
Mennesker i rusmiddelbehandling har behov for sociale aktiviteter, som kan give 
motivation og støtte i fasen til at blive fri af afhængighed, fx arbejdstræning.  

Men for at vejen væk fra afhængighed og ud i arbejdslivet skal være realistisk, 
skal den opleves som meningsfyldt. Særligt er det vigtigt at føle sig accepteret.
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Det kan være vanskeligt at komme i arbejde for 
mennesker med rusmiddelafhængighed, som 
har været længe uden for arbejdsmarkedet, eller 
som har manglende arbejdserfaring. Samtidig er 
tilbuddene til at hjælpe rusmiddelafhængige på 
dette område brede i Norge. I optrapningsplanen 
for rusmiddelområdet (2016-2020) fremmet af den 
norske regering ved Sundheds- og Omsorgsmini-
steriet nævnes særligt arbejdsrettede tiltag som 
en måde at modvirke social eksklusion af socialt 
udsatte mennesker i samfundet. Det at have en 
tryg bolig, en meningsfuld fritid, et socialt netværk 
og et arbejde fremhæves som vigtige satsnings-
områder. Et udgangspunkt i denne sammenhæng 
er, at mange, som kæmper med rusmiddelproble-
mer, hverken har nogen former for lønarbejde, og 
de deltager heller ikke i sociale aktiviteter, får ikke 
uddannelser eller deltager i sociale arrangemen-
ter. Som konsekvens står mange mennesker med 
langvarig rusmiddelafhængighed helt eller delvist 
uden for arbejdslivet (1). Uanset om de er i be-
handling eller ej, eller hvor langt de er i behand-
ling, føler mennesker med rusmiddelafhængighed 
sig ofte ikke i stand til at påtage sig et arbejde. 
Det får den konsekvens, at mennesker med rus-
middelafhængighed ikke får vist deres mestrings-
evner, ressourcer eller potentiale hverken men-
neskeligt eller arbejdsmæssigt, og de forbliver på 
mange måder således ‘udenfor’ samfundet. 

Som den norske socialantropolog Cato Wadel 
pointerede for næsten 40 år siden, så kan arbej-
de være vigtigt for at udjævne sociale forskelle i 
samfundet, og det kan give den enkelte oplevelse 
af mestring. Arbejde har dermed en udvidet be-
tydning og både en praktisk og en social værdi 
(2). Både på statsligt og kommunalt velfærds-
niveau, og i den frivillige hjælpesektor, er der 
derfor kommet et øget fokus på behovet for at 
give mennesker med rusmiddelafhængighed 
mulighed for at deltage i let tilgængelige ar-
bejdsmarkedsrettede tiltag. Begrundelsen for 
denne øgede nødvendighed er, at traditionelle 
arbejdsmarkedsrettede tiltag i mindre grad pas-
ser til den målgruppe, som rusmiddelafhængige 
udgør. Dertil handler det om, at der indenfor so-
cialhjælps- og omsorgstjenester er peget på et 
øget behov for mere fleksible og brugertilpasse-
de arbejdstiltag. Og sidst, men ikke mindst, er 
der det forhold, at der indenfor den mere traditi-
onelle arbejdsmarkedspolitik eksisterer et billede 
af en lønmodtager, som ikke svarer til, hvad der 
er realistisk at opnå for de mennesker, som har 
en langvarig rusmiddelafhængighed. 

Behovet for sociale ‘træningsfora’ med fokus på 
arbejdstræning for rusmiddelafhængige er derfor 
stort, og arbejdstiltag kan i denne sammenhæng 
være et vigtigt element i at forbedre tilværelsen. 

Rusmiddelfrie fora kan have betydning 
for at kunne ændre en tilværelse styret af 
rusmidler
Denne artikel bygger på det feltarbejde, jeg la-
vede i forbindelse med min ph.d. i sociologi ved 
Nord Universitet i Bodø i Norge (3). I ph.d.-pro-
jektet fulgte jeg 11 norske deltagere i alderen 23 
til 55 år, hvoraf ni var mænd og 2 var kvinder. I 
projektet havde jeg fokus på, hvordan aktiviteter 
og almindeligt samvær i rusmiddelfrie fora kan 
have betydning for at kunne ændre en tilværel-
se styret af rusmidler. 

