mut sit päätettiin niinku yhessä lopettaa koko juttu, niinku huumet, uu-

uudestaan lopettaa se yhessä ja perustaa perhe. Et sithän mä tulin paksuksi sit 

yhtäkkiä vaan. 

Liksom i Hennas narrativ träffar Monica en man, som får henne att tänka på att sluta 

använda droger. Monicas beskrivning skiljer sig från Hennas romantiska narrativ: 

Monica konstruerar sitt förhållande mera som en pragmatisk lösning på en ohållbar 

livssituation. I Monicas narrativ framstår familjen som vägen ut ur drogvärlden. När 
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Monica märker att hon är gravid slutar hon använda allting förutom Subutex. Gravi-

diteten väcker många känslor i Monica: 

Tuntui hyvältä, mut tietsä pelotti tosi paljon kuitenkin, et hei nyt tää elämä muut-

tuu et, onks mä niinku valmis tähän muutokseen, et pitää huoli toisest pienemmäst 

ihmisest, ku ennen osas vaan pitää huolta itestään ja just ja just toisest vanhem-

masta ihmisestä, mut ei niinku pienemmästä, ei koskaan minkäänlaista semmoista 

kokemusta, mu kuitenkin oli valmis siihen muutokseen, ku vanha elämä oli niin, 

siin ei ollut mitään tulevaisuutta, siel oli siis, ainoo asia mikä saattaa, niin se 

saattaa sua hautaan, ei mikään muu, et niinku, pahempaan suuntaan oli menossa. 

Graviditeten framstår som en vattendelare i Monicas liv, där hon gör ett val mellan 

ett gammalt och ett nytt liv. I citatet gör Monica ett identitetsarbete, vars funktion är 

att visa hur hon förändrats från en person som knappt kan ta hand om sig själv, till en 

vuxen kvinna som kan ta hand om en hel familj. Monica konstruerar valet mellan 

drogerna eller familjen som ett val mellan liv och död. Monica ser inget annat val än 

att fortsätta framåt. Det här är en viktig vändpunkt i Monicas biografi, där hon på ett 

symboliskt plan stänger en dörr och öppnar en annan. I motsatts till det gamla livet, 

som leder bara till graven, är det nya livet fullt av hopp. Monica beskriver sina käns-

lor om att bli mamma:  

Tuntui hyvältä, hyvältä ja menestyvältä (skratt) [---] joo, se oli ihan uus tunne, et 

mitä mä tunsin kun mä olin raskaana ja kaikki lapsen liikkumiset ja sun muut, niin 

se herätti mussa ihan erilaisii tunteita, mitä mä en oo koskaan tuntenu aikaisem-

min. Silloin kun mä käytin noit päihteitä niin silloin sä et voinut tuntee mitään, sä 

olit totaalisesti tunnevammainen, koska ne aineet lamauttaa sut niin paljon et sä 

et pysty tuntemaan mitään. Et se oli niin erilaista (.). Rakkautta, paljon rakkautta 

lasta kohtaan. Ja mä lopetin niinku lääkkeiden syöm- kun mä oon kuitenkin syöny 

noit lääkkeitä niinkuu, kolmetoisvuotiaalta lähtein ja mä muistan vieläkin sen päi-

vän kun mä sanoin [lapsen] isälle viel et mä en tiedä mitä mä teen ilman näit 

bentzoja, et niinku mä en pysty varmaan elää ilman. 

Monica konstruerar graviditeten som ett känslomässigt uppvaknande, som får henne 

att känna saker hon aldrig känt förut. Monica konstruerar en tudelning mellan sina 

känslor nu, och hennes känslor medan hon använde droger. Medan hon använde dro-

ger säger Monica att hon inte förmögen att känna känslor – ne aineet lamauttaa sut 
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niin paljon et sä et pysty tuntemaan mitään – medan hon nu är full av kärlek för bar-

net i magen. Graviditeten framstår som en kraft, som gör det möjligt för Monica att 

sluta äta de starka läkemedel hon ätit sedan tonåren. Tudelningen mellan Monicas 

känslor då och nu skapar grunderna för en ny identitet, identiteten som mamma. Mo-

nica påbörjar en avgiftningsvård, men hon berättar inte mycket vårdperioden. På 

vårdhemmet som Monica bor på rekommenderas det att de blivande mammorna flyt-

tar in innan förlossningen, för att bereda ro och vända fokusen på barnet redan innan 

förlossningen. Monica vill ändå inte komma till hemmet förrän efter förlossningen: 

Mä tulin Enskotiin, mua pyydettiin tänne jo aikaisemmin silloin kun mä olin ras-

kaana, mut sit totaa, mä olin aika vastahakoinen si- siihen kohtaan, koska mulla 

oli vielä tiputus meneillään ja tota mä olin siellä toisen kerran [hoitopaikassa] ja 

mulla oli tiputusohjelma, eli piti päästä nollille saakka, niin totaa, mä en halunnut 

tulla tänne näin kun tääl oli lapsia, et vieroitusoireinen tulee tänne näin mis on 

lapsia niin se oo hyvä juttu, ei tää oo oikea paikka sellaiselle. 

Trots att vårdplatsen, som har en etablerad expertställning inom området, ser att det 

skulle vara bäst att Monica skulle komma redan innan förlossningen, känner sig Mo-

nica motvillig. Monica kommer i stället till vårdhemmet efter förlossningen, till-

sammans med sin lilla baby. Det är ett intressant identitetsarbete som Monica gör i 

detta citat. Medan hon är gravid, och ännu går igenom avgiftningsvård, konstruerar 

Monica sig som en person som inte skall vara i närheten av barn. Föräldraskap, barn 

och rusmedel går inte ihop i det här narrativet. Det är först efter den avslutade avgift-

ningsvården, och förlossningen, som Monica tycker att hon kan flytta till behand-

lingshemmet. På så sätt framstår avgiftningsvården och förlossningen som en sorts 

renhetsritual, som föder fram en ny Monica. Genom att hänvisa till ”barnens bästa” 

positionerar Monica sig som en moralisk och självständig aktör, som går emot exper-

ternas rekommendationer och uppoffrar sin egen vård till förmån för barnen på be-

handlingshemmet. På så sätt framstår Monica som till och med mera moralisk än 

vårdplatsens experter. Jag frågar Monica om hon ser att det funnits något positivt i 

hennes rusmedelsbakgrund:  

No ei siin mitään positiivista oo, paljon negatiivista, äei, ei paljon, ei paljon po- 

niinku positiivisii juttuja(.) et ei se, siellä ei ollu mm-siellä vallitsi aika paljon 

niinku, kaikki oli niin itsekkäitä ihmisii, kaikki ajatteli vain ja ainoastaan omaa 
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napaa, ei siel ollut yhtään oikeita ystävää, ei mitään muutakaan. Et se oli niinku 

hukkaan heitettyjä vuosia. 

