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Handling
Eva lever ett ensamt liv med sin schäferhund i en lägenhet
i utkanten av Stockholm och balanserar ett disciplinerat
heroinberoende med arbetet som väktare. I hemmet tän-
der hon av och utstår ångestfyllda abstinensperioder för
att sedan ta heroin efter ett strikt schema på arbetet, där
hon ständigt är "lagom" påtänd för att orka med tillvaron.

I filmens inledning ser vi henne ensam i sin lägenhet, där
hon krampaktigt vrider, vänder och slår sig själv, plågad
av svåra abstinensbesvär. På ljudspåret berättar samtidigt
ett barns sakliga röst att man får blod på fötterna om det
är glas på golvet, vilket filmen återknyter till i sin sista
scen. 

Under en utryckning träffar Eva en kväll Erik, som är
polis i centrala Stockholm. Det uppstår genast en attrak-
tion mellan dem, även om den från Evas sida är väl dold
bakom en trotsig fasad. Lite misstänksamt, men också
nyfiket, konstaterar Erik att hon inte ser ut som någon
väktare. "Du ser i alla fall ut som en polis", svarar hon
barskt, samtidigt som de kontrollerar varandras brickor.
Inte nog med att Eva är påtänd på heroin; i bilen har hon
just gömt en gammal missbrukarkompis, Mia, som hon
bara några minuter tidigare har råkat träffa för första
gången på flera år. Erik upptäcker inte Mia och han ger
sig snart av, varpå Eva ger Mia skjuts hem.

Det är samtidigt kall och mörk vinter i Stockholm, och
snart nyår. När kollegorna på jobbet frågar Eva vad hon
har för nyårsplaner svarar hon att hon ska till London
med några kompisar. Istället spenderar hon nyårsafton
hemma i sängen medan fyrverkerierna lyser upp himlen
utanför sovrummet. "500:- sista", skriver hon i alma-
nackan. 

Nästa gång Erik dyker upp går Eva nattronden i Gamla
stan. Erik har lyckats ta reda på vilket pass hon jobbar via
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länge innan Erik kommer tillbaka till henne. Den här
gången bestämmer sig Eva för att söka hjälp för sitt miss-
bruk och hon får tid hos läkare och socialtjänst. Men
saker och ting vill sig inte så pass väl. En natt får hon
besök av Mia, som panikslagen bankar på Evas dörr och
ber om att få komma in. Eva, som har Erik hos sig, vägrar
att släppa in Mia och säger att de ska höras en annan dag.
Men när Eva någon dag senare träffar Eriks poliskollegor
får hon plötsligt höra dem prata om Mias sambo, Thomas,
som, har "knivhuggit sin gravida tjej i magen". Eva rusar
därifrån utan ett ord, och när Erik kommer hem till henne
hittar han henne på badrumsgolvet med en spruta i
armen. 

Förtvivlat pendlar Erik mellan skammen över Evas
missbruk, sin egen roll som polis och viljan att hjälpa
henne. Han rusar iväg och kommer tillbaka lagom till att
Eva har försvunnit hemifrån. I en låda hittar han hennes
vårdkallelse och börjar inse mer och mer om hennes miss-
bruk. Efter att ha letat efter henne i flera dagar hittar han
Eva i lägenheten och tar med henne till en avlägsen polis-
barack där han håller kvar henne under abstinensbesvä-
ren tills hon helt har tänt av. Men när han äntligen tror att
han kan lämna henne utan uppsikt blir suget återigen för
stort för Eva, som tar sig in till Stockholm och skaffar nya
droger. 