I mit feltarbejde undersøgte jeg to arbejdsmar-
kedsrettede tiltag i ‘Stiftelsen Kirkens Bymisjon’. 
Det er en diakonal organisation, som har fokus 
på at hjælpe mennesker med rusmiddelafhæ-
nighed, og det er en af de største frivillige orga-
nisationer i Norge. Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
tilbyder en række forskellige let tilgængelige 
arbejdstiltag i de fleste større norske byer, fx 
caféarbejde, snedkerarbejde, cykelreparation, 
kreativt værkstedsarbejde og arbejde med reno-
vation. Arbejdstiltagene kan organiseres både i 
samarbejde med kommunerne i hver enkelt by, 
eller de kan drives af Bymisjonen lokalt, oftest 
gennem tilskudsmidler fra det offentlige system. 
Penge til at drive arbejdsmarkedstilbuddet kan 
også være i form af gaver eller donationer fra 
aktører i det private erhvervsliv.  

Arbejdstræning kan være et forum  
for færdighedsudvikling, resocialisering  
og livsmestring 
For at undersøge, hvilken betydning arbejds-
værkstederne kunne få for deltagernes rehabi-
literingsforløb, og hvilke muligheder det kunne 
give for at bryde med afhængigheden, gruppe-
rede jeg aktiviteterne i tre dimensioner: Færdig-
hedsdimensionen: indlæring af sociale og tek-
niske færdigheder, få oplæring og være mentor 
for hinanden; resocialiseringsdimensionen: være 
inkluderet i et arbejdsmiljø med ligesindede; og 
livsmestringsdimensionen: ved at gøre og bruge 
sine egne erfaringer bliver deltagerne i stand til 
at lave livsstilsændringer og samtidig strukturere 
hverdagen på nye måder. 
De tre dimensioner gav mulighed for at systema-
tisere beskrivelserne af aktiviteterne. 68
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Arbejdstiltagene, jeg besøgte, var af Bymisjonen 
beskrevet som såkaldte ‘lavtærskel-tilbud’. Med 
det mentes, at tiltagene skulle være ‘gadenære’. 
Der var ikke behov for henvisning fra egen læge 
eller kommune, der var ingen aftaler om antal 
timer, og man skulle heller ikke betale for at be-
nytte sig af tilbuddet. Tiltagenes udformning og 
organisering var tilpasset brugernes behov, og 
de var hovedsageligt forbeholdt mennesker, som 
havde en lang historik med rusmiddelproblemer. 

Hvis man var interesseret i at arbejde i tiltage-
ne, havde man en indledende samtale med de 
ansatte i Bysmisjonen. Denne samtale var et 
vigtigt udgangspunkt. Både for at de ansatte 
kunne lære deltagerne i værkstederne at ken-
de, men også for at kortlægge deres kompe-
tencer og høre om deres interesser og moti-
vation. Hvis man blev ansat, blev man lønnet 
med et honorar, som blev udbetalt efter hver 
endt arbejdsdag. Deltagerne behøver ingen 
forudgående kundskaber for at kunne begynde 
i Bymisjonens tiltag. Det vigtigste er ønsket om 
at ville arbejde. Som en af vejlederne på det 
kreative værksted sagde: 

‘Det viktigste er at de klarer å få gjort arbeid. Det 
å være i jobb er viktig, og så lenge de ikke ruser seg 
i arbeidstiden, og så lenge det ikke går utover ar-
beidsmiljøet så får vi heller leve med at det kan 
oppstå situasjoner knyttet til rusen’