Monica hittar ingenting positivt i sin droganvändning. Monica konstruerar en drog-

värld full av själviska och falska människor, där hon slängt bort halva sitt liv. Det här 

står i skarp kontrast till Henna, som i sitt narrativ framförde att hennes droganvänd-

ning lärt henne mycket och gett henne mer värdefull livserfarenhet än hon kunde få 

på flera år annars. Monicas marginal är en negativ marginal. Liksom Elsa konstruerar 

Monica ett ångernarrativ, vars syfte är att visa hur mycket hon förändrats: 

Mä aika paljon muuttunu, mä oon kasvanu ihmisenä aika paljon, vahvemmaks ja 

vahvemmaks, et se on osa sitä et kun mä olin katk-siellä [synnynmaassa] katkolla, 

et se ra-niinku mun äiti teki mulle niinku semmoisen niinku vieroitusohjelman mi-

tä missään ei oo varmaan, et se oli niinku "tough love", sanotaan näin, tough love 

(.) se vähän niinku, se jotenki murs mut kokonaan ja rakens mut uudestaan, ihmi-

senä, et se nollas mut   

Cilla: millä tavalla hän nollas sut?  

Monica: mmm aika traumaattisella tavalla, että silloin kun mä olin kaikis pahim-

millaan niin se alko, se halus puhuu mun kaa kaikist ju- asioist menneisyydest ja 

kaikis muista, mä en taas halunnu käsitellä niitä, koska mä olin niin sekaisin siitä 

olosta et mä olin niin vieroitusoireinen et mä en pystyny olee normaalisella, niin 

sehän pakotti mua puhumaan silloin ja kaikkee, et se teki semmoisii asioita mitä 

(.) kaikki äidit tekee, jos ne vaan jaksaa yrittää, et se on aina mahdollista kuiten-

kin pelastaa toisen niinku huume-ongelmistaan pois (.) tarpeeks rakkautta. 

Monica säger att hon blivit starkare och starkare som människa, delvis på grund av 

halvåret då hon genomgick en avgiftningsvård hemma hos sina morföräldrar. I Mo-

nicas narrativ är det mamman som lade upp avgiftningsprogrammet, som grundade 

sig på det som Monica kallar för ”tough love”. Monicas språk när hon beskriver sin 

mammas handlingar är mycket symboliskt: jotenki murs mut kokonaan ja rakens mut 

uudestaan, ihmisenä, et se nollas mut. I lyssnarens öron låter Monicas beskrivning av 

sin mammas handlingar hård, och Monica beskriver det själv som traumatiskt. Det 

finns en spänning i Monicas beskrivning av sin mammas handlingar, eftersom hon 

samtidigt försvarar sin mamma genom att hänvisa till kärlek, och genom att normali-
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sera sin mammas handlingar. Det här är något som vilken mamma som helst skulle 

göra - kaikki äidit tekee, jos ne vaan jaksaa yrittää, et se on aina mahdollista kuiten-

kin pelastaa toisen niinku huume-ongelmistaan pois. I Monicas narrativ är hennes 

mammas kärlek och insisterande på att tala som räddar Monica från drogerna. Mo-

nica säger ändå att hon aldrig skulle kunna behandla sitt eget barn så som hennes 

mamma gjorde när hon själv var liten: 

Siis mä en koskaan vois niinku hakata mun lasta, niinku antaa tosi rankkaa rak-

kauta, jos se on ees rakkautta (.) ja niinku mun vanhemmat on kuitenki niinki 

[X]syntysii,[meidän] kulttuuri, se on niin erilainen, et siel on ookoo lyödä lasta ja 

kouluttaa sitä, ja siis se on ihan sairasta se meidän, minkälainen lapsuus on ollu, 

et sitä mä en koskaan tee [lapselle] (.) mä en halus et se joutuu kokemaan sitä 

samaa mitä mä oon kokenu pienenpänä (.) et niinku (.) sit mitä samaa mä voisin 

samaistua mun vanhempiin on se että mä panostaisin kaiken mun lapseeni. 

Monica beskriver sin barndom som ”sjuk”, och hon säger att hon aldrig skulle kunna 

slå sitt eget barn, och ge lika ”hård kärlek” som hennes mamma gett henne. I nästa 

mening ifrågasätter Monica om det som hennes mamma gjorde ens kan kallas för 

kärlek. Monica förklarar mammans handlingar genom kulturen i deras ursprungs-

land: där är det normalt att slå och skola barnen, för barnets eget bästa. I Monicas 

narrativ fungerar ”kulturen” i ursprungslandet som en narrativ resurs, som förklarar 

och rättfärdigar mammans handlingar. Genom att använda det kulturella narrativet 

om barnuppfostran och barnets ställning i ursprungslandets kultur gör Monica sin 

mammas handlingar fattbara. ”Kultur” är ett verktyg som Monica använder i sitt bio-

grafiska arbete för att förstå sin egen barndom och sina erfarenheter. Monica fortsät-

ter tala om relationen till sin mamma:  

No oli meillä, mut aika semmoiset välit, aika huonot välit kuitenkin on ollut koko 

ajan, et kyllähän mun äiti on ollut koko ajana siinä vieressä rinnalla mut katto-

massa, sehän syyttää itteään siitä et must on tullut (.) niinku tällainen mitä mä 

oon nyky- niinku pari vuot sitten vielä olin, sellainen paha addikti, tosi paha (.) et-

tä niinku, mul vaan pyöri huumeet mielessä, kaikki muut oli jotain muuta, ja mulla 

oli se oma perseeni kaikist tärkein aina” 

Cilla: Millaiset välit teil on nykyään sitten?  
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Monica: erittäin hyvät, se on per- hän on periaatteesa mun paras kaveri niinku, ja 

mun äiti tietää kaikkist näist mun jutuista niinku, mitä mä oon käyttäny, kokenu ja 

sun muuta, mä oon kertonu sul-sille silloin [syntymämaassa] kerroin kaiken, et 

mitä mä oon käyttäny ja kuinka kauan, ja mil-millä tavalla, et niinku se (.) ym-

märtää mua aika hyvin. 