Påtänd driver Eva runt i Kungsträdgården när Eriks kol-
legor plockar upp henne och kör henne till polisstationen.
Först när hon släpps därifrån får Erik ett utbrott och slår
henne, varpå Eva lugnt säger att de är kvitt. Hon lämnar
stationen och återvänder genast till sin langare på gatan.
Samtidigt som Eva återigen driver omkring påtänd på
Stockholms gator hittar Erik en mapp på sitt skrivbord
som han har bett om med Evas journaler. Där finns bland
annat ett kassettband som Erik börjar lyssna på. En myn-
dighetsperson uppger ärendets nummer, varpå samma
barnröst som i filmens inledning berättar varför det ritar
en teckning som föreställer blod, "ifall det är glasbitar på
golvet blir det blod på fötterna". Under tiden ser vi Eva
falla ihop av en överdos i en hiss, där hon sjunker ner på
golvet och slutar andas.
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hennes kollegor. Båda två tycks ganska osäkra och blyga
och när Erik trevande frågar om Eva vill äta middag
någon dag försöker hon undvika situationen och kämpar
för att hålla distansen. Trots allt bestämmer hon sig till
slut för att gå med på förslaget och några dagar senare
befinner hon sig i Eriks lägenhet. "Jag trodde inte att du
skulle komma", säger han blygt till Eva. "Det trodde inte
jag heller", svarar hon. Eva sover över hos Erik, men vak-
nar med abstinensbesvär och åker iväg för att skaffa
heroin. En stund senare kommer hon tillbaka med ruset i
kroppen och kryper med välbehag ner i sängen igen.

Samtidigt som Eva inleder ett passionerat förhållande
med Erik blir hennes dubbla tillvaro alltmer problematisk
att upprätthålla. Tillsammans med Erik måste hon kon-
stant hålla sig hög, och i tjänsten stöter hon återigen på
gamla missbrukarkompisar som känner igen henne från
förr. Eva tar upp kontakten med Mia, som hon har saknat
under sitt mer "kontrollerade" missbruk. Till skillnad från
Eva lever Mia tillsammans med en annan missbrukare,
som hon dessutom väntar barn med. Eva börjar alltmer
försaka relationen med Erik och när de under en roman-
tisk vinterutflykt plötsligt får motorstopp drabbas hon av
kraftig abstinens och är tvungen att kräkas vid vägkanten.
"Jag måste hem nu, det verkar som att du inte fattar",
skriker hon samtidigt förbannat. Erik blir uppenbart för-
bryllad över Evas plötsliga humörsvängning och illamå-
ende, men tycks aldrig riktigt misstänka vad det egentli-
gen har att göra med.

Evas dubbelliv får en drastisk vändning när hon slutli-
gen blir påkommen på jobbet av en kollega med att ta
droger under en utryckning. Hon vädjar till den andre
väktaren om att låta henne behålla jobbet och säger att
hon behöver det, men det finns inte längre någon åter-
vändo. När Erik kommer hem till henne samma dag gör
hon slut med honom och när han inte förstår varför skri-
ker hon att han är naiv. Chockad rusar han ut från lägen-
heten, fortfarande till synes ovetande om hennes miss-
bruk. 

Eva fortsätter att umgås med Mia och hon återgår snart
till sitt gamla missbrukarmönster. Det dröjer dock inte
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Men precis som i verkligheten så överlever Eva. På sjuk-
huset lägger Erik mappen vid hennes säng, men hon låt-
sas inte om att hon märker att han är där. Senare, när hon
har lämnat sjukhuset, återvänder Eva till simhallen där de
brukade bada under sin första, och mest romantiska tid
tillsammans. Genom glasrutan tittar hon in på Erik, som
snart får syn på henne och går upp ur vattnet och fram till
glaset. Tyst står de stilla och tittar på varandra med
enbart rutan som skiljer dem åt.

En komplicerad kärleksrelation
Filmen handlar om en kärleksrelation i dubbel bemär-
kelse; kärleken till drogen och kärleken mellan Eva och
Erik. Parallellt med Eva följer vi även Erik, som ovetandes
om Evas missbruk tar kontakt med henne och blir kär.
"Du är så jävla naiv", fräser Eva till Erik vid flera tillfällen.
Hon får abstinensbesvär och kan inte längre dölja sitt
beroende för honom. Trots att han vid ett par tillfällen
springer ifrån henne kommer han snart tillbaka, och
bestämmer sig även för att försöka hjälpa henne. Men för
missbrukaren går beroendet före allt annat, vilket är tyd-
ligt i filmen. Kärleken till drogen styr Evas liv på ett sätt
som hon först inte är beredd att låta en relation göra.
Beroendet till drogen gör henne inte bara avståndsta-
gande, utan också manipulativ och aggressiv.

