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ABSTRAKT	  

I denna uppsats beskrivs situationen för mångbesökarna inom missbruks- och 

beroendevården. Kvalitativt intervjumaterial belyser upplevelser och erfarenheter som rör 

deras beroendeproblematik. De bär alla på någon form av samsjuklighet och återkommer till 

psykiatriska intensiv- och akutmottagningen för avgiftning på sjukhus. Att hitta sätt att avlasta 

den mentala smärtan är ledande genom berättelserna tillsammans med uttalade behov av att 

bli lyssnade på och av att bli tagna på allvar. Genom makt att påverka sin situation och kraft 

att förändra den i gemenskap med andra kan de lindra sin ohälsa. Pendlingen mellan 

nedbrytning och uppbyggnad tär på både kropp och själ, samtidigt som vården de erhåller gör 

att de känner sig fångade i ett ekorrhjul. Att fokusera på självuppfattning kan leda till 

banbrytande förändringsmöjligheter och återuppbyggnad genom att ta hänsyn till hela 

människans potential. Teorier kring emotionell energi, skam och stolthet förklarar hur detta är 

möjligt.  

Nyckelord: Mångbesökare, Missbruks- och beroendevård, emotionell energi, skam och 

stolthet 
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ABSTRACT	  

In this study the situation for frequent attenders at substance abuse and addiction carefacilities 

is described. Qualitative interview data illustrates their experiences related to substance abuse. 

They all carry some form of co-morbidity and recurrence of psychiatric intensive care with 

detoxification in hospital. Finding ways to relieve mental illness is ever present in their 

narratives, along with the expressed needs to be listened to and to be taken seriously. The 

power to influence their situation and the power to change it in community with others, can 

relieve their illness. Commuting between formation and degradation depletes body and soul, 

while the care they receive makes them feel like they are caught in a ratrace. Focusing on self-

perception could lead to groundbreaking opportunities for change and reconstruction by 

taking into account their full human potential. Theories of emotional energy, shame and pride 

explains how this is possible. 

Keywords: Frequent attenders, Substance abuse and addiction treatment , emotional energy, 
pride and shame 
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Ingress	  
Att leva med missbruks- och beroendeproblematik är komplext och kan vara svårt att greppa 

fullständig förståelse kring. Många forskningsstudier, utredningar och behandlingsprogram 

vittnar om detta. Gerhard Larsson kommer bland annat under missbruksutredningen fram till 

vikten av delat ansvar snarare än en enskild huvudmans, något som andra kritiserar eftersom 

det vore önskvärt med enkla mandat och tydligt ansvar för att ta hand om andra människors 

liv (SOU, 2011:35). Det är just detta som byggt intresset för föreliggande uppsats; 

komplexiteten av att hjälpa dem som behöver bli hjälpta, om systemhinder för detta på olika 

nivåer och den enskilda människans egna behov i sammanhanget. Trots intention om att sätta 

individen i centrum, finns inom vården en tendens till någon form av avhumanisering, att 

mångbesökaren blir ett vårdobjekt. Detta sätt att fungera kan kontrateras mot de 

grundläggande behov som förstås genom de socialpsykologiska teorierna, ett humanistiskt 

perspektiv. Michelle Foucault redogör för den historiska bakgrunden till den abstrakta 

socialiteten, viljan att fånga subjektet och göra det till ett objekt, något som går att studera och 

förändra (Foucault, 2010). Randall Collins bidrar med sitt perspektiv kring människor som en 

produkt av interaktionsritualkedjor och motiverade av emotionell energi (Collins, 2004). 

Thomas Scheff lyfter denna motivation till en subtil nivå av emotionerna skuld och skam 

genom hänsynsemotionssystemet och teorier om sociala band (Scheff, 1990). Tillsammans 

hjälper de till att skapa förståelse för hur upprepade mönster vid mötet mellan individ och 

vårdinstanser iscensätts. Människor inom alla instanser, nivåer inom vårdsystemet och inte 

minst mångbesökarna själva är rörande överens om att det inte går att förändra en annan 

människa utan att den människan själva är med och driver på utvecklingen. Därför bedrivs 

inom missbruks- och beroendevården en hel del motivationsarbete. Men motivationen kan se 

olika ut för en och samma människa och ingen av mångbesökarna i denna undersökning 

uppger missbruks- och beroendeproblematik som det enskilt största problemet att ta itu med i 

sitt liv. Istället beskriver samtliga att de påverkas av andra funktionshinder som går hand i 

hand med beroendet. Beroendet som ersättning för någonting, problematiseras i denna uppsats 

och en dialog förs mellan mikrosociologiska teorier och intervjumaterialet. Att träffa någon 

inom vården som lyssnar och som tar en på allvar, att få vara med i en stark gemenskap, en 

varaktig gemenskap och att få viktiga uppgifter i samhället som ställer lagom krav är alla 

förutsättningar för ett liv utan skadligt beroende. Detta var några av de mest återkommande 

behoven mångbesökarna nämnde under intervjuerna.  
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Inledning	  
Att människor både är lika och olika är ett påstående som kan ligga till grund för den dynamik 

som uppstår i mötet dem emellan. Med det grundantagandet i bakhuvudet genomförs denna 

studie med syfte att synliggöra och förstå såväl specifika som generella behov hos personer 

med en beroendeproblematik. Undersökningen är inte tänkt att stanna vid en kartläggning av 

behoven och inte heller vid en tillfredställelse av dessa. Istället kommer uppsatsen att kantas 

med funderingar kring hur en förståelse för missbruk- och beroendeproblematik kan formas. 

Således kan även en dimension kring varför vissa företeelser förekommer löpa som en dialog 

mellan samhälle och individ. Mötet mellan mångbesökaren och olika samhällsinstitutioners 

professionella företrädare, bildar en del av den dimensionen. En annan del handlar om 

individens förmåga till förändring och anpassningsbarhet. Ännu en del behandlar särskilt 

emotionella aspekter och konsekvenserna av dessa. Det är ingen enkel uppgift att dyka ner i 

beroendeproblematikens skiftande upplevelsevärldar. Samtidigt angår ämnet oss alla på ett 

eller annat sätt. Många studier har gjorts i ämnet och forskare från olika discipliner har funnit 

sitt perspektiv att applicera på ett komplext forskningsfält. Innehållet i den här texten utgår 

från sociologi med en socialpsykologisk inriktning. Här är det framför allt individerna själva 

som beskriver sina upplevelser under ett pågående missbruk. Ur empirin byggs ett nät av 

teorier med syfte att lyfta berättelserna till en nivå där de kan förstås och förenklas. Denna 

förenkling är viktig för att göra situationen hanterbar, men också en anledning till att det finns 

så många olika sätt att se på saken. Uppsatsen är tänkt som ett bidrag till det hav av kunskap 

som omger missbruk och beroende. Samtidigt är tanken präglad av en tvärvetenskap och 

förhoppningen är att den något naiva inställningen till rådande kunskapsbank i ämnet kommer 

att bana väg för ett förhållandevis nytt perspektiv på ett känt fenomen. Under studiens gång 

bekantar jag mig med många av de institutioner som omger målgruppen. Det vill säga statliga 

och kommunala verksamheter som har till uppgift att stödja, hjälpa och ibland även föra 

målgruppens talan vidare. Jag talar om Sveriges kommuner och landsting där vård och 

omsorg delas upp sinsemellan beroende på om det handlar om kliniskt medicinskt syfte eller 

om omsorgsbehov och behandling för övrigt. Socialförvaltningen ger sin bild av mötet med 

målgruppen, medan psykiatri och sjukhus ger en annan. Det behöver inte finnas någon 

motsättning däremellan. Däremot kan det finnas oklarheter om vem som ska göra vad och när. 