Monica säger att relationen till hennes mamma varit dålig, och att mamman skyller 

på sig själv för att Monica blev en ”tosi paha addikti”. Monicas beskrivning av sig 

själv som ”narkoman” är genomgående negativ: hon var självisk, och brydde sig bara 

om droger. Monica skapar distans till detta ”narkomanjag” genom att säga att hon 

var sådan tills för ett par år sedan. I Monicas narrativ framstår ”narkomanjaget” näst-

an som en syndabock, som bär skulden för att Monicas och hennes mammas relation 

varit svår. Det var ”narkomanjaget” som genom sina själviska handlingar försvårade 

relationen. Funktionen av att använda ”narkomanjaget” som en syndabock är att det 

frigör både Monica och hennes mamma från både skuld och ansvar. Genom att till-

skriva de dåliga handlingarna till ett tidigare jag kan Monica vända till ett rent blad i 

sin livshistoria. Monica säger att hennes mamma nu är hennes bästa vän, och att hon 

”vet allt” om Monicas droghistoria. Den här tematiken om att ta kontroll över ett 

stigmatiserande förflutet är bekant från Hennas historia. Relationen till Monicas 

mamma kommer upp igen när jag frågar Monica vad som motiverar henne att hålla 

sig nykter: 

Mun lapsi, ainoastaan mun lapsi ja mun perhe, kun mun äiti on tehnyt mu-

muiinoin semmoisen uhkava uhkauksen et totaa, jos mä joku päivä viel retkahdan 

huumeisiin niin he jättävät minut, että mä lennän kokonaan perheestä pois  

Cilla: miltä se tuntuu?  

Monica: aiiika pahalta, koska mul ei oo mitään muita, muuta niinku sukuu täällä 

näin kun mun äiti ja mun sisarukset ja mun isä periaatteessa. Mut anyway, niin se 

tuntuu tosi pahalta. Mut tuskin jos, jos mä retkahtaisinkin niin tuskin mun- lentäi-

sin ulos, se on semmoinen uhkaus vaan koska nykyään kun mä oon kuitenkin 

muuttunu niin paljon siitä ajoist mitä mä olin, ja mul on kuitenkin lapsi, et se lapsi 

on enimmäkseen se avain mikä on lähen- niinku meijän välit on lähentyny siin-sen 

takii, et mul on syntynyt lapsi. 
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Förhållandet till familjen framstår som något som konkret står på spel i fall Monica 

inte håller sig nykter: hennes mamma har hotat med att slänga ut henne i fall hon 

börjar använda droger igen. Monica säger att mammans hot känns illa, men att hon 

inte helt tar det på allvar för hon har förändrats mycket, och Monicas barn har fört 

dem närmare varandra. I Monicas narrativ framstår barnet som en symbolisk nyckel, 

som inte bara möjliggjort en förändring för Monica som människa, utan som helat 

hela familjens relationer. Monica säger att det ändå inte varit lätt att vara mamma: 

[Ensinmäiset kuukaudet olivat] aika rankat (skratt), aika rankat, koska [lapsi] on 

kuitenkin altistunut buprenorfiinille ja muille aineille, on altistunut sikiöaikana, 

niin lääkärit sano et hänestä tulee vielä vaikeempi vauv-hoidettava vauva kun 

normivauva, et itkuisempi ja sun muuta, kun [lapsihan] oli kaks viikkoo totaa, [---

] morfiinihoidossa, niin sit kun se pääs tänne niin kyl mä imetin sitä aika pitkään, 

kun mun kautta se saa sitä buprenorfiinii vielä, et se on niin niin kiukkunen, et se 

oli aika rankkaa kuitenkin se kaks ensinmäistä kuukautta, mä en nukkunu, mä en 

syönyt, mä vaan hoidin häntä, ja mikä mä eniten oisin tarvinnut mun miehen rin-

nalle tänne niinku hoit-hoitamaan häntä mun kanssa, kun hän ei päässyt tänne 

näin, omiensa ongelmiensa takia 

Monica beskriver vilka konsekvenser som hennes subutexanvändning haft på hennes 

barn. Hon använder läkarnas ord för att beskriva hur hennes baby varit gråtig och 

retlig. Monica konstruerar konsekvenserna av hennes droganvändning som ett fak-

tum, som hon inte längre kan påverka eller ändra på. Monicas narrativ skiljer sig från 

Elsas, vars narrativ präglades av skuld över hur hennes handlingar påverkat barnet. 

Samtidigt verkar Monica försona sina tidigare handlingar genom att konstruera en 

identitet som en självuppoffrande mamma, som nu sätter barnets behov före sina 

egna, utan hjälp från barnets pappa. Barnets pappa bor inte tillsammans med Monica 

och barnet, eftersom han med Monicas ord är siel ulkona hoitamassa asioitaan 

kuntoon, odottamassa korvaushoito. Monica säger att barnet och hon träffar pappan 

någorlunda regelbundet. Monica fortsätter:  

Mun miehellähän on semmoinen, oli semmoinen pelko, että [lapsi] huostaan ote-

taan, et sen takii että hän ei oo korvaushoidossa. Mä vaan oon sanonut sille et ka-

to mul on yksinhuoltajuus kuitenkin, kun mä en uskalla antaa sitä hänelle jos hän 
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möhlii sen niin sehän vetää mut mukanaan, ja mä en oo valmis siihen niin, enkä, 

mä en kestäis sitä jos [lapsi] viedään pois 

Monicas beskrivning av hennes barns pappas rädslor gör ett identitetsarbete för 

henne. Det positionerar henne som en aktiv och ansvarstagande mamma, som tagit 

till åtgärder för att skydda sitt barn och sig själv mot eventuella risker. I detta föräld-

raskap är det Monica som är den starka. Monica säger att hon inte ser det som troligt 

att hon själv skulle börja använda droger igen. Jag frågar Monica vad hon idag tänker 

om rusmedel och sitt förflutna: 

Noloo! (skratt) Siis kun mä oon miettiny kun mä kävelin tuol kaupungil välillä niin 

mä katoin niin ihmisii ja mä peilaan niinku itteeni siinä ja mä kattelen niit ihmisii, 

et oonksmä ollut joskus noin nolo? Oonks mä ollut joskus noin sekaisin? Miten 

mä on kehdannut olla noitten kaa  joskus hengailemas jossain? 