• Hur skulle ni beskriva förhållandet mellan Eva och
Erik? Verkar det rimligt?  

• I verkligheten visste Erik om missbruket i flera år, men
ville inte erkänna det för sig själv. I filmen ser vi hur han
försöker sticka, men kommer tillbaka. I flera scener yttrar
sig hans känslor i ilska. Försök att tänka utifrån Eriks per-
spektiv; varför reagerar han som han gör? Handlar han
rätt?

• Inte sällan ser vi kvinnan i den "vårdande" rollen, men i
filmen är det istället Erik som vårdar och tar hand om Eva
för att hon ska komma ur missbruket. Hur ser ni på köns-
rollerna i deras förhållande, både själva relationen och i
yrket som väktare och polis? Finns det någon form av
maktförhållande mellan dem?

Bilden av en missbrukare
"I skuggan av värmen" handlar inte bara om bilden av
missbruket, utan kanske framför allt om bilden av miss-
brukaren. I filmen följer vi Eva genom ett mörkt, ödsligt
Stockholm och i den sparsmakat möblerade lägenheten
där hon bor för sig själv. Hon har varken vänner eller
familj, bortsett från en senil farmor som hon besöker vid
ett par tillfällen på ett ålderdomshem. Tillvaron kretsar
kring det "schemalagda" heroinmissbruket och det är först
när Eva träffar Erik och blir motvilligt förälskad som till-
varons struktur raseras då hon måste anpassa sitt privatliv
efter någon annan. 

Samtidigt som poliserna talar om "pundare" och
behandlar missbrukarna som avskum, ser vi även Eva som
befinner sig i båda dessa världar och måste balansera dem
mot varandra. På jobbet gör hon utryckningar i centrala
Stockholm, där hon ständigt riskerar att träffa på någon
av sina gamla "pundarpolare", vilket hon också gör vid ett
par tillfällen. Och saker och ting blir inte mindre kompli-
cerade när hon dessutom inleder ett förhållande med
Erik, som är polis. Trots allt lyckas Eva upprätthålla sitt
dubbelliv och kombinera beroendet med arbetet.

I pressmaterialet till "I skuggan av värmen" berättar
regissören Beata Gårdeler att hon ville få fram komplexa
karaktärer bakom klichéerna och försöka ändra den tradi-
tionella synen på en drogmissbrukare. Vad tycker ni?
Utmanar filmen en klassisk bild av missbrukare och miss-
bruk? På vilket sätt? Diskutera hur Eva och hennes gamla
vänner skildras, men också andra stereotyper i filmen,



FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET. TEL 08-665 11 00. WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

som "väktaren", "polisen" och "langaren". I filmen går Eva
vid några tillfällen hem till en välbärgad familjefar, som
tycks vara hennes langare. Vilken "typ" representerar han?

Även om Eva är förtegen om sitt privatliv och håller sig
för sig själv ger filmen vissa ledtrådar till hennes barn-
dom. Den både inleds och avslutas med ett barns röst,
som vi får veta är Evas. Att barnet pratar om vassa glasbi-
tar, blod och föräldrar som bråkar på barnet säger en del
om de erfarenheter som hon har fått och inte borde be-
höva få. Ofta är det just personer med en socialt proble-
matisk bakgrund som hamnar i tungt drogmissbruk, men
det handlar också om ett samspel mellan många olika fak-
torer, såsom drogens tillgänglighet och psykologiska egen-
skaper hos människor. 

• Hur mycket får vi egentligen veta om Eva och hennes
bakgrund? Hur tror ni att hon har hamnat i missbruket?
Man brukar säga att äpplet aldrig faller långt från trädet.
Vad har individen för ansvar och möjlighet att ta avstånd
från sin bakgrund?