Med andra ord är grunden till uppsatsen en kartläggning av olika behov samt hur 

samhällsinstanserna tillgodoser dessa. Det ovan beskrivna ingår i ett projekt som löper 

parallellt med uppsatsen och varifrån det mesta materialet hämtas. Skillnaden på projektet och 

uppsatsen kommer att märkas genom teoretiska anspråk och uppsatsens mer friare filosofiska 
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miljö. Dessutom är idén med uppsatsen inte att identifiera systemhinder och möjligheter i 

lokalt förankrad missbruks- och beroendevård i samma bemärkelse som projektet är. Det visar 

sig vara en ganska svår utmaning att använda två olika perspektiv samtidigt. Uppgiften som 

från början tedde sig som en gåva och en simpel möjlighet utvecklade sig till kaos nödvändigt 

att strukturera. Således kom syftet med uppsatsen att handla om att hitta en personlig väg 

genom resan med intervjuer och kursmaterial. Denna personliga väg kantas av sociologiska 

teoretiker som dels används som verktygslådor och som dels gräver tillsammans med mig i 

spåren av Foucaults arkeologiska anda (Foucault, 2012). Att följa med på den resan kommer 

att innebära en chans att följa med på en personlig utveckling genom tid och rum. Som 

resurser med på färden finns de praktiska erfarenheterna i ena handen och sociologiska 

litterära verk i den andra.   

Syfte	  
Syftet med uppsatsen var att lyfta mångbesökarna inom missbruks- och beroendevårdens egna 

upplevelser av behov och erfarenheter kopplat till sin egen situation och vårdrelaterad 

problematik. De olika berättelserna var tänkta att berika insikten av förekommande 

systemhinder för tillfrisknande och välbefinnande. Uppsatsens var tänkt att spegla en 

dimension som inte stannade vid vårdkontextens konstaterade bristfälliga lösningar. Snarare 

var syftet att föra en diskussion, inte bara om uppenbara systemhinder inom vård och omsorg, 

utan även om det intervjupersonerna själva saknade och som de ansåg var viktiga att beskriva 

för andra. I huvudsak var intresset för undersökningen tvåeggat. Det handlade dels om att 

möta den enskildes upplevelsevärld och dels om att få en inblick i hur normer och regelverk 

skapas, tolkas och iscensätts. Om syftet var att reda ut dessa gigantiska områden, kommer 

uppsatsen inte att ens komma i närheten av att ge en rättvis bild. Istället utgjordes syftet av ett 

försök att nå en form av förståelse som hade sin hemvist i just mötet mellan dessa två. Genom 

att se beroendet som ett normaltillstånd och missbruket som frukten av ett behov, undersöktes 

samband mellan människans grundläggande sociala behov och emotionella energi. Det som 

förenade intervjupersonerna var deras sammanhang, till viss del deras situation och 

geografiska kontext. Syftet med uppsatsen var därför att sammanföra de åtta olika 

berättelserna till att belysa vissa områden som viktiga i intervjupersonernas liv. Resultatet 

syftade till att spegla analysen och tvärt om. Det fanns inget syfte att ge en precis formulering 

till ett givet fenomen. Snarare var syftet att bidra med ett mikrosociologiskt och relationellt 

perspektiv till debatten.   
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Frågeställning	  
Hur upplever mångbesökare inom missbruks- och beroendevården, den hjälp och det stöd de 

får via olika samhällsinstanser i förhållande till deras behov? 

På vilket sätt påverkar det dem i deras vardag och hur kan det förstås utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv?  

Problemformulering	  
Jakten på behovstillfredsställelse leder vardagens upplevelser och de flesta av oss uppnår 

någon form av balans i tillvaron när vi mätta och belåtna slår oss till ro om kvällen. Vad 

händer när mättnaden sällan infinner sig eller när den kantas av biverkningar som får kroppen 

att ge efter för kemisk påverkan av våra inre organ eller nervbanornas funktion som skickar 

signalsubstans till hjärnan? När abstinensen tar över motivationen till livsglädjen, vems 

ansvar är det då att stanna upp och att se motivationskrisens konsekvenser? Kanske kan 

sociologin hjälpa till att skapa insikt i de mönster som utspelar sig mellan institutioner i 

samhället och den enskilda individens sökande efter mening. Matchar förväntningarna på vård 

de behov mångbesökarna inom missbruks- och beroendevården har och tas den enskildes 

upplevelser om problem på allvar? Intervjustudiens initiala syfte var att kartlägga 

systemhinder inom missbruks- och beroendevården. Den ingick som en del i ett projekt på 

initiativ via Region Halland. En närmare presentation av projektet och en kortfattad 

sammanfattning av rapporten finns med under stycket bakgrund. En kartläggning stannade 

vid ett konstaterande om vad som görs och vad som borde göras ur ett vårdperspektiv. 

Uppsatsens ansats var att föra dialogen kring missbruk- och beroende med sociologiska 

teoretiker. Det innebär att problemformuleringen skiftade fokus från den lokala 

vårdinrättningen till en vetenskaplig dimension. Friare tyglar gav således en filosofisk 

grundton där normer, förväntningar och reglementen inom vård och omsorg fick en helt annan 

status. Tanken med att problematisera synen på den vårdbehövande, det relationella arbetet 

och interaktioner på såväl grupp- som individnivå, var att föra upp diskussionen till att 

omfatta de systemhinder som döljs av rådande riktlinjer och normativa perspektiv.  

Disposition	  
Som läsare kommer du att få ta del av en studie som endast har en fast punkt att utgå ifrån. 

För övrigt ändrar metodval och teoretiker riktningen och tillåts göra så inom den akademiska 

uppsatsens ramar. Förhållningssättet och skelettet som håller samman texten kommer att vara 

standardiserat och skapar därmed förhoppningsvis en igenkänning och en form av trygghet att 

luta sig mot för såväl läsare som skribent. Innehållet kommer tydliggöras allteftersom och den 



	   8	  

röda tråden, sprungen ur intervjupersonernas berättelser fördjupas. På så sätt föreligger en 

tydlighet kring syftet med uppsatsen. När slutligen undersökningen landar i ett resultat, analys 

och en sammanfattande avslutning, vävs uppsatsen samman till en enhet. Följande stycke 

kommer att handla om en bakgrund som är tänkt att ge en vidare beskrivning av de 

förhållanden som ledde fram till materialet. Mångbesökarprojektet som till stor del ligger till 

grund för uppsatsens tillkomst presenteras närmare, vilket ger en bakgrundsinsikt till 

intervjusituationernas inramning. Dessutom kommer tidigare forskning presenteras kortfattat, 

genom att belysa sociologiska perspektiv på liknande fenomen, inom samma fält. Efter 

bakgrund följer teoretiska utgångspunkter där val av teoretiska grundantaganden lett vägen till 

en sammansatt vetenskapsteoretisk ansats som även påverkat valet av metodik. Metodkapitlet 

har både praktiska och teoretiska inslag och det är i första hand jag i egenskap av student och 

författare som utgjort basen för studiens tillvägagångssätt och som således satt ribban för 

näraliggande metodiska applikationer. Här ryms framför allt etnografiska metoder som 

kombinerar såväl kvalitativa intervjuer som observation och sporadiskt uppkomna samtal 

kring ämnet då det visat sig fruktbart. Presentationen av materialet kommer sedan att belysa 

de olika berättelser som utgör uppsatsens kärna. Människor som befinner sig i ett pågående 

missbruk eller som bär på ett skadligt beroende delar med sig av sina upplevelser, tankar och 

reflektioner kring sin situation. Berättelserna slås samman och tematiseras. Dessa utsagor 

analyseras utifrån socialpsykologiska och sociologiska relevanta teorier och begrepp, följt av 

reflektioner med mer personlig prägel. Slutligen kommer en sammanfattande avslutning ta 

tillvara på de aspekter som upplevdes vara de mest viktiga för att hålla ihop uppsatsen 

tillsammans med det som upplevdes vara mest intressant att presentera ännu en gång.  

Bakgrund	  
Det	  finns	  ett	  gap	  mellan	  det	  vårdgivare	  vet	  och	  det	  de	  gör	  när	  det	  gäller	  behandling	  av	  

samsjuklighet	  mellan	  psykiska	  funktionsnedsättningar	  och	  beroendeproblematik.	  