Cilla: onks ne siis ihan sun tuttuja vai? 

Monica: joo siis, ohimennen, koska mä, mä jään välill vaihtamaan pari sanaa 

niitten kaa et mitä kuuluu ja tälleen näin, mä jatkan matkaani, mä en koskaan jää 

siihen niinku pidemmäks aikaa, koska ei, ei se oo mulle, mun mielestä mitään jär-

kee, kun niitten kaa kun on niin ei puhu mistään muusta kun kamasta, ja mä oon 

taas ihan täynnä sitä, ja kun ei oo minkäännäköistä niinku kiinnostusta niinku sii-

hen niin, nii ei meil oo mitään samaa enää   

Cilla: joo. Mitä sä luulet et ne ajattelee kun ne näkee sut?  

Monica: noo ainaki, moni on sanonut "hei, et sä näytät tosi hyvältä, et onneks ol-

koon" et niinku, tsemppiä! Et jotkut on todellakin niinku sillä tavoin niinku mun 

puolella, et ne niinku ne, niinku näyttää vihreetä valoo mulle, et hyvä hyvä, anna 

mennä! Ja jotkut on tosi katkerii, ja katellisii, et miten toi pystyy ja mä en? Et 

niinku toi on se huono siin kamamaailmassa et tosi monet on kateellisia, ne ei voi 

ajatella mitään hyvää sulle, niinku 

Monica beskriver hur hon ser gamla bekanta på och hur hon speglar sig själv i dem, 

och inte kan förstå att hon varit så pinsam och så borta. I sin analys av striptease-

dansares identitetsarbete fann Ronai & Cross (1998) att dansarna motsatte sig nega-

tiva uppfattningar om striptease-dansare genom att konstruera bilden av en ”typisk 
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strippa”, en ”narrativ halmdocka” och sedan konstruera sig själv som undantaget. I 

sitt narrativ konstruerar Monica en bild av den typiska ”knarkaren”: någon som är 

hög som ett hus, vars liv kretsar kring droger, och som inte har något bättre att göra 

än att hänga på stan. Hennas gamla bekanta fungerar som en narrativ halmdocka som 

Monica speglar sig själv mot. Monica gör ett retoriskt arbete genom att först beskriva 

hurudana ”de där människorna” är, och sedan berätta hur hon själv skiljer sig från 

dem. Genom att göra en positiv särskiljning mellan sig själv och den ”typiska knar-

karen” konstruerar Monica ett motnarrativ vars funktion är att understryka hennes 

egen förvandlingsprocess och hennes egen ”normalitet” När Monica talar om att 

möta sina gamla bekanta konstruerar hon en tudelning mellan ”vår värld” och ”drog-

världen”. Monicas beskrivning av hur hennes gamla bekanta hejar på henne (ne näyt-

tää vihreetä valoo mulle, et hyvä hyvä, anna mennä!) för lyssnarens tankar till en 

idrottstävling, ett långt och utmattande lopp till mållinjen. Monica fortsätter tala om 

sina gamla bekanta, och säger att alla inte klarar av att lämna drogvärlden: 

Ne haluis, mut ne ei pystyis, koska kamamaailma kuitenkin se vaati että sä jättäi-

sit, et sä tekisit semmosii päätöksiä et sä jättät jonkun asian ja otat uuden tilalle, 

ne ei oo valmiis siihen niin et ne jättäis jonkun, niitä pelottaa se että mitä jos ei 

tuukkaan mitään tilalle? Ne pelkää just sitä.  

Cilla: joo. Pelkäätkö säkin sitä?   

Monica: en, en. Elämäs sen oon oppinut, et kannattaa ottaa riskejä jos haluu jo-

tain tarpeeksi, et pääsee elämässä eteenpäin, et niinku kokee uusia asioita, niinku 

raskaus on kaikista paras niinku se keino jos haluu oikeesti aloittaa uuden elämän 

jotenki, niin raskaus on semmoinen voima niinku, silloin kun sä oot raskaana sul 

on semmoisii voimii mitä normaalisti sul ei ole, et sä pääsisit päihteistä irti, se ha-

lu ja tahto on kovempi vielä kun normaalis 

I Monicas narrativ framstår drogvärlden som ett träsk, som drar ner dem som försö-

ker lämna drogerna. Monica konstruerar sig som en människa som i motsats till 

många andra lyckats med att ta sig ut ur drogvärlden genom hårt arbete. För att 

komma ut ur träsket måste människan byta drogerna mot något annat. För Monica 

har graviditeten varit en sådan sak. Graviditeten framstår som en kraft, en källa för 

självtillväxt, som ger övermänskliga förmågor. Monica säger att hon är nöjd med sig 

själv idag: 



 

 

102 

Mä nään itteeni, et mä oon kasvanut vihdoinkin niinku aikuiseks, ja niinku, hyväl-

tä näyttää, et mä en oo enää semmoinen luuranko tuijottaa toisia puol- et niinku 

kun mä katoin itteeni ennen niin mä katoin et mä häpesin itteeni tosi paljon, mä 

olin niin laiha, niinku mä olin 49 kiloinen luuviulu ja siis mä näytin tosi hirveeltä, 

ja mut niinku silloin kun sä oot kamoissa niin sä pidät itteesi tosi kauniina, se on 

vaan vääristynyt kuva, et nykyään mä oon tosi tyytyväinen siihen et mitä mä oon 

nykyään 

I sitt citat konstruerar Monica en identitet som en person som förändrats och vuxit 

som människa. Metaforen av hurudan hon var tidigare, en mager gestalt som står 

utanför och tittar på andra, är mycket kraftig. Monica säger att hon uppfattade sig 

som vacker då, men det var bara falskt. Egentligen är sanningen att hon såg för-

skräcklig ut. Lite senare i intervjun använder Monica en annan metafor: 