Citatet fra vejlederen er en påmindelse om, at det-
te ikke er noget ordinært arbejdstiltag. Deltagerne 
havde mange udfordringer relateret til rusmid-
delafhængighed eller psykiske lidelser, og nogle 
dage kunne være tungere end andre. Vejlederen 
fremhæver derfor, at en del af jobbet for Bymisjo-
nens ansatte derfor var at motivere deltagerne til 
ikke at give op. Hvis deltagerne gav udtryk for, at 
de havde det svært, så kunne de tilbydes en in-
dividuelt tilpasset arbejdsdag og dermed alligevel 
fortsat deltage i arbejdsfællesskabet. Det handle-
de om at holde deltagerne aktiveret i den tid, de 
var på jobbet. Forskning i arbejdstiltag har vist, at 
for at ruste sig til at mestre forhold og forventnin-
ger i et almindeligt hverdagsliv, så kan det at ud-
fordre sine egne grænser være nødvendigt. Men 
deltagernes motivation er dermed også afhængig 
af, at de ansatte viser omsorg overfor dem, som 
har det svært og hellere vil stoppe med arbejdet, 
fordi de føler sig udslidte eller stressede. En af 
deltagerne, omtalt som ‘Sverre’, havde forhistorie 
med rusmiddelafhængighed. Han sagde: 

‘Jeg ser jo på det livet jeg levde før, det var mer 
‘baksiden av medaljen,’ nå når jeg jobber på syk-
kelverkstedet, og skrur på sykler og møter nye 
mennesker (…) så kan jeg polere på fremsiden 
med å faktisk dele av mine erfaringer med andre’

Sverres citat bliver et eksempel, som kan knyt-
tes til færdighedsdimensionen. Arbejdstiltaget 
her består af mere end at tilegne sig rent tek-
niske færdigheder. For Sverre handler det ikke 
kun om det praktiske arbejde, som foregår ved 
at lære at sætte cykler i stand. Cykelværkstedet 
bliver også et sted, hvor han udvikler sociale 
færdigheder. Her kan han socialisere gennem 
arbejdet og dermed også ‘polere på forsiden’ 
ved at få et mere positivt syn på sig selv. Det at 
indgå i et kollegialt fællesskab var noget, som 
berigede ham i hverdagen. Det kunne bidrage 
til, at han også fik styrket sit eget selvbillede, 
og det var meningsfyldt at tilbringe tid med an-
dre. Sverre, som havde arbejdet på værkstedet 
i lang tid, fik derudover også ansvar for at tage 
sig af nye deltagere og inkludere dem i arbejds-
fællesskabet. Om det sagde han:

‘Det å kunne snakke sammen mens du holder 
på å arbeide med å skru på sykler. Om ting man 
kanskje ikke snakker om på en vanlig jobb, det 
tror jeg er veldig bra, og det bidrar til å skape et 
samhold imellom oss’

Sverre fik dermed også en omsorgsrolle, som 
spejler resocialiseringsdimensionen. Ved at bi-
drage til, at andre deltagere følte sig velkommen 
på jobbet, var han også med til at indlemme 
dem i et nyt netværk. Det at have positive og 
engagerede samtaler med kolleger bidrog også 
til at fastholde deltagerne i tiltaget, således at 
de ikke opsøgte deres gamle rusmiddelmiljøer. 
Det handler ikke bare om at tillære sig rent tek-
niske færdigheder indenfor cykelhåndværket. 
Deltagerne gav også hinanden ros og opmun-
tring. ‘Mari’, en av kvinderne på produktionsfa-
brikken, udtrykte: 

‘Du skal ikke bli sittende å plages med noe du 
ikke får til, og miste både selvtillit og mestring. 
Her får du oppgaver som passer til ditt me-
stringsnivå, det er veldig tilrettelagt, og det er 
alltid oppgaver for alle’

Der var også plads til at lave fejl, og fokus var 
mere på at skabe mestringsoplevelser. Det kan 
tænkes, at alle former for anerkendelse og støt- 69
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te kan være vigtige for at styrke deltagernes 
selvtillid. Noget, som også kan overføres til an-
dre livsfora. Mari fortalte, hvad det at arbejde i 
produktionsfabrikken betød for hende:

‘Dette gir meg litt sånn stolthetsfølelse når jeg 
står å lager glassfigurene, som etterpå blir solgt 
til kunder i butikken. Og jeg ser de blir glade for 
å få med seg en slik figur hjem. Og vi får vite 
hvordan det går med salget (…) det er på en 
måte takket være oss at vi får inn penger og at 
vi får solgt dette her.’