Missbruket och missbrukaren i media
Medier tar upp en stor del av vår vardag och påverkar inte
bara vår uppfattning av omvärlden, utan styr till stor del
också urvalet när det kommer till den information vi får.
Nyhetsmedier strävar i normala fall efter att ge oss den
här informationen på ett korrekt och neutralt sätt, men de
sätter även agendan för nyheterna. Mediekritiker anser
ofta att medier gärna bekräftar stereotyper genom att
skildra kategorier av människor på ett sätt som inte utma-
nar den bild som vi mediekonsumenter redan har. Man
talar även om tolkningsföreträde, det vill säga att vissa
grupper och individer får komma till tals, medan andra
inte gör det på samma sätt. På så vis kanske vissa grupper
inte heller kan styra den bild som allmänheten har av
dem. Att inte utmana den bild som vi som mediekonsu-
menter redan har spåras ofta till en ekonomisk faktor,
nämligen att ge människor vad de vill ha för att på så vis
sälja mer. 

• Missbrukare skulle kunna ses som ett exempel på en
grupp individer som sällan ses som individer, utan istället
beskrivs i medier som en problemgrupp och/eller ett sam-
hällsproblem. Håller ni med om det? På vilket sätt tycker
ni att missbrukare gestaltas i massmedia? 

• Det moderna narkotikamissbruket hade sin etablerings-
fas i Sverige under 1960-talet. Enligt en Stockholmsunder-
sökning uppskattade man antalet personer med tungt
missbruk år 1967 till 6 000. Enligt den senaste undersök-
ningen, från 1998, är antalet personer med tungt miss-
bruk 26 000 i Sverige. Trots att det tunga missbruket har
ökat, främst under 90-talet, visar ändå exempelvis sluten-
vårdsuppgifter och narkotikadödsfall på vissa stabiliser-
ingar sedan 2001. Försök fundera på hur ni tror att medie-
bilden av missbruk har förändrats under den här tiden.
Inte sällan pratar man om att massmedia gärna målar upp
hotbilder och bygger på rädslor. Hur har media förhållit
sig till missbruket som ett samhällsproblem?

• Massmedier är sällan sena med att rapportera om kändi-
sars missbruk och festande. Ofta handlar det om relativt
unga musiker och skådespelare som åker in och ut på

rehabkliniker, går ner sig inför kamerorna och med varie-
rande resultat fortsätter sin karriär. Hur påverkas unga
människors syn på droger av den här rapporteringen? Vil-
ket ansvar har journalister när de skriver om missbruk?
Ofta är det kokain som skildras som partydrogen. Finns
det någon skillnad i hur olika droger skildras i medier?

Filmpåverkan
Så länge filmmediet har funnits, har det också funnits en
stark opinion kring dess eventuella inverkan på sina åskå-
dare. Framför allt har oron varit riktad mot yngre och mer
lättpåverkade individer, vars beteende och hälsa har an-
setts kunna påverkas av de rörliga bilderna. I dag talar
man i allt större utsträckning om hur åskådaren som indi-
vid, utifrån sin egen bakgrund och sina egenskaper tar till
sig, och gör sin egen tolkning av populärkultur. Man talar
även om att den ökade medvetenheten och förståelsen
kring det dagliga medieflödet också gör att ungdomar kan
förhålla sig mer kritiskt till vad de ser. I sin bok "Filmpå-
verkan" från 1965 påpekar Leif Furhammar att det snarare
handlar om att förstärka ett beteende som redan finns där
latent, än att tillföra helt nya tendenser på åskådarna.
Men även om det är svårt att bevisa hur vi påverkas av
film så är det knappast någon fråga om att vi som åskå-
dare påverkas på ett sätt eller annat. 

• Hur ser ni på film och beteendepåverkan? Skulle "I
skuggan av värmen" eller andra filmer om droger kunna
leda till ett negativt beteende? 

• I diskussioner kring hur vi påverkas av film talar vi
ibland om "identifikation", dvs. att vi kan identifiera oss
med någon i filmen. Identifikation innebär också att vi
kanske tar till oss filmen mer och lever oss in i den på ett
starkare sätt. Hur ser ni på det? Kan ni identifiera er med
någon i "I skuggan av värmen"? 

• Påverkar den här filmen er bild av missbrukare och
missbruk? Hur då? Ser ni en fara i de känslor som filmen
framkallar eller ser ni några positiva effekter som den
skulle kunna ha genom att påverka unga människors syn
på droger?