Sederer	  skriver	  detta	  i	  Psychiatric	  services	  och	  menar	  att	  det	  finns	  resurser	  i	  stora	  

städer	  som	  New	  York,	  men	  att	  det	  är	  svårare	  i	  små	  stater	  som	  präglas	  av	  bristande	  

resurser	  både	  när	  det	  gäller	  ekonomi	  och	  personal.	  Framställningen	  säger	  mycket	  om	  de	  

problem	  vi	  möter	  i	  Halland	  och	  som	  denna	  uppsats	  handlar	  om.	  Att	  förändra	  och	  

förebygga	  systemhinder,	  vidga	  utbytet	  mellan	  akademi,	  landsting,	  kommun	  och	  inte	  

minst	  över	  regionala	  gränser	  kräver	  en	  transformation	  av	  organisationerna	  med	  en	  

utveckling	  av	  ledarskapet,	  delaktigheten,	  engagemanget	  och	  inte	  minst	  med	  hjälp	  av	  en	  
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stor	  dos	  mod	  att	  agera.	  Sederer	  beskriver	  processen	  som	  att	  genomföra	  ett	  oljebyte	  

medan	  man	  kör	  en	  bil	  (Sederer, 2009).	  Kanske	  är	  det	  ändå	  ett	  nödvändigt	  oljebyte	  då	  

Robert	  Drakes	  undersökning	  visat	  att	  hälften	  av	  dessa	  potentiella	  patienter	  inte	  får	  

någon	  behandling,	  40	  %	  erhåller	  undermålig	  behandling	  samt	  att	  endast	  entaliga	  

procent	  får	  evidensbaserad	  behandling	  som	  fungerar.	  Även	  om	  studien	  syftar	  till	  

behandlingsarbete	  i	  USA	  kanske	  vi	  i	  Sverige	  och	  Halland	  kan	  känna	  igen	  oss	  något	  i	  

dessa	  bistra	  siffror.	  Åtminstone	  då	  det	  gäller	  utfall	  och	  separerade	  diagnoser	  som	  

behandlas	  på	  olika	  instanser.	  Precis	  som	  författaren	  antyder	  behövs	  det	  kanske	  en	  

integrerad	  behandling	  för	  dubbeldiagnoser	  med	  stöd	  av	  någon	  form	  av	  sysselsättning.	  

Sederer	  menar	  vidare	  att	  den	  allmänna	  mentala	  hälsan	  kommer	  att	  förbättras	  avsevärt	  

framöver	  genom	  att	  stänga	  igen	  gapet	  mellan	  det	  vi	  gör	  och	  det	  vi	  vet	  (Sederer, 2009).	  Det	  

finns	  mycket	  kunskap	  som	  inte	  används	  i	  praktiken.	  Exakt	  vad	  Sederer	  menar	  med	  

uttalandet	  om	  den	  förbättrade	  allmänna	  hälsan	  vet	  jag	  inte,	  men	  jag	  tolkar	  det	  som	  att	  

alla	  har	  att	  vinna	  på	  en	  evidensbaserad	  praktik	  i	  realiteten,	  både	  de	  som	  arbetar	  inom	  

vården	  och	  de	  som	  brukar	  den.	  Sociologiskt	  och	  inte	  minst	  socialpsykologiskt	  är	  det	  ett	  

intressant	  problem	  att	  analysera,	  hur	  det	  kommer	  sig	  att	  förändringsprocessen	  inom	  

organisationer	  och	  framför	  allt	  inom	  rådande	  institutioner	  är	  så	  pass	  tröga.	  Det	  beror	  

förstås	  på	  en	  mängd	  komplexa	  sammansatta	  företeelser,	  men	  också	  på	  enkla	  samband	  

som	  hänger	  ihop	  med	  normativitet	  och	  byråkratiskt	  arv	  i	  positivistisk	  anda.	  Vården	  

speglar	  en	  miljö	  som	  har	  rika	  traditioner	  och	  byts	  inte	  gärna	  ut	  mot	  nytänkande.	  

Samtidigt	  bidrar	  den	  mänskliga	  företeelsen	  om	  att	  agera	  utifrån	  interaktiva	  kedjor	  av	  

ritualer	  till	  upprätthållandet	  av	  denna	  tradition	  samt	  för	  trygghet	  och	  igenkänning	  i	  

vardagen	  (Collins, 2004).	  Kanske	  bildar	  detta	  tillsammans	  en	  grogrund	  för	  

engagemanget	  att	  möta	  upp	  behov	  i	  andra	  sammanhang	  och	  med	  andra	  förutsättningar.	  

Mångbesökarprojektet	  
Materialet som ligger till grund för denna uppsats genererades ur Mångbesökarprojektet, ett 

projekt med syfte att kartlägga mångbesökare inom missbruks- och beroendevården i södra 

Halland. Kriteriet för att vara mångbesökare sattes till minimum tre besök på Psykiatriska 

intensivvårdsavdelningen (PIVA) på Hallands sjukhus Halmstad under år 2011. Av 385 

personer med diagnosen missbruk eller beroende som fick vård på avdelningen under året var 

35 stycken mångbesökare. Fenomenet att få personer konsumerar en ansenlig mängd vård till 

höga kostnader för hälso- och sjukvården utgjorde basen för intresset att studera målgruppen. 

Tanken var att karläggningen skulle kunna användas för att identifiera systemhinder samt 
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belysa behovet av en omstrukturering av missbruks- och beroendevården i Halland. Av de 

tillfrågade valde tolv personer att delta i undersökningen, varav åtta intervjuades. 

Kartläggningen genomfördes samtidigt i sex olika län under ledning av FoU Södertörn. 

Metoden som användes skapades i syfte att studera multisjuka äldre (Gurner, Norén, Bowin, 

& Brinne, 2010). Stockholm var först med att modifiera mångbesökarmodellen för att passa 

målgruppen inom missbruks- och beroendevården (Norman, Ekh, Elofsson, & Bowin, 2012). 

Samtliga län fick dock fria tyglar att utveckla modellen vidare och anpassa den efter lokala 

förutsättningar. I rapporten för Hallands bidrag står att syftet var att belysa hur den 

beroenderelaterade vården fungerar för mångbesökare i förhållande till deras behov. Med 

syfte att skapa förutsättningar för att behovsanpassa vården identifierades systembrister 

genom kartläggningen. Metoden byggde för det första på att kartlägga mångbesökares 

nyttjande av olika typer av insatser under ett år samt beräkna kostnader för dessa. För det 

andra undersöktes mångbesökarnas upplevelser och erfarenheter av vård och bemötande. För 

det tredje identifierades systembrister. Mer specifikt samlades materialet in genom de 

kvalitativa intervjuer som även denna uppsats bygger på. Journaler och akter inom olika 

verksamheter granskades. Läkemedelsanalys genomfördes. Slutligen beräknades de 

sammanlagda kostnaderna för olika insatser (Forsman, 2013). Resultatet av kartläggningen 

pekade på brister i vårdkedjan och svårtillgänglig missbruks- och beroendevård. Diskussionen 

bestod av en tredelad pil, där varje del behandlades utifrån de brister som framkommit under 

projektets gång. Den första delen handlade om bristande tillgänglighet till vård och 

behandling – ”att få komma in” (Forsman, 2013). I Halland fanns inte längre någon 

tillnyktringsverksamhet (TNE). Nedläggningen av TNE kan varit en faktor som bidragit till 

det slutgiltiga urvalet. Flera intervjupersoner nämnde detta som en första punkt innan 

intervjun startade. De ville alla ha tillbaks möjligheten att avbryta ett pågående missbruk. 

Hallands val att avveckla TNE strider mot missbruksutredningens idé om att en 

tillnyktringsverksamhet bör kunna ses som ett första steg i en vårdkedja (SOU, 2011:35). 

Intervjupersoner uttryckte att bristen på tillgänglighet inom vården var kritisk för deras hälsa 

och även för deras liv i vissa fall. Det hade överlag blivit svårare att få tillgång till vård. 