Citatet fra Mari illustrerer livsmestringsdimen-
sionen. Hun føler en stolthedsfølelse, både 
over sin egen indsats med at sidde i flere timer 
for at producere den perfekte glasfigur, men 
også stolthed over, at dette var ‘ordentlige’ 
produkter. Glasfigurerne, hun lavede, skul-
le sælges i butik, og de skulle stå på nogens 
boghylde eller natbord. Livsmestringsdimen-
sionen handler om, hvordan deltagerne bruger 
deres erfaringer, meninger og færdigheder til at 
blive mere ‘deltagende’ i samfundet igen. Ople-
velsen af at være ‘arbejdere’, og at de er vigtige 
personer i arbejdsfællesskabet, kan give delta-
gerne en følelse af status i samfundet. Selvom 
produktionsfabrikken var et lavtærskeltilbud 
og et skærmet fællesskab, så var det samtidig 
også et forum, hvor deltagerne kunne skabe sig 
et nyt netværk. Et trygt fællesskab kan skabes, 
når deltagerne/arbejderne vises tillid, og ved 
at få mulighed for at dyrke deres interesser i et 
socialt fællesskab med arbejdskolleger kan de 
samtidig distancere sig fra rusmidlerne.

Arbejdet giver social accept og et nyt  
holdepunkt i hverdagen
Deltagernes citater viser, at den sociale træning 
i arbejdsmarkedsrettede tiltag kan få stor betyd-
ning for deres hverdagsliv og syn på sig selv. 
I tiltagene lærer de både praktiske og sociale 
færdigheder, som de også kan tage med sig til 
andre dele af livet. Samtidig er det nødvendigt at 
have fokus på eget livsprojekt. Det at deltagerne 
oplever at blive lyttet til, og at de har trygge rela-
tioner, er vigtigt for motivationen for at deltage. 
Nogle tiltag kan dog ses som mere ”arbejdskva-
lificerende” end andre, fx cykelværkstedet, hvor 
deltagerne kan få beviser og dokumentationer, 
som kan bruges, hvis de skulle søge ordinære 
jobs. Andre tiltag, fx produktionsfabrikken, var 
mere præget af omsorgsarbejde, og mange af 
dem, som deltog der, kom ikke videre til ordi-

nært arbejde. For nogle mennesker med rus-
middelafhængighed bliver arbejdstiltagene der-
med mere et sted for samvær, hvor de får plejet 
sociale behov. Men samtidig holder det dem jo 
væk fra rusmidlerne i nogle timer. 

Men for at vejen ud i et eventuelt arbejdsliv skal 
være realiserbar, så skal den opleves som me-
ningsfyldt for dem, det drejer sig om. Som Cato 
Wadel påpegede (3), så er arbejde ikke et enty-
digt begreb, som bør forstås snævert. Arbejdstil-
tagene bliver et eksempel, hvor skellet mellem, 
hvad der udgør ‘aktivitet’, og hvad der udgør 
‘arbejde’, bliver mindre. I et samfund med sta-
digt øgende krav til effektivisering kan sådanne 
fællesskaber udfylde en vigtig social funktion. 
For mennesker med rusmiddelproblemer, som 
måske havde få lyspunkter i tilværelsen før, kan 
arbejdstiltagene i sig selv skabe nye holdepunk-
ter i hverdagen. Tiltagene giver dem en følelse af 
accept og kan dermed forstås som et menings-
fyldt bidrag til majoritetsfællesskabet. 
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I en tidligere STOF-artikel har Bjørnar Blaalid fortalt, hvordan gadefodboldtiltag som et socialt lavtærskeltilbud kan 
blive et nyt holdepunkt i tilværelsen for mennesker med rusmiddelafhængighed. At spille fodbold i et rusmiddelfrit 
forum kan give følelser af tilhørsforhold og fællesskab. Læs artiklen ‘I gadefodbold er man ikke 'socialt udsat' eller 
'afhængig'. Der er man 'fodboldspiller' i STOF nr. 41, forår 2022. 
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