• "I skuggan av värmen" bygger som vi vet på en självbio-
grafisk roman. Skulle filmen vara mer eller mindre skadlig
om den hade varit dokumentär?

• Diskussionen kring filmpåverkan är även besläktad med
den omdebatterade filmcensuren. I Sverige har vi haft fil-
mcensur sedan 1911, vilket är den äldsta i världen och ska
motverka det som kan vara "förråande". Hur ser ni på cen-
sur? Handlar det om ett ansvar som bör ligga hos samhäl-
let, eller anser ni att individen ska ta sitt eget ansvar när
det kommer till vad och hur hon eller han tittar på film? 

Narkotikan och dess definitioner
Heroin, som Eva missbrukar, är en starkt beroendefram-
kallande, narkotikaklassad drog som förekommer i ett vitt
eller brunaktigt pulver som löses upp i vatten och injice-
ras. Heroin är en drog, men drogbegreppet är inte helt
självklart och används på ganska olika sätt i dagligt tal.
Generellt syftar det på substanser som är sinnesföränd-
rande och/eller beroendeframkallande; en definition som
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även rymmer socialt accepterade, legala ämnen som
kaffe, alkohol och tobak. Benämningen kommer
ursprungligen från ordet "drogue" som från början stod
för torkade kryddor och läkemedel från naturen.  I dag
används den ofta synonymt med narkotika, vilket dock är
en juridisk term för att kunna narkotikaklassificera prepa-
rat. I Sverige är det Läkemedelsverket som klassar narko-
tika utifrån Narkotikastrafflagen, där narkotika förstås
som "läkemedel eller hälsofarliga varor med beroende-
framkallande egenskaper eller euforiserande effekter
eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med
sådana egenskaper eller effekter och som 1.) på sådan
grund är föremål för kontroll enligt en internationell
överenskommelse som Sverige har biträtt, eller 2.) av
regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt
lagen" (8 § narkotikastrafflagen (1968:64)).

• Synen på droger skiljer sig mycket åt mellan olika kultu-
rer, och inte sällan talar man om att vissa droger är mer
socialt accepterade än andra. En i Sverige socialt accepte-
rad drog som alkohol är exempelvis förbjuden i
muslimska länder. Hur kommer det sig att alkohol inte är
narkotikaklassificerat i Sverige? Är det rätt eller fel? Dis-
kutera vår syn på olika droger, och hur det kommer sig att
vi har den uppfattning som vi har. Vad vägs in i definitio-
nen av en drog?

Heroin framställs, liksom morfin och kodein, ur opium
som kommer från opiumvallmons kåda, och drogen lan-
serades 1897 som botemedel mot morfinmissbruk. Samti-
digt som heroin visade sig vara mer smärtstillande och en
bättre hostmedicin än morfin, var det också sannolikt mer
beroendeframkallande. Sedan dess har heroin blivit det
vanligaste missbruksmedlet bland opiaterna. 
När ett opiat har injicerats i en ven ger det en omedelbar
effekt. En våg av välbehag sprider sig i kroppen, varpå
aktiviteten i det centrala nervsystemet hämmas så att
känslor av hunger, smärta och sexuella begär försvinner
och lämnar en känsla av tillfredsställelse. Effekten kom-
mer av att heroinet som intas omvandlas till morfin i
kroppen, vilket i sin tur imiterar endorfiner. Morfin bryts,

till skillnad från endorfiner, ner väldigt långsamt, vilket gör
att njutningskänslan kan fortsätta. Personen blir dåsig och
får ofta förminskade pupiller. Vid sidan av njutning och
smärtlindring påverkas också andningen, som försvagas,
vilket vid en överdos i extrema fall kan leda till kvävning. 
Eftersom receptorer för endorfin och morfin finns på flera
platser i hjärnan har heroin flera effekter, varav en är bero-
endet. Vid regelbunden användning kan kroppen inte
längre känna njutning utan drogen, vilket gör att man ome-
delbart vill ha mer heroin och därmed utvecklar ett bero-
ende. Det sker genom att man får större tolerans för drogen
och behöver mer av den för att uppnå samma effekt. Krop-
pen anpassar sig till drogen och när den inte får sitt behov
tillfredsställt uppstår abstinenssymtom bara några timmar
efter det att drogen senast tillfördes kroppen.  Abstinens-
symtom yttrar sig bland annat i form av ett starkt "sug",
rastlöshet, muskel- och skelettsmärtor, sömnlöshet, diarré,
kräkningar och frusenhet som ger gåshud. Men heroin leder
även till ett psykiskt beroende som innebär att drogen tar
upp missbrukarens tankar, känslor och aktiviteter, vilket
gör det svårt att sluta.