Monica: en mä tie (.) mä oon aika vähänsanainen ihminen (.) se on se et ku on 

elännyt niin kauan tuol hu-huumeiden kaa niin sie vie aika paljon tietsä, sun muis-

tis ja kaikki, kun sä oot käyttänyt niin paljon, niin välillä kun mä elin vuosia, niin 

mä luulin et on mennyt vast puol vuotta, vaik on mennyt kaks vuotta  

 Cilla: mmm 

Monica: siinä päivät hämärtyy, ne vaan menee, ne vaan lentää, ja mmm ei oo mi-

tään järkee, siin ei oo mitään järkee kököttää pimeessä, hirv-niin kököttää pi-

meessä periaatteessa  

Cilla: joo  

Monica: nyt kun mä oon kuitenkin astunut valoon ja mä näen vaan valoa tällä 

hetkellä, niin se on muutos on niin iso ja erilainen 

I metaforen är drogvärlden ett mörker, utan tid och rum, där droganvändarna hukar 

sig i dunklet och lever endast för en sak. Det framstår som en hopplös och handlings-

förlamade plats, som är långt borta från resten av världen. Tillsammans för metafo-

rerna tankarna till figuren Gollum i Sagan om Ringen. Gollum förälskade sig i ringen 

till den grad att han drog sig undan från omvärlden i en mörk grotta. Ringen gav Gol-

lum ett onaturligt långt liv, men samtidigt förtärde den honom. Monica använder 

liknelsen av att stå i ljuset för att belysa den förändring hon genomgått. De båda me-



 

 

103 

taforerna bygger på dikotomier: falskhet/sanning, mörker/ljus. Metaforerna är en del 

av ett identitetsarbete, där Monica konstruerar ett djupare, mera genuint ”jag” som 

står i motsats till det gamla ”narkomanjaget”. Liknelserna beskriver Monicas gamla 

och nya liv som totala motsatser, som natt och dag. Monicas konstruering av två liv 

som är totalt motsatta skapar en viss spänning i hennes narrativ. Rusmedelsmiss-

bruket och moderskapet är händelser som inte går att förena i Monikas narrativ, och 

att hon löser denna spänning genom att konstruera dem som delar av två olika liv. 

När jag frågar Monica var hon ser sig själv om fem år beskriver hon också framtiden 

som ljus. Monica hoppas på att ha ett jobb, och att barnet har en dagisplats. När jag 

tackar för intervjun säger Monica att det är ett mycket viktigt ämne jag skriver om: 

Tää on tärkee aihe, meitä on niin paljon, niinku päihdeäitejä ja meit ymmärretään 

tosi usein väärin, ja meilt kohdellaan tosi kaltoin usesti, niinku yleensä kun me 

mennään jonneki, niinku neuvolohin sun muihin, niin sielt saattaa saada semmoist 

karuu kohteluu (.) et mekin ollaan ihan tavallisii ihmisii vaan, kenell on ollut 

menneissään huonompi elämä, että kaikki muutos on mahdollista jokaiselle ihmi-

selle, pitää vaan uskoa parempaan 

Monica säger att det är ett viktigt ämne, eftersom gruppen ”päihdeäitit”, som hon 

själv räknar sig till, utsätts för mycket diskriminering och fördomar. Monica använ-

der ordet ”päihdeäiti” i en strategisk bemärkelse: det belyser det stigma och de för-

domar som kopplas till kvinnorna. Samtidigt motsätter sig Monica stigmat genom att 

skapa ett motnarrativ om hur ”rusmedelsmammor” är vanliga kvinnor, som bara haft 

en sämre lott i livet. 

5.4.1 Centrala teman i Monicas berättelse 

I Monicas berättelse är olika tudelningar ett centralt tema. Monicas narrativ bygger 

på flera dikotomier: drogvärlden/vanliga världen, mörker/ljus, 

narkomanjaget/mammajaget, falskhet/sanning, då/nu. Dikotomierna är en del av 

Monicas biografiska arbete, och de fyller en viktig funktion: de visar att hon 

förändrats och utvecklats, och de skapar ett dynamiskt, proggressivt narrativ. Genom 

dikotomierna behandlar Monica känsliga teman i sin livshistoria, men de skapar 

också en spänning i Monicas narrativ. Den mest centrala dikotomin i Monicas 

berättelse krestar kring narkomanjaget och Monicas jag här och nu. Sitt jag i 

drogvärlden konstruerar Monica kring droger, medan hon konstruerar sitt jag i nuet 
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kring moderskap. Genom denna tudelning bemöter Monica eventuell kritik mot sitt 

moderskap. Identiteten som ”päihdeäiti” är en identitet som kräver reparation. Den 

kulturella bilden av en ”päihdeäiti” är en självisk kvinna, som alltid kommer att välja 

drogerna framför sitt eget barn och som aldrig kommer att förändras. Genom att 

skapa ett motnarrativ som kretsar kring moderskap och som bygger på förändring 

och personlig tillväxt gör Monica ett identitetsarbete. I Monicas biografi är det en 

skarp linje mellan ”narkomanjaget” och ”mammajaget”. Rusmedel och moderskap 

verkar inte ha utrymme inom samma narrativ. I sitt narrativ talar Nina mycket om sitt 

äldre barn, och om hur det var att vara mamma under tiden som hon använde droger. 

Ninas narrativ är inte spänningslöst, men jag uppfattar det som ett mera ”tillåtande” 

narrativ. Alla kvinnorna som jag intervjuat använder sig i olika mån av de dikotomier 

som jag beskrivit ovan. Att de framkommer speciellt starkt i Monicas berättelse kan 

ha att göra med att Monica vid tiden av intervjun bott minst tid på 

behandlingshemmet, flera månader mindre än de andra. Min tolkning är att Monica 

befann sig i en mycket känslig livssituation: hon var rätt så nykommen till 

behandlingshemmet, och hade varit både nykter och mamma en ganska kort tid. En 

sådan livssituation kan kräva mera reparation, och ett mera aktivt identitetsarbete. I 

en annan situation, eller nu, något år senare, kan Monicas narrativ ha varit 

annorlunda. Intervjuupplägget, och intraktionen med mig, kan också ha lockat fram 

ett visst sorts upplägg. 