Byråkratiska processer och kriterier som skulle uppfyllas gjorde vården svårtillgänglig. Enligt 

missbruksutredningen leder bristande tillgänglighet till ineffektiv vård eftersom insatser sätts 

in för sent. Motivationen att ta itu med beroendeproblematiken minskar och det finns risk för 

att missbruket eskalerar. Inte sällan leder det till ytterligare problematik såsom 

relationsproblem, svårigheter att sköta ett arbete eller kriminalitet (SOU, 2011:35). Under 

tiden som rapporten – Mångbesökare inom missbruks- och beroendevården skrevs, 
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färdigställdes även en brukarrevision på PIVA i Varberg med liknande målgrupp. Brukarrådet 

Halland genomförde revisionen vars slutsats var att det fanns ett behov av en tillnyktrings-

/avgiftningsenhet i Halland och att den var nödvändigt för att få en fungerande vårdkedja. 

Den andra delen av projektrapportens resultatdiskussion handlade om bristande samordning, 

kunskap och förståelse – ”att få komma vidare”. Enligt missbruksutredningen leder bristande 

samordning till ineffektiv vård eftersom insatserna inte kombineras optimalt. Därmed riskerar 

behandlingsresultatet försämras och risken för återfall i missbruk öka. Särskilt personer med 

samsjuklighet mellan en beroendeproblematik och psykisk sjukdom drabbas av bristen på 

samordning. Det förekommer att dessa personer nekas behandling med hänvisning till 

nödvändigheten att ta itu med den andra problematiken först och vice versa. Dessutom finns 

det risk att pågående behandlingar inte samordnas med stödinsatser för att behandlingen ska 

vara verkningsfull (SOU, 2011:35). En anledning till att människor ”trillar mellan stolarna” 

inom vård och omsorg är organisationsformen som bygger på specialisering. Den enskilde 

individen får förvisso kvalitet på vården eller omsorgsbehovet, men det riskeras att ske på 

bekostnad av helhetsbehovet. Utan samordning mellan professioner blir helt enkelt 

behandlingen för personer med multiproblematik segmenterad. Organisationsformen tenderar 

också att kategorisera och definiera klientens problematik utifrån olika specialistområden, 

snarare än utifrån hur hjälpbehoven ser ut (Perlinski, 2010). Inom mångbesökarprojektet blev 

det tydligt att de två större organisationerna; Hälso- och sjukvård samt socialtjänst, utgjorde 

två skilda världar för mångbesökarna, vilket fick konsekvenser för bland annat remissgång 

mellan organisationerna. Intervjupersoner nämnde även hur de olika ideologiska 

utgångspunkterna gjorde att bemötandet och synen på insatser skilde sig åt. Resultatet från 

mångbesökarprojektet visade att det med ett fåtal undantag saknades gemensamma 

vårdplaneringar trots aktualisering inom både hälso-/sjukvård och socialtjänst. Det utbyte som 

skedde verkar mest bestå av informationsutbyte utan någon lagstadgad samordad individuell 

plan (SIP) (Forsman, 2013). Trots att samtliga intervjupersoner i denna uppsats upplevde 

behov av samtalsstöd, var de få som fått tillfälle att upprätta eller kunnat hålla kvar en sådan 

kontakt. De som fått behandling tidigare upplevde att det fanns stora skillnader mellan olika 

behandlingsformer och att det var svårt att få gehör för egna önskemål. Den tredje och sista 

delen som figurerade inom mångbesökarprojektets resultatdiskussion gick till viss del ihop 

med den förra. Den handlade om bristande kontinuitet och uppföljning – ”att få rätt vård i rätt 

tid”. Ofta kunde de olika ”stegen” av en vårdkedja upprättas av olika huvudmän. 

Avgiftningen på sjukhus ledde ibland till placering på utredningsenheter i 

socialförvaltningens regi eller i förlängningen på behandlingshem. Intervjupersoner uppgav 
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att det var besvärligt att befinna sig på utrednings- eller behandlingshem när det medicinska 

behovet ansågs vara störst. Flera berättade under intervjun att det var orsaken till att de avbröt 

vistelsen i förtid. De var kvar i sin abstinens, utan någon möjlighet att behandlas för den. 

Missbruksutredningen föreslår att kontinuiteten förutom tillgängligheten och samordningen 

leder till brister i missbruks- och beroendevården. Kontinuitetsproblemet innebär att personen 

i behov av stöd och hjälpinsatser inte erbjuds rätt kombination av dessa över tid. Resultatet av 

den sammansatta behandlingen riskerar att försämras och risken för återfall ökar (SOU, 

2011:35). Intervjupersoner berättade om abstinensen de upplevde efter att ha blivit utskrivna 

från sjukhusets abstinensvård. Bristen på uppföljning gjorde att de återföll i missbruk. 

Kartläggningen av olika insatser som erbjudits via socialtjänst och hälso-/sjukvård pekade på 

många exempel där mångbesökare gick in och ut i delar av en vårdkedja utan att samordnade 

insatser skedde. Under intervjun gav somliga en liknelse av en jojo, när de beskrev sina 

många besök på PIVA för avgiftning. Utan uppföljning gick det inte att bli fri från 

beroendeproblematiken. Kraven på fysiska sjukdomstillstånd vid inläggning gjorde dessutom 

att de kände sig tvungna att fortsätta ett aktivt missbruk tills kroppen gav upp. Brister i 

långsiktighet, individuell planering och kontinuitet visade sig under kartläggningen, då 

frivilliga insatser i form av behandling eller personligt stöd avslutades, när en mångbesökare 

inte fullföljde planeringen på grund av återfall. När mångbesökaren hade störst behov av hjälp 

avslutades således biståndet (Forsman, 2013). Intervjupersoner bekräftade att de var i stort 

behov av samordning och kontinuitet för att fullfölja sin behandling. Efter många år med 

beroendeproblematik behövdes det enligt mångbesökare en rät linje mellan instanserna utan 

glapp emellan. Problemet med den specialiserade organisation som låg bakom hälso-/sjukvård 

och socialförvaltning tydliggjordes under karläggningen genom inläggningar på olika 

somatiska avdelningar. Dessa uppgick till hela 38 % av det totala antalet vårtillfällen. Ingen 

anmälan inkom från sjukhuset till socialförvaltningen under tiden för granskningen om 

missbruks- och beroendeproblematik. Detta trots att det fanns anmälningsplikt i dessa fall 

(Forsman, 2013). Bilden av att de ”tyngsta missbrukarna” lämnas åt sitt öde bekräftas av 

forskning (Blomqvist, 2007). Den bekräftades även i viss mån av de kvalitativa intervjuerna, 

även om påståendet inte är helt oproblematiskt. Enligt Blomqvist (2007), blir den största 

andelen missbruks- och beroenderelaterad problematik avhjälpt genom självläkning. Även om 

det inte gällde målgruppen med de tyngst beroende som uppsatsen handlade om, finns det all 

anledning till att titta närmare på hur det går till med ”självläkning” och om det finns 

någonting som kan utvecklas inom vård och omsorg för att ta tillvara på de olika individernas 
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förmåga att läka sig själva. Eftersom det handlar om en heterogen grupp är det inte troligt att 

en modell passar alla.  

Tidigare	  forskning	  
Ingen människa är en ö, var något som visats sig vara betydelsefullt för mångbesökarna i 

denna undersökning. Det krävdes andra för att förstå sig själv, för att sätta in sig själv i ett 

sammanhang och för att finna mening med livet så som det gestaltar sig. Att bli fri från ett 

missbruk krävde en omorganisation av självet. Tillfrisknandet, eller omorganiseringen var en 

process som stod i förhållande till omgivningen med dess påverkan på självet. Bedregal m.fl. 