• I filmen ser vi redan i inledningsscenen hur Evas absti-
nens och beroende påverkar henne. Scenen följs av flera
andra sekvenser där hon injicerar och får sina "kickar" till-
godosedda. Hur tycker ni att Evas symtom och beroende
framställs i filmen? Jämför med andra filmer där drogbero-
ende skildras, till exempel "Trainspotting".

• Ta reda på hur andra droger påverkar kroppen och hjär-
nan. Vilka effekter, fysiska såväl som psykiska, tror ni är far-
ligast hos droger?

Svensk drogpolitik i förändring
I Sverige har riksdag och regering satt upp "det narkotikaf-
ria samhället" som ett mål för narkotikapolitiken. Här ingår
att minska nyrekryteringen till missbruk, att få fler missbru-
kare att upphöra med sitt missbruk och att minska till-
gången på narkotika. Men frågan om hur missbruket ska
stävjas är komplex, och inte sällan kontroversiell. 

Den restriktiva narkotikapolitiken i Sverige har bland
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annat inneburit kriminalisering av innehav av narkotika för
eget bruk, med ökade polisinsatser mot narkotikan som
följd. I motsatts till det har man i många andra länder istäl-
let fört en "skadereducerande" narkotikapolitik. Det har
inneburit en avkriminalisering av egenanvändning av nar-
kotika och istället har mat satsat på läkemedelsassisterad
vård. Här ingår bland annat försök att minska smittsprid-
ning med hjälp av fria sprutor, samt förskrivning av subutex
och metadon för att minska heroinanvändningen och risken
för överdoser. Tanken med den här formen av narkotikapo-
litik är att få narkomaner att våga vända sig till vården för
att få hjälp. 
Sverige har under senare år alltmer gått mot en skaderedu-
cerande narkotikapolitik och satsat på större samarbete
mellan vård och myndigheter. Samtidigt som en lag om
sprutbyten har röstats igenom under 2000-talet har man
också byggt ut behandlingen med metadon och subutex.
Metadon är ett narkotikaklassat och beroendeframkallande
läkemedel som har använts i missbruksbehandlingen sedan
1966 i Sverige. Det har ungefär samma effekter som morfin
och aktiverar, liksom opiaterna, hjärnans opiatreceptorer.
Däremot ger metadon ingen "kick", då det verkar långsam-
mare än opiaterna. Syftet med preparatet är att hålla miss-
brukaren borta från heroin genom att ta bort heroinsuget,
men kritiker påpekar samtidigt att det handlar om att
ersätta en farlig drog med en annan. Den som behandlas
med metadon måste ta preparatet varje dag resten av livet,
och blir på så vis aldrig helt "ren".
Under 1990-talet kom det mildare preparatet subutex, som
blev ett godkänt läkemedel i Sverige 1999 och började
användas vid sidan av metadon. Många inom vården har
varit positiva till subutex som ett medel för att hjälpa de
tyngsta opiatmissbrukarna och man har även pekat på goda
resultat utomlands. Enbart subutex kan inte överdoseras,
däremot kan preparatet i kombination med vissa andra dro-
ger, bland annat alkohol, ge andningsstillestånd. Samtidigt
som många har kommit på fötter med hjälp av subutex, har
också preparatet visat sig läcka ut på den illegala markna-
den och blivit en billig missbruksdrog. Socialstyrelsen gick
därför in och lade restriktioner på läkemedlet den 1 januari
2005, vilket innebär att bara ett fåtal läkare inom psykiatrin
numera får skriva ut det. På grund av det tilltagande miss-
bruket av subutex har Socialstyrelsen och Läkemedels-
verket också kommit fram till att förstahandsvalet vid