Monicas narrativ är också den en proggressiv berättelse, mot ett högt värderat 

slutmål. Monica konstruerar sig som en aktiv aktör, men hon beskriver inte en 

likadan kamp om nykterheten som Nina och Elsa. Monica talar också mycket om sin 

svåra barndom och den spända relationen till sin mamma, men hennes narrativ har ett 

starkare aktörskap än Hennas narrativ, där Henna i högre grad konstruerar sig som ett 

passivt offer för omständigheter.  

6 Diskussion 

I detta kapitel sammanfattar jag svaren på mina forskningsfrågor och deras relevans i 

förhållande till tidigare forskning. Jag diskuterar också min avhandlings begräns-

ningar samt tankar för vidare forskning.  

Forskningsfrågorna i min undersökning var: 
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1. Hurudana identiteter konstruerar kvinnor som använt rusmedel under gravidite-

ten i sina livsberättelser?  

2. Hurudana betydelser får moderskap och rusmedelsanvändning i kvinnornas 

livsberättelser?  

Som jag tidigare konstaterade går mina forskningsfrågor in i varandra, och i analysen 

av varje enskild berättelse har jag inte svarat på frågorna separat från varandra. I stället 

har jag strävat efter att ge en helhetsbild av varje kvinnas livshistoria i förhållande till 

forskningsfrågorna. Jag kommer nu att svara på forskningsfrågorna enskilt, även om 

det är svårt att separera frågorna från varandra helt och hållet. I metodikkapitlet moti-

verade jag mina val av metoder, samt redogjorde för hur jag svarat på mina frågor.  

Hurudana identiteter konstruerar kvinnor som använt rusmedel under graviditeten i 

sina livsberättelser?  

Kvinnornas livsberättelser kan kategoriseras som progressiva berättelser, där huvud-

personen går igenom prövningar mot ett högt värderat slutmål. Progressiva berättelser 

har också i tidigare forskning identifierats som en central del av tillnyktringsnarrativ 

(Hänninen och Koski-Jännes, 1999; Gergen, 1998). Ett progressivt narrativ gör ett 

identitetsarbete för berättaren genom att positionera denna som en person som mognat 

och förändrats, och som nu tar ansvar för sitt liv. Ur en moralisk synvinkel är funkt-

ionen av ett progressivt narrativ att frigöra berättaren från ansvar och att peka på svåra 

omständigheter och relationer som orsaken till beroendet (Hänninen och Koski-Jännes, 

1999). Det progressiva narrativet kan också betraktas som en motberättelse mot de 

kulturella narrativ som definierar kvinnorna och deras moderskap som dömt att miss-

lyckas. I sina narrativ konstruerade kvinnorna sig både som offer och som aktörer. I 

början av sina narrativ konstruerade kvinnorna sig som offer för svåra omständigheter 

och betungande människorelationer. Beroendet konstruerades som ett svar på dessa 

omständigheter. I mitten och mot slutet av sina narrativ konstruerade kvinnorna ett 

växande aktörskap genom att beskriva hur de övervann sitt beroende, frigjorde sig från 

svåra människorelationer och hittade sitt ”verkliga” jag. Denna utveckling från ett pas-

sivt offer till ett agerande jag passar väl in i ett progressivt narrativ. Förhållandet mel-

lan aktör och offer var ändå mera komplicerat i narrativen. Narrativ är inte endast en 

beskrivning av händelser, utan retoriska konstruktioner vars syfte är att övertyga lyss-

naren om berättarens version (Ezzy, 2000). Trots att de yttre omständigheterna i kvin-

nornas berättelser var lika skiljde sig kvinnorna ändå i hur de konstruerade sig som 
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offer eller som aktörer. Elsa konstruerade sig som ett hjälplöst offer för en fysiologisk 

sjukdom, medan Nina konstruerade sig som en strategisk aktör också under sitt bero-

ende. Hennas berättelse är ett speciellt intressant exempel, eftersom Henna konstruerar 

sig som förövare i situationer då det kunde ha varit enklare att inta en offerroll.  

Kvinnorna konstruerade sin identitet i förhållande till olika dikotomier. De mest fram-

trädande dikotomierna var en särskiljning mellan livet nu och livet då, drogvärlden 

och vanliga världen, samt ett ”drogjag” och ett ”riktigt” jag. ”Drogjaget” konstruera-

des som ett undantag, ett falsk, främmande och själviskt jag. Det ”riktiga” jaget kon-

struerades som genuint, vuxet och ansvarstagande över sig själv och andra.  

Identiteten som en moralisk aktör, ett moraliskt jag, var framträdande i varje berät-

telse. Kvinnorna konstruerade ett moraliskt jag i förhållande till sitt eget föräldraskap 

och handlingar som de begått under sig tid i drogvärlden. Kvinnorna konstruerade sitt 

moraliska jag genom konstrueringen av ”drogjaget” och det ”riktiga jaget”, och genom 

att peka på att det var drogjaget som begick de omoraliska handlingarna. Kvinnorna 

konstruerade ett moraliskt jag genom att beskriva den förändring de genomgått sedan 

de blivit nyktra, och genom att konstruera sig själva som undantaget till den typiska 

rusmedelsmamman. I sina berättelser konstruerade Elsa och Nina ett moraliskt jag 

genom att hänvisa till barnets bästa. Också handlingar som kan uppfattas gå emot ett 

konventionellt gott moderskap (som att ge bort sitt barn eller välja att bli 

ensamstående mamma) motiverade kvinnorna genom att hänvisa till barnets bästa. I 

sin analys av ensamstående mammors narrativ om skiljsmässa definierar May (2004) 

”barnets bästa” som en oförhandlingsbar moralisk norm i vår kultur.  

Hurudana betydelser får moderskap och rusmedelsanvändning i kvinnornas livsberät-

telser?  