(2006) undersöker hur kunskapen om tillfrisknandet inom vården påverkar klienterna. De 

finner fyra underliggande dimensioner som påverkar mötet mellan personal och klient inom 

psykiatrin. Roller och ansvar för tillfrisknandet diskuteras och landar i klientens eget ansvar 

som bör leda till individuella val för hur processen ska genomföras. Att tillfrisknandet är en 

ickelinjär process är viktigt att ta hänsyn till. Även här skiljer sig mottagligheten för 

vårdinsatser och steg i tillfrisknandet kan ske vid olika punkter inom processen, samt variera 

från person till person. Dessutom har självuppfattning och närståendes inverkan, visat sig vara 

värdefulla för förloppet till en bättre tillvaro. Det gäller att omvärdera inte bara ohälsan, utan 

hela sin person, att återskapa ett liv, eller att återupptäcka sin förmåga att verka bortom den 

”psykiskt sjuka patienten” eller ”missbrukaren”. Som sista punkt nämner Bedregal m.fl. 

(2006) förväntningarna angående tillfrisknandet. Vårdpersonalen som ingick i studien var 

minst bekant med den punkten. Framför allt handlade det om att inse att människor kan få 

bättre levnadsvillkor och att de kan uppskatta tillvaron mer även om de fortfarande bär på 

symptom av sin ohälsa (Bedregal, O´Conell, & Davidson, 2006). Med andra ord är det 

klienten själv som sätter ribban för hur tillfrisknandet ser ut och upplevs, inte insatserna från 

vården. Det ligger nära tillhands att sätta dessa uppgifter i ett perspektiv utifrån röster för 

nolltolerans i dagens svenska samhälle, när det handlar om missbruk och beroende. Eftersom 

objektivitet hos vårdpersonal är en utopi, är det viktigt att ta hänsyn till rådande 

ställningstagande som figurerar kring behandling av människor med komplexa vårdbehov. 

Bedregal m.fl. (2006) föreslår en ökad kunskap kring ohälsa, som bygger på att omdefiniera 

denna, till att bara omfatta en del av en multidimensionell kapacitet hos människan. 

Identifiering, valmöjligheter och meningsfull målsättning sker bortom eller trots lidandet 

p.g.a. ohälsan (Bedregal, O´Conell, & Davidson, 2006). Ett sätt att ta tillvara på de egna 

resurserna sker i uppsökande av andra som befinner sig under liknande omständigheter. 

Brukarorganisationer eller verksamheter som anonyma alkoholister (AA) och anonyma 
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narkomaner (NA) använder egna erfarenheter och varandras historier som motivation i 

tillfrisknandet från skadligt beroende (Piwowoz-Hjort & Weegmann, 2009). Deras berättelser 

har en narrativ inverkan och brukarcentrerade möten har en multifasetterad roll i deltagarnas 

liv. Genom livshistorier att förhålla sig till, tydliggörs alternativa vägval i livet och genom 

religion skapas mening och sammanhållning. Piwowoz-Hjort & Weegmann (2009) menar att 

mötesdeltagarna för en kreativ kamp, där de rekonstruerar trasiga liv, bygger nya berättelser 

och fortsätter finna mening, trots tidigare motgångar. Kanske har verksamheter inom vården 

någonting att vinna på kunskapen om narrativ inverkan och fokus på livshistorier. Williams 

m.fl. (2001) ansåg att någonting måste göras för mångbesökarna inom akutvården. Det 

behövs särskild behandling för den gruppen och nya handlingsstrategier måste skapas för att 

nå mångbesökare. Undersökningen visade att mångbesökarna bestod av personer med lägre 

hälsostatus, psykiatrisk problematik och flera sjukhusinläggningar. Den typiska 

mångbesökaren har psykisk problematik, alkoholberoende och är socialt isolerade (Williams, 

o.a., 2001). Eftersom de tillhör en psykosocialt sårbar grupp, med behov av omfattande 

vårdinsatser, behöver särskild hänsyn tas till deras personliga profil. Med tanke på den låga 

nivån av socialt kapital är det särskilt viktigt att ta hänsyn till psykosociala faktorer i 

kombination med psykiatrisk vård och primärvård (Byrne, Murphy, Plunkett, McGee, 

Murray, & Bury, 2003). Mångbesökare inom akutvården behöver omedelbar vård och 

behandling. Det är viktigt att deras erfarenheter uppmärksammas och respekteras (Olsson & 

Hansagi, 2001). Ofta handlar erfarenheterna av samsjuklighet och multipla vårdbehov. Det 

saknas litteratur som behandlar relationen mellan psykisk ohälsa och behov av beroendevård. 

Samtidigt inriktas de flesta studier på att undersöka både emotionell problematik och 

alkoholberoende samtidigt. Barriärerna för adekvat vård blir otydliga eftersom erfarenheterna 

hos dem som är i behov av vården både vilar på en grund av psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik samtidigt. En undersökning visade att de som uppfyllde kriterierna för 

mental ohälsa upplevde alkoholberoendet som mer allvarligt än övriga i studien och att de 

därför även var mer benägna att söka hjälp. Hur psykisk ohälsa och alkoholberoende 

samverkar är inte helt klart och i studien framgår att hjälpbehovet eller benägenheten att söka 

hjälp inte väger lika tungt när det handlar om ångestproblematik som för övriga psykiska 

funktionsnedsättningar. Författarna tror att det kan bero på att alkoholen motverkar ångest och 

att personerna använder den som självmedicinering (Oleski, Mota, Cox, & Sareen, 2010). 

Efter vård på sjukhus löper personerna med samsjuklighet en risk att inte fortsätta sitt 

tillfrisknande. Därför föreslås individuell behandling för beroendeproblematiken, där hänsyn 

tas till aktuell diagnos och könstillhörighet. En evidensbaserad praktik för samsjuklighet som 
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visat sig vara effektiv är en kombination av psykoterapi, beteende- och 

läkemedelsbehandling. Frågan är hur professionen ska hantera heterogeniteten i missbruks- 

och beroendevården. Här saknas en förankring i såväl praktiken som i teorin. Behandlingens 

intensitet bör matcha den psykiska ohälsans svårighetsgrad. Den integrerade modellen 

behöver utföras av ett särskilt team. Problemet är att den modellen är dyr och svår att 

implementera inom den ordinarie sjukvården. Därför är det av största vikt att skapa nya 

kostnadseffektiva program som initierar personifierade interventioner (Bahorik, Newhill, & 

Eack, 2013). Inom nämnd studie hittades alltså fynd som visade att förhållandet mellan olika 

diagnoser och missbruk- och/eller beroendeproblematik ser olika ut och att de dessutom 

präglas av svårighetsgrader och kön. En annan studie som koncentrerats till att undersöka 

förhållandet mellan bipolär sjukdom och droganvändning visade att det finns mekanismer 

som påminner om varandra inom båda diagnoserna. Båda tillstånden inkluderar abnorm 

reglering av beteende som står i relation till abnorm känslighet för belöningsmekanismer. 

Gemensamt är att de leder till ökad impulsivitet samt ökad mottaglighet för 

beteendesensibilisering (Swann, 2005). Att utse en sjukdom som primär vid samsjuklighet är 

förenat med svårigheter. Alkoholism utvecklas ofta efter trauman som leder till 

posttraumatiskt stressyndrom. De två diagnoserna är dock så pass hoptvinnade att det visat sig 

både effektivt och praktiskt att behandla dem båda som primära sjukdomstillstånd. Försök att 

skapa förenklade modeller för samband mellan trauma och alkoholism har gjorts inom det 

biomedicinska paradigmet. Sambandet förklaras där genom biologiska, sociala och kognitiva 

faktorer hos individen. Det behövs dock en mer komplex modell för att förstå den naturliga 

heterogeniteten vid samsjuklighet. Så länge den professionella servicen inte är integrerad 

tjänar inte heller forskningen på att vara det. Tyvärr bidrar det till brist på framgångar inom 

området. Forskningen bör breddas och verka bortom aktuella diagnostiska etiketter och 

kategorier. Det behövs multidisciplinär och transnationell forskning kring dubbeldiagnostik 

och samsjuklighet (Drake & Green, 2013). En modell som fungerat effektivt för veteraner 

med samsjuklighet är intensiv casemanagement. Tyngdpunkten bör ligga just på intensiv, 

eftersom andra casemanagementstudier som jämfört enbart psykisk ohälsa med en adderad 

alkoholism eller annat drogberoende, tvärt om visat att effekten inte var god för de senare. 