behandling av opiatberoende ska vara suboxone. 
Behandlingen med metadon, subutex och suboxone har
ökat, men många har varit kritiska mot metoden och
menat att den snarare stjälper än hjälper. Kritik har bland
annat kommit från före detta missbrukare, som föresprå-
kar tolvstegsbehandlingar och menar att de som faller in i
sidomissbruk slängs ut från metadonbehandlingar och
därmed utsätt för livsfara. Enligt siffror från Folkhäl-
soinstitutet har dessutom antalet dödsfall i samband med
såväl heroin som metadon stigit, även om det har varit
oklart om preparaten har läckt vidare från sjukvården
eller smugglats in i landet illegalt. I sin kunskapsöversikt
"Narkotikan i Sverige", som presenterades 2008, menar
Folkhälsoinstitutet att det viktigaste är att polis och tull
stör flödet och användningen av narkotika (DN 5/10-08).
Åter andra menar att det inte är hårda regler, utan just
tillgänglig vård för opiatberoende som behövs och att
metadonbehandling i själva verket minskar dödligheten. 
En liknande debatt har samtidigt pågått kring sprututby-
ten, som man inledde på försök i Lund och Malmö 1986
för att stoppa smittspridning av hiv och gulsot. Tjugo år
senare, 2006, blev det möjligt för landsting att söka till-
stånd hos Socialtjänsten för att byta ut gamla sprutor och
kanyler mot nya. Intresset från landstingen för fria spru-
tor har trots detta visat sig vara väldigt litet, bland annat
på grund av bristen på vetenskaplig forskning. I debatten
har förespråkare framhållit att rena sprutor kan rädda liv,
och att man samtidigt kan få kontakt med skygga grupper
och därmed hjälpa dem att sluta missbruka. Kritiker
menar istället att metoden ger dubbla signaler och ger
verktyg för någonting olagligt, samt riskerar att bidra till
ökat missbruk. Det har också visat sig att majoriteten av
de tunga missbrukarna inte använt sig av mottagningen i
Malmö och att de som gjort det samtidigt har fortsatt dela
sprutor med andra. 

• Om man kan få kontakt med missbrukare genom spru-
tutbyte; är det rätt att ge verktyg åt någonting som egent-
ligen är olagligt? Kan målet helga medlen? Patienterna
som uppsöker vård kan därmed också få hiv-test och
hepatitvaccination, menar förespråkarna. Ger det fel sig-
naler om samhället delar ut fria sprutor, även om det visar
sig att hiv har minskat där försöken med fria sprutor har
gjorts? 

• Den kontroversiella debatten kring läkemedelsassiste-
rad vård går isär såväl inom som mellan politiska partier
och grupper av före detta missbrukare. Varför tror ni att
debatten är så pass känslig? Hur kommer det sig att andra
länder till stor del har fört en mer "skadereducerande"
drogpolitik än Sverige, tror ni? 

• Lotta Thell, som har skrivit boken "I skuggan av vär-
men", är en av dem som framför allt med hjälp av meta-
don, men också samtalsterapi, har fått hjälp att ta sig ur
heroinmissbruket. Samtidigt menar andra att det bara är
ett sätt att ersätta en drog med en annan. Håller ni med?
Vad vet ni om tolvstegsbehandlingar? Är samtal och terapi
att föredra framför mediciner?

I filmen får vi veta att Eva har varit intagen på behand-
lingshem tidigare, men fallit tillbaka i missbruket. Ofta är
det just att inte börja missbruka igen som är svårt, vilket

Filmens regissör Beate Gårdeler



leder till en karusell där missbrukaren går in och ut ur sitt
beroende. För att få vård ställs det också krav på egen
motivation, vilket vi ser exempel på i filmen när Eva söker
hjälp. Sedan 1988 kan missbrukare i Sverige tvångsom-
händertas enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) i
vissa fall om missbruket fortgår och innebär en allvarlig
fara för missbrukaren eller omgivningen. Bland terapifor-
merna på LVM-hemmen finns bland annat tolvstegsbe-
handlingar och motiverande samtal. Syftet med vården
enligt LVM är att bryta ett livshotande missbruk och att
motivera till frivillig behandling. Men ett problem är den
korta behandlingsperioden på högst sex månader och att
många drabbas av återfall. Tanken är därför att det ska
finnas ett samarbete mellan hemkommunens socialtjänst,
anhöriga och andra för att man ska nå resultat med miss-
brukarna i den slutna missbrukarvården. 