Kvinnornas livsberättelser följer bekanta kulturella narrativ om att tillfriskna från ett 

beroende. Kvinnorna konstruerade sina narrativ som en kedja av sammanhängande 

händelser, där varje ny händelse var en reaktion på en tidigare händelse. Alla kvin-

norna konstruerade beroendet som en konsekvens av traumatiska händelser i barndo-

men, och som en lösning på ett psykologiskt illamående. Beroendet konstruerades som 

en splittrande händelse, som styrde kvinnornas levnadsbanor. I kvinnornas narrativ 

konstruerades beroende främst som en fysiologisk sjukdom, eller alternativt som en 

moralisk karaktärssjukdom. De olika kategoriseringarna hade olika konsekvenser för 
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kvinnornas identitetskonstruktion. Elsa konstruerade sig som ett hjälplöst offer för en 

okontrollerbar sjukdom, medan Nina konstruerade sig som en aktiv aktör som över-

vann sitt beroende genom en stark vilja och enträget arbete. Åren i drogvärlden kon-

struerade kvinnorna som en väg mot en säker död. I kvinnornas narrativ förekom en 

stark särskiljning mellan ”drogvärlden” och den ”vanliga världen”. Drogvärlden kon-

struerades som en marginal, vars invånare inte ägde tillträde till den vanliga världen. 

Drogvärlden karakteriserades av mörker, hopplöshet, falskhet samt brist på möjlighet-

er och handlingsutrymme, medan vanliga världen konstruerades som ljus och som 

fylld av hopp och möjligheter. Tidigare forskning om rusmedelsanvändning har kon-

staterat att marginalen kan vara en plats för positiv identitetskonstruktion och att mar-

ginella grupper kan erbjuda en stark gemenskap (Lalander, 2001; Virokannas, 2004). I 

början av sin drogkarriär motiverade Elsa sin användning i liknande banor, men över-

lag konstruerade kvinnorna en negativ marginal. Efter att ha ”nått botten” beskrev 

varje kvinna en stund då hon insåg att hon måste ändra på sitt liv. Moderskapet och 

barnet konstruerades som motivationen till att bli nykter. Alla kvinnor slutade sina 

narrativ genom att beskriva hur de förändrats som personer efter sitt beroende. I sin 

analys av tillnyktringsnarrativ inom Co-Dependents Anonymous (en rörelse för med-

beroende) identifierade Irving (2000) en liknande båge i sina informanters tillnykt-

ringsnarrativ. Irving menar att sådana tillnyktringsnarrativ tillsammans skapar en ”god 

berättelse”, eller en kulturell modellberättelse, om att tillfriskna från ett beroende. Ge-

nom att spegla sina liv emot kulturella narrativ om beroende och tillnyktring konstrue-

rade kvinnorna mening och samband i sina liv och ett enhetligt jag. Narrativ är kon-

textbundna och riktade till en viss publik. Mina informanters narrativ uppfyller kriteri-

erna för en ”god berättelse” om en tillnyktringsprocess. Funktionen av den ”goda be-

rättelsen” om tillnyktring är att försona de handlingar som det tidigare jaget begått och 

återgå till samhället. En god tillnyktringsberättelse bereder grund för en identitet som 

god mamma och medborgare. Forskningsintervjun om rusmedel, och det faktum att 

forskningsintervjun ägde rum på en institution vars uttalade mål är en god tillnyktring, 

formade säkert kvinnornas narrativ. I en annan kontext kunde de ha valt att berätta ett 

mycket annorlunda narrativ om sitt liv.  I sin doktorsavhandling intervjuade Väyrynen 

(2007) unga kvinnor i drogvärlden. Vissa av Väyrynens informanter konstruerade 

drogvärlden som en positiv marginal där de kunde leka med sina identiteter och ut-

mana samhällets konventioner. Det hade varit intressant att se hur mina informanter 

skulle ha konstruerat sin användning om de intervjuats under tiden de använde droger. 
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I varje fall kan man säga att forskningsintervjuns upplägg och institutionen båda stöder 

den ”goda berättelsen” om tillnyktring, och att de på så sätt fungerade som narrativa 

resurser i kvinnornas identitetskonstruktion. 

Moderskap hade en central ställning i kvinnornas livsberättelser. Moderskapet kon-

struerades som en kraft som möjliggjorde förändring, och barnet som ett symboliskt 

ankare till den vanliga världen. Moderskapet konstruerades som ett ”återupprättande” 

och att bevis på att den destruktiva kroppen kan producera något fint. I förhållande till 

moderskapet och det nya livet framsteg det gamla livet som problematiskt och mindre 

värt. Också Hänninen och Koski-Jännes (1999)  konstaterade att deras informanter 

byggde sina tillnyktringsnarrativ kring en central värdering, som t.ex. religion eller 

kärlek. En intressant fråga är ifall kvinnorna var fria att skapat ett narrativ om sin till-

nyktring där moderskapet och barnet inte varit den centrala motiveringen för föränd-

ring. Människor är inte fria att konstruera vilka berättelser som helst, utan narrativ 

formas, möjliggörs och begränsas av en bred men ändå begränsad repertoar av sociala 

och kulturella narrativa resurser som står till berättarens förfogande (Sparkes & Smith, 

2008).  Som jag tidigare konstaterat så har May (2004) beskrivit ”barnets bästa” som 

en norm som inte går att förhandla i vår kultur. Är det överhuvudtaget möjligt att som 

mamma skapa ett narrativ om tillnyktrande där barnet inte är i centrum för föränd-

ringsprocessen, och ändå konstruera en identitet som en god moder? Hennas berättelse 

är den som kommer närmast att skapa ett sådant narrativ i och med att parförhållandet 

och den romantiska kärleken framstod som katalysatorn för hennes förändringspro-

cess. Å andra sidan konstruerar Henna också barnet som den huvudsakliga faktorn till 

att hon och hennes man bestämde sig för att ändra sina liv.  

Kvinnornas narrativ om moderskap kretsade kring att vara ”vanliga” mammor, och 

livet som mamma konstruerades som motsatsen till livet i drogvärlden. Detta kan 

tolkas som en vanlighetsstrategi (Juhila, 2004, 30), och ett sätt att särskilja det egna 

jaget från en stigmatiserad grupp och de egenskaper som kopplas till gruppen. I sin 

analys av före detta alkoholister och narkomaner fann Rafalovich (1999) att 

alkoholister byggde sin nykterhet kring ett så kallat ångerrnarativ, där nykterheten 

centrerade kring att försona handlingar som personen begått under sitt beroende och 

bli en del av samhället. De före detta narkomanerna i Rafalovich  undersökning 

konstruerade ett motsatt narrativ: deras nykterhet centrerade i att vara annorlunda 

från ”normies”, vanliga människor, och i stället finna gemenskap i utanförskapet 
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med andra före detta narkomaner. Mitt resultat skiljer sig från Rafalovichs i och med 

att mina informanter, med undantag av Henna, konstruerade ett ångernarrativ. Min 

tolkning är att rollen som mamma försvårar en identitetskonstruktion som skulle 

kretsa kring en positiv marginalisering i form av sammanhörighet i ett utanförskap. 