Studierna är viktiga eftersom hälften av alla personer med allvarlig psykisk ohälsa någon 

gång under sin livstid haft problem med alkohol och/eller droger. Studien som baserades på 

intensiv casemanagement visade att det var svårare för veteraner med samsjuklighet att träda 

in i programmet, men att de sedan delade behovet av liknande insatser som övriga i studien. 

De delade också utfallet utan att utmärka sig i annat än våldsbenägenhet. Det fanns en större 
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risk för våld hos gruppen med samsjuklighet, vilket kan förklaras med vårdpersonalens 

bristande kompetens kring deras specifika vårdbehov. Viktigast resultat av studien är kanske 

dock att insatserna med intensiv casemanagement fungerade i lika hög grad för dem med 

samsjuklighet. Fler studier behövs för att stärka dessa samband (Mohamed, 2013). Bortsett 

från frågan om samsjuklighet finns andra individuella parametrar att ta hänsyn till. French 

m.fl. (2011) Undersöker hur heterogeniteten påverkar utfallet av vårdanvändning hos dem 

som brukar illegala droger.  Medan tvärsektionella studier visar att i stort sett alla vårdinsatser 

ökar i samband med droganvändning, visar den fixerade effekt-modellen att enbart oddsen för 

förväntat vårdbehov korrelerar positivt med män som använder droger, samt med kvinnors 

och mäns sjukhusinläggningar. Att ta hänsyn till individuella karaktärsdrag, kön och tyngden 

på droganvändningen är viktiga, vid studier kring vårdbehov och vårdanvändning. Enligt 

nämnd studie är det bara vissa typer av dyrbara vårdinsatser som ökar i samband med 

droganvändning. Svårigheterna med att navigera genom vårdsystemet ger upphov till att 

ytterligare öka behovet av vård. Som konsekvens hamnar personer med missbruks och 

beroendeproblematik på akutmottagningen eller läggs direkt in på sjukhus. Paradoxalt nog 

leder sammansättningen av individuella behov, droganvändning och hälsoproblematik till en 

substitutionseffekt där akutvård ersätts av förebyggande service. Att räkna med den effekten 

tillsammans med adderande individuella förutsättningar, ger i föreliggande studie en allt för 

stor associationsfrihet, med osäkert utfall. Därför behövs det fler studier med större hänsyn till 

personliga förutsättningar och substitutionseffekter vid longitudinella undersökningar. Enligt 

författarna finns inga sådana studier gjorda (French, Fang, & Balsa, 2011). Ofta fokuseras 

samsjuklighet till missbruk och beroende på bipolär sjukdom, depression eller ångesttillstånd. 

Jansson m.fl. (2008) menar att det är lika viktigt att behandla personlighetsstörningar som 

enskilda symptom. Genom att behandla de psykiatriska symptomen som associeras med 

intensiv subjektiv smärta och mänskligt lidande nås målet med behandlingen. Verktyg för att 

hantera ångest och depression bör främjas även hos personer med beroendeproblematik och 

samtidig personlighetsstörning. Tidigare studier har visat att behandling av psykiatrisk 

problematik även minskat drogberoendet (Jansson, Hesse, & Fridell, 2008).  Ett annat sätt att 

förklara tudelningen mellan det psykiska måendet och beroendeproblematiken, är Kennetts 

och McConnells (2013) förklaringsmodell. De utgår från teoretiker som förklarar 

drogsökande beteende genom vardagsval. Framför allt bidrar George Ainslie och Gene 

Heyman till det perspektivet. Rationaliteten i ”choice-teorin” fungerar för i stort sett alla 

människor i alla situationer. Det handlar om att söka efter tillfredsställelse och att undvika 

smärta. Problemet uppstår när det handlar om tungt missbruk- och beroende. Då fungerar inte 
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längre vare sig Heymans eller Ainslies teorier längre i praktiken, menar Kennett och 

McConnell (2013). Förklaringar som impulsivitet och drogernas ”toxic nature”, är ganska 

långsökta och förklaringen om kognitiva störningar i en cykel av val mellan långtidsbelöning 

och korttidsbelöning håller inte. Berättelser från personer som ständigt återfaller i missbruk 

innehåller klara formuleringar som speglar kunskap om sin egen beroendeproblematik och en 

hög grad av insikt om vad som finns att förlora i förhållande till vinsten av att välja drogen. 

De flesta som slutar med att ta droger, gör det i trettioårsåldern, då mycket annat står på spel i 

livet. Kennett och McConnell (2013) menar att det inte behöver bero på att enbart stå inför 

valet mellan att exempelvis bilda familj eller att fortsätta ge efter för drogberoende. Snarare 

tror de att det finns ytterligare en dimension som påverkar motivationen. Det handlar om 

självuppfattning. Nyckeln till en drogfri tillvaro ligger inte enbart i att välja bort ett 

drogberoende. Den ligger även i att identifiera sig själv som en icke-beroende person (Kennett 

& McConnell, 2013). En undersökning visade att 50 % av de som slutat röka tobak och som 

identifierade sig som före detta rökare, inte klarade att sluta. De som identifierade sig som 

ickerökare lyckades dock till 100 %. Av det totala antalet deltagare var det 75 % som 

fortfarande identifierade sig som rökare och förstås inte slutade alls (Bickel, Odum, & 

Madden, 1999). Det finns behandlingsformer som tar hänsyn till resultatet och som bl.a. annat 

tillämpar affirmationer varje morgon och varje kväll, som hjälp att identifiera sig som icke-

beroende av alkohol och droger. Människan förstår sig själv utifrån sin egen självuppfattning 

och historia. När hon formar en förväntning och handlar i enlighet med den, skapas en 

tillfredställelse i förhållande till självkännedom och självförståelse. Den tillfredsställelsen 

motiverar till att uppfylla behovet av att upprätthålla identiteten. Kennett och McConnell 

(2013) föreslår därför att identiteten bör framträda som en oberoende faktor för att förstå sig 

på beroendeproblematiken istället för att behandla den som någonting flyktigt mellan drogen 

och hem, familj, fred och kärlek. De menar vidare att somliga som brukar droger och alkohol 

helt enkelt inte kan se sig själva leda ett abstinent liv. Om självuppfattningen spelar en 

avgörande roll för motivationen bör den även göra det för återhämtningen. Således borde 

beroendevården skapa olika tekniker för självuppfattning och behandling av 

beroendeproblematiken. Det gäller att justera självuppfattningen så att större belöning inte 

bara är tillgänglig, utan också vettig för personen i fråga (Kennett & McConnell, 2013).  

Teoretiska	  utgångspunkter	  
Med anledning av den personliga forskningsansatsen och de naturliga valen av teoretiker 

användes en abduktiv förklaringsmodell för att förstå de ingående narrativen i de intervjuades 
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berättelser. Teorierna fungerar som verktyg för rekonstruktion av djupstrukturen bakom 

tolkningsresultaten (Alvesson & Sköldberg, 2008). I bästa fall leder detta till fördjupad 

medvetenhet om undersökningsområdet. Värsta scenariot skulle vara att hypoteser leder fram 

till sanningsanspråk. För att undvika detta kom teorierna att testas i olika berättelser och med 

olika förutsättningar. Dessutom ledde det kvalitativa tillvägagångssättet vägen för multipla 

tolkningar och öppnade upp för mängden av alternativa förklaringar. 

Ontologiskt	  ställningstagande	  
Epistemologi och ontologi förväntas till mångt och mycket vara skilda åt i vetenskaplig 

forskning. Anledningen till det är framför allt en iakttagelse om att människan inte alltid lever 

som hon lär. På så sätt finns det ett grundantagande om att det är fullständigt logiskt att hon 

säger en sak och gör en annan. Detta innebär även att de praktiska och teoretiska utsagorna är 

lika sanna, eller för den delen osanna. Med andra ord behöver det ena inte bero på det andra. 