• Ofta talar man om att personen som har ett missbruk
själv måste vilja bli av med det. Jämför tvång med frivil-
ligt uppsökande och försök tänka på hur tvång kontra
"skadereducerande" åtgärder kan fungera och ha för
effekter respektive signaler till missbrukare. 

• I filmen söker Eva själv upp hjälp, men hinner få ett
återfall och missar därför besöket. När Erik lite senare
åker dit med henne säger de att hon har "brutit ett avtal"
och vill först inte ge henne hjälp. Har Eva försatt sin
chans, tycker ni? Hur tycker ni att bilden av vården är i fil-
men?  Vilka krav har samhället rätt att ställa på en miss-
brukare som - trots allt - själv försatt sig i sin situation?

• Under lång tid lyckas Eva dölja sitt drogberoende i
tjänsten som väktare. Enligt en undersökning från 2001
gjorde då 59 av de största arbetsplatserna i Sverige någon
form av drogtester på sina anställda. Det finns än så länge
ingen lag som reglerar drogtester på arbetsplatser, men
frågan är kontroversiell och har även kommit på tal gäl-
lande skolor. Hur ser ni på drogtester på arbetsplatser och
i skolor? Kan det vara ett bra sätt för arbetsgivaren att ta
ansvar och ingripa i tid, eller handlar det om integri-
tetskränkande kontroll av individen?

Stil och adaption
I filmen har man tagit fasta på en realistisk och minimalis-
tisk stil för att skildra drogmissbruket. Miljöerna som Eva
rör sig i är enkla, ofta befinner hon sig i kaklade rum på
arbetet med lysrör i taken. Färgskalorna är nedtonade och
med hjälp av kameran kommer man som åskådare tätt
inpå människorna och miljöerna i filmen. Ofta är det inte
bara ansikten och kroppar som hamnar i närbild och
fokus, utan också vener och kanyler. Även skådespeleriet
bygger på små medel. Vissa menar att Malin Crépin, som
spelar Eva, företräder en helt ny skådespelartradition i
svensk film.  

När det kommer till kärleksrelationen mellan Eva och
Erik är stilen däremot ofta romantisk och snarare "poe-
tisk" än realistisk. Här får vi bland annat se bländande bil-
der när de befinner sig tillsammans på isen, och undervat-
tensbilder när de simmar i bassängen. När Eva kommer
tillbaka till Erik i filmens sista scen flyter bilder av deras
första tid tillsammans ihop med nutid.

• Hur tycker ni att stilen och skådespeleriet påverkar fil-
men? Är det lätt att ta till sig drogproblematiken och kär-
leksrelationen? Känns filmen realistisk och trovärdig? När
det gäller filmpåverkan är det just närbilder som brukar
anses vara förråande. Hur ser ni på de återkommande
närbilderna i "I skuggan av värmen"?

Filmen bygger på en självbiografisk roman som utgör en
slags grundstomme i berättelsen. Här har handlingen för-
flyttats till nutid och vissa bihandlingar tagits bort. Samti-
digt saknas ganska många tidsmarkörer. Inredningen är
sparsmakad, klädseln tidslös. Eva är helt osminkad och
har en neutral frisyr.

• Känns filmen tidlös, modern eller omodern? Vad tycker
ni om hur man har tagit fasta på själva handlingen? Sak-
nas någonting i berättelsen för att man ska få en bra upp-
fattning om Evas liv och missbruk? Lotta Thell lever idag
tillsammans med Erik och deras barn på en gård utanför
Mariefred, och är fri från heroinet. Känner ni samma
framtidstro i filmen?

Tips och länkar kring droger & missbruk
http://www.stat-inst.se 
http://www.can.se/
http://www.drogportalen.se
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