Tillsammans kan narrativen om vanlighet även betraktas som en motberättelse mot de 

kulturella narrativ som definierar kvinnornas moderskap som dömt att misslyckas. 

Kvinnorna har inte berättat sina historier för mig som privatperson, utan de har valt att 

berätta om sina liv för att bidra till en forskning om kvinnor som använt rusmedel un-

der graviditeten. På så sätt talar kvinnorna till en bredare publik, och de tar del av en 

samhällelig diskussion. I sina narrativ för kvinnorna förhandlingar med kulturella nar-

rativ om moderskap, och de verkar ha ett behov av att bemöta negativa uppfattningar 

om rusmedelsmissbrukande mammor. Detta bemötande gör kvinnorna genom att till 

exempel skapa en tvär särskiljning mellan sitt liv nu och då, vilket skapar en spänning 

i kvinnornas narrativ. I sin forskning om ensamstående mammor har May (2004) kon-

staterat att sådana biografiska spänningar tyder på hur maktfulla narrativ om moder-

skap är: de kan utmanas med hjälp av motberättelser, men de går inte att helt undvika 

eller ignorera.  

Skrivandet av min pro gradu-avhandling var som jag tidigare konstaterade en utdra-

gen process, där min ursprungliga idé var mycket annorlunda än det slutliga resulta-

tet. Som jag konstaterade i metodologikapitlet skulle ett tidigare metodologival och 

en tidigare genomgång av mina egna ontologiska och epistemologiska antaganden 

antagligen ha resulterat i annorlunda intervjuer. Mitt intervjuupplägg kan kritiserats 

för att ha varit styrande och för att ha lockat fram en viss sorts narrativ. Också den 

institutionella kontexten kan bädda för ett progressivt narrativ, där huvudpersonen 

lämnar det gamla livet bakom sig och växer till en ansvarstagande förälder och med-

borgare.  Det är ändå viktigt att konstatera att narrativ om moderskap och tillnykt-

rande är välbekanta och dominerande narrativ i vår kultur, och det kan vara svårt att 

avvika från de ”goda” berättelserna om moderskap och tillnyktring. Ett upplägg med 

flera än fyra informanter skulle ha kunnat ge mera varierande narrativ. En undersök-

ning med flera informanter skulle också ha möjliggjort en mera mångsidig analys 

med flera metoder i tillägg till en narrativ analys. Flera informanter kunde också ha 

gett en bättre analys av den samhälleliga och retoriska kontexten och deltagarnas 

dialog med kulturella narrativ.  Å andra sidan är en djupanalys av fyra livsberättelser 
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ett stort material, och pro gradu-avhandlingen är en begränsad avhandling. Jag utför-

de min undersökning med informanter som varken varit mammor eller nyktra länge. 

Det kunde vara intressant att följa upp samma personer om till exempel tio år, och att 

analysera hur deras identitetskonstruktion har förändrats och vilka betydelser moder-

skap och missbruk eventuellt skulle ha då.  

Trots ovannämnda begränsningar kan min forskning ändå bidra till att skapa en för-

ståelse för ett komplicerat fenomen.  Jag har inte kännedom om andra undersökning-

ar som analyserat rusmedelsmissbrukande mammors identitetskonstruktion ur en 

narrativ synvinkel. Hänninen och Koski-Jännes (1999) har analyserat tillnyktrings-

narrativ, men deras undersökning behandlade olika former av beroende och inklude-

rade både manliga och kvinnliga informanter. En stor del av forskningen om mam-

mor som använt rusmedel under graviditeten har granskat ämnet ur en klinisk syn-

vinkel eller som en individuell problematik, eller alternativt ur en samhällelig och 

strukturell synvinkel. Min pro gradu-avhandling kan bidra till att skapa förståelse för 

en komplex problematik genom att förena båda nivåerna. Som Taylor och Littleton 

(2006) konstaterar går en narrativ analys av självbiografiska narrativ längre än indi-

videns direkta identitetskonstruktion. En narrativ analys visar också hur bredare nar-

rativa resurser, som kulturella modellberättelser, sammanvävs och används för att 

skapa mening kring berättarens upplevelser. I klientarbetet med mammor som använt 

rusmedel kan en medvetenhet om hur människan konstruerar sin identitet genom 

självbiografiska narrativ vara ett värdefullt redskap. Enligt Gubrium & Holstein 

(1998) har institutioner en stor makt gällande både personliga och kulturella narrativ. 

Enligt forskarna har institutioner en makt att definiera hurudana historier som berät-

tas och vem som har rätt att berätta dem. Gubrium och Holstein nämner tolvstegs-

program som ett exempel på institutioner som i praktiken ”tvingar” fram ett visst 

sorts narrativ. De narrativ som konstrueras inom institutioner fungerar som standar-

der som individen mäter sitt eget moderskap och sin egen nykterhet emot. Gubrium 

och Holstein (1998) använder uttrycket ”narrativ tystnad” för att beskriva hur alla 

grupper i samhället inte har lika rätt eller möjlighet att berätta sina berättelser. I min 

undersökning har jag visat hur kvinnor som använt rusmedel under graviditeten kon-

struerar sina personliga berättelser i förhållande till kulturella berättelser, och vilken 

inverkan detta har på individens identitetskonstruktion. På ett samhälleligt plan är 

dessa kvinnor en grupp vars narrativ sällan blir hörda. En institution som är med-
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veten om sin narrativa makt kan möjliggöra nya, annorlunda narrativ och motberät-

telser om hur det är att vara en mamma som använt rusmedel under graviditeten. På 

en samhällelig nivå har institutioner en makt över hurudana narrativ som konstrueras 

om ett visst fenomen. En narrativ medvetenhet kan bidra till att skapa alternativa 

berättelser om en utsatt och stigmatiserad grupp.   
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