Syftet med studien var alltså inte att hävda något sanningsanspråk, att avslöja en lång och 

mödosam deckarhistoria där olika personer kan vara lika skyldiga och där avsaknad av 

information håller spänningen vid liv. Jag använder den metaforen för att belysa alla de skolor 

som tagit sig an uppgiften att förstå sig på människan och hennes benägenhet till att utveckla 

beroende och att hamna i ett missbruksbeteende. Vad som däremot intresserade mig var den 

spretiga kunskap som fanns hos olika huvudmän och som direkt rörde personerna som jag 

träffade under studiens gång. 

Förförståelse	  
En socialpsykologisk utgångspunk är att vi blir till som människor i mötet med andra. Jag 

förstår därför missbruk som delvis ett relationellt problem. Den utgångspunkten tror jag kan 

vara viktig dels för att förstå vägen till ett missbruk och dels för att förstå hur skapandet och 

omskapandet av identiteten som missbrukare bildar mönster hos människor med en 

beroendeproblematik. Eftersom neuropsykiatriska processer även gör sig påminda i samband 

med de kemiska substanser som tillförs kroppen under ett pågående missbruk har jag förstått 

att den biologiskt vinklade psykologin kan vara till hjälp för att förstå missbruk ur ett fysiskt 

perspektiv. Här har jag hjälp av de kunskaper jag inhämtat från en introduktion i psykologi 

där en viss förståelse av hur transmittorsubstanser fungerar förklarades. För övrigt har jag en 

erfarenhetsbaserad kunskap som sträcker sig till umgänge och släktskap med personer som 

kämpat med beroende av olika typer, på olika plan och av blandade orsaker. De ovan nämnda 

tre ingångarna till detta arbete tror jag kan vara viktigt att belysa eftersom de både 

upprätthålls av samband mellan varandra och belyser problematiken från olika 
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belysningspunkter. I den akademiska världen präglas vi elever till ett kritiskt tänkande. Det 

första intrycket håller ofta inte i längden, liksom självklarheter inte sällan är inlärt beteende 

som ibland kan visa sig vara rena felaktigheter. På samma sätt mår vetenskapliga diskurser 

bra av att ifrågasättas eller i alla fall erbjudas andra alternativa tolkningar på vissa fenomen. 

Genom att upprätta fler perspektiv kommer vi närmare sanningen, även om vi förmodligen 

aldrig når ända fram, har någon sagt, och inom vetenskapen bör därför nya infallsvinklar 

välkomnas inför varje upptäckt problem. Lars Erik Berg har med den utgångspunkten 

behandlat depression ur en socialpsykologisk synvinkel (Berg, 1997). På liknande sätt, genom 

att utforma en socialpsykologisk rimlig tolkning1 till rådande diskurs inom fältet för 

missbruks och beroendeproblematik kommer jag nu bygga upp en relationell förståelsemodell 

enligt Lars-Erik Bergs principer. Jag börjar med att bryta ner ordet beroende, slår upp ordet i 

Bonniers ordlexikon och får direkt synonymen osjälvständig. Tolkningen blir således att inte 

stå själv, att behöva någon eller någonting annat. Detta får mig att minnas de intervjuer jag 

genomfört med personer som befann sig mitt i ett aktivt missbruk. Jag minns deras berättelser 

om förlorad gemenskap, tomhetskänslor och en känsla av att vara annorlunda. Jag minns 

också ett uttalande om att det inte handlade om ett vi och ett dem utan snarare om ett vi i ett 

vi. Att vara tillsammans utan att vara tillsammans och om att kämpa för att bli sedd och om 

möjligt även förstådd. I svenska akademins ordbok läser jag att beroende betyder 

afhängighetstillstånd, ofrihet och osjälfständighet. Beroende kommer i sin tur från bero som 

1538 uttalades beroande och som har många betydelser; Hvila, Förblifvande i oförändrat 

skick, Förblifva orubbad, Finnas - vara, Bestå, Grunda sig på något – något har sin rot i, 

Underordning samt Komma an på. Det som fångar mitt intresse är den dogmatiska 

stagnationen som gör sig gällande i förklaringarna till orden. Denna orubblighet och till synes 

inneboende tröghet som verkar fångas upp av ett beroende. Vad betyder det för vårt sätt att 

närma oss fenomenet? Hur kan vi förstå människans inneboende kraft till förändring när vi 

genom språket väljer att spika fast beroendet som om det vore en bestående essens i varat? 

Det finns en diskrepans mellan socialpsykologins idé om föränderlighetens naturliga tillstånd, 

att vi blir till vid mötet med andra, att vi skapas och omskapas kontra beroendets eviga vila i 

sig själv. En gång beroende – alltid beroende finns som ledspråk hos en del som dagligen 

kämpar med sin identitet som före detta beroende. Att minsta lilla kontakt med en före detta 

beroendesubstans skulle bli förödande – hjärnans belöningssystem skulle åter aktiveras och de 

motorvägar som byggts som spår i hjärnan under ett aktivt missbruk skulle inte kunna stås 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Med rimlig tolkning menar Lars-Erik Berg ett alternativ till säkra förklaringar.  
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emot av en motiverande tanke. Kanske är det sant att någon som varit beroende och som tagit 

sig ur tvångstankar och begär bör hålla sig från sin gamla drog av både biokemiska och 

beteendemässiga skäl, men är det omöjligt att leva ett liv utan att identifiera sig med ett 

beroende? Vem är jag, vart har jag varit och vart är jag på väg, är frågor som antingen kan 

separeras eller ställas var och en för sig. Men beroende av hur de ställs kommer de att få olika 

innebörd. Crafoord skriver i Människan är en berättelse, om varje människas önskan om att 

delge sin berättelse. Han ser denna önskan som ett axiom och stryker under talandets och 

ordets helande kraft. Vad människan söker är det grundläggande gensvaret; ”Jag ser dig och 

jag älskar dig” (Crafoord, 2005). Nu handlar denna text om samtalskonst och om det 

mellanmänskliga mötet, men den behandlar även den grundläggande tanken om att vi är vår 

berättelse och att vi formas av de erfarenheter, önskningar och drömmar vi bär med oss. Jag 

kommer nu in på det som jag från början av detta kapitel reflekterade över, nämligen om det 

dynamiska mellanrummet som kan tänkas finna sin plats mellan epistemologin och ontologin. 

Interaktionsritualer	  
Randall Collins (2004) menar att människan är sina interaktionsritualkedjor. De 

interaktionsritualer hon medverkar i bidrar till att stärka igenkännande mönster på gott och 

ont. På så sätt formas personligheten genom unika möten som påverkar henne som individ. 

Interaktionsritualer gör att hon känner sig delaktig och att hon kan sätta sig in i ett 

sammanhang, de skapar mening och mervärde. För att en interaktionsritual ska vara möjlig 

krävs en fysisk närvaro, avgränsningar för vilka som är delaktiga, ömsesidigt 

uppmärksamhetsfokus samt en delad sinnesstämning. Den kollektiva upprymdheten landar i 

en känsla av solidaritet, emotionell energi (EE), sociala symboler och moraliskt 

ställningstagande (Collins, 2004). Denna beskrivning kan ses som en mall för hur en 

interaktionsritual ser ut, men kan komma att omformas genom exempelvis mer distanserade 

interaktionsritualer. Dessa blir möjliga genom en redan uppbyggd EE som är kopplad till 

mönstret och kan upplevas starkare eller svagare beroende på vilket media som används eller 

hur det situationella ”substitutet” ser ut. Mycket av vardagen består av interaktionsritualer och 

närmast ligger kanske samtalet. Genom att studera samtal i text kan utläsas hur EE produceras 

och solidaritet skapas genom samspelet i ett samtal. Turtagningen ses som särskilt viktig 

eftersom flytet i ett samtal skvallrar en hel del om interaktionsritualens upplevda EE. Faktum 

är att människan reagerar automatiskt genom att synkronisera samtalet. Innehållet är ofta inte 

lika viktigt som själva interaktionsritualen för att skapa solidaritet och EE. Collins (2004) 

medger att han ser interaktionsritualer i stort sett överallt, men att det inte behöver betyda att 
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han övergeneraliserar ritualer som ett koncept. Istället anser han att möjligheten till en allmänt 

applicerbar teori är välkommen för att visa hur mycket solidaritet, delaktighet i gemensam 

symbolism och andra former av mänskligt agerande skapas och upprätthålls inom varierande 

situationer. Collins (2004) problematiserar termen ”substance abuse”. Det faktum att en 

substans kan vara vad som helst inom universum, gör det tydligt att redan benämningen är 

problematisk för att förstå vad det egentligen handlar om. På svenska går det att på liknande 

sätt undersöka ordet eller begreppet missbruk. Det handlar om att bruka något, använda något, 

med att göra det i negativ bemärkelse. Kanske är detta ett av de få ord som samlar en 

betydelse på ett bättre sätt än den engelska motsvarigheten. Innebörden är dock densamma. 

Missbruket kan gälla vad som helst och är tveklöst ett tolkningsbart begrepp. Inom sociologin 

blir det således tydligt att missbruket ändrar skepnad över tid, plats, i förhållande till 

företeelsen eller substansen som missbrukas och framför allt i relation till den eller de 

människor som är involverade i processen. Oavsett om det är människor som själva 

brukar/missbrukar eller om det är personer runt omkring som tolkar andras bruk/missbruk, 

handlar det om att sätta gränser för vad som är just bruk och vad som är missbruk. Går det att 

bruka en illegal drog och går det att missbruka legala substanser? Svaret på den senare 

delfrågan blir särskilt tydlig i och med den klassificerade sjukdomen alkoholism. Den första 

är dock kontroversiell och bjuder in till debatt i ämnet. Båda tillsammans skapar en grogrund 

för ifrågasättande av hela det legala systemet, då somliga menar att alkohol är den värsta 

drogen av alla. Historiskt sett har staten försökt kontrollera medborgarnas användande av 

alkohol och gör så fortfarande genom ålderskontroller och systembolag. Enligt Collins (2004) 

handlar missbruk ur en sociologisk synvinkel om interaktionsritualer. Det handlar inte om 

individuella livsstilar, utan snarare om ritualer och markerar därmed grupptillhörighet 

(Collins, 2004). Med vetskapen om att alla så kallade brukare inte skulle hålla med om att 

missbruk indikerar grupptillhörighet i form av slutna sällskap och att synen på framför allt 

alkoholism, men även annan typ av missbruk som en demokratisk sjukdom, är det viktigt att 

beskriva detta mer ingående. Människan är en social varelse som rör sig inom och emellan 

grupper. Grupper och deras ritualer som markerar tillhörighet kan sträcka sig över hela 

nationer, definitiva kulturer och ännu mer gränsöverskridande. Men det kan också handla om 

små slutna sällskap, om tvåsamhet – så kallade dyader. I förlängningen fungerar dessa ritualer 

i form av samtalet med sig själv som sprunget ur kontakten med andra. Även om de 

ursprungliga ritualerna från början inte inneburit en konsekvens som senare uppdagas inom 

interaktionsritualkedjan, är det möjligt och kanske även troligt att liknande 

interaktionsritualkedjor mynnar ut i liknande tillstånd. På så sätt går det att förklara 
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samhällsförändringars inverkan på enskilda individer eller det vi spontant klustrar ihop till 

grupper. Mest klassiskt handlar det inom sociologin om genus, klass och etnicitet. I denna 

uppsats är det missbruk och beroende som ligger i fokus. Genom att förstå människan som en 

produkt av sin interaktionsritualkedja, går det även att förstå behovet av att missbruka en 

substans. Collins (2004) beskriver hur rökning kan förstås som en social smitta och hur 

antikampanjer och sociala rörelser gjort det till sin uppgift att utrota denna smitta, medan 

tobaksföretag spridit motkampanjer som byggt på en tillhörighet som rökare. Men det handlar 

inte bara om tillgång och efterfrågan. Inte heller om ett automatiserat beteende som leder till 

beroende. För att förstå grunden till att bruka en substans, måste den sociala mikronivån 

uppmärksammas. Ritualen som leder till förhöjd emotionell energi kan förklara beteendet på 

en djupare nivå. Liknande livshistorier leder till liknande beteende och beroende av kemiska 

substanser går att spåra som ersättning för någonting annat, eller rättare sagt som en 

förlängning på en ritual som skapar emotionell energi av det upprepade beteendet. Denna 

emotionella energi yttrar sig som en kroppslig upplevelse, vilket innebär att intensiva begär 

och konvulsioner inte enbart beror på reaktioner från drogernas kemiska substanser. Istället 

menar Collins (2004) att upplevelsen av denna abstinens i grunden baseras på varierande 

interaktionsritualer. När det handlar om rökning föreslår han avslappnande/tillbakadragande 

ritualer, festliga ritualer och stilfulla ritualer. I denna uppsats ligger den första beskrivna 

ritualen nära till hands. Collins (2004) förklarar uppkomsten av beroendet genom 

interaktionsritualer, förhöjd emotionell energi och fokuset på ett fysiskt objekt. Typiskt för 

personer som försökt sluta röka är berättelserna om hur svårt det är under vissa situationer. 

Det går att härleda till interaktionsritualen snarare än till det kemiska beroendet. Collins 

(2004) menar att interaktionsritualer som indikerar grupptillhörighet skapar rörelser där ett 

mer eller mindre deltagande även genererar mer eller mindre emotionell energi. De som står 

utanför eller befinner sig i marginalen tenderar att skapa motrörelser och antikampanjer. När 

det gäller rökning har moraliska, politiska och religiösa makter agerat. Likaså gäller det 

droganvändande och alkohol. I fallet med de mångbesökare som uppsatsen handlar om blev 

det tydligt hur olika motrörelser mobiliserades utifrån egna interaktionsritualkedjor. Före 

detta användare, medicinska förespråkare och moralistiska ställningstagande verkade sida vid 

sida för att på olika sätt påverka tillgången på, användningen av och avvänjningen av droger 

och alkohol. 
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Emotion	  och	  motivation	  
Teorierna kring emotionell energi som produkt av interaktionsritualer tydliggör hur starkt 

förknippad mänsklig aktivitet är med sociala relationer. Mikrosociologen Thomas Scheff 

(1990) förklarar sambandet mellan emotion och motivation. I fokus ligger emotionerna skam 

och stolthet. Dessa är förknippade med sociala band som är grundläggande för människan och 

hennes omgivning. Eftersom människan är en social varelse utgörs den starkaste motivationen 

i livet av att upprätthålla sociala band. Skam hotar banden, medan stolthet bevarar dem.  

Hänsynsemotionssystemet ger en bild av hur skam genereras och vilka skadeverkningar den 

ger, i kontrast till visad hänsyn. I stora drag belönas konformt beteende genom gillande och 

hänsynsfullt beteende. Avvikande beteende straffas genom exkludering och ogillande. På så 

sätt utövas social kontroll. Scheffs (1990) grundantagande bygger på tesen om att alla 

människor behöver en känsla av tillhörighet och att de flesta aldrig når upp till ett minimum 

av säkra sociala band. Emotionen som uppstår vid exkludering är skam som i sin tur genererar 

ny skam. Vid interaktion med andra riskerar skammen utlösa skam hos den andre, vilket 

genererar en trippelspiral av skam som kan får förödande konsekvenser för de enskilde, 

grupper av människor och hela nationer. Inkludering och exkludering är teman som 

behandlats inom sociologin traditionellt. Ändå menar Scheff (1990) att det saknas ett koncept 

mellan mikro- och makroperspektivet, för att klargöra sambandet mellan individ och samhälle 

samt grupper och samhälle. För att förstå den länken måste personliga förtecken vägas in. 

Emotionerna blir därför ledande i hans teori om diskurs och social struktur. Detta utrymme 

delar han med socialpsykologer. Hans bidrag är viktigt eftersom han för in sociala strukturer 

inom olika institutioner, såsom familjen och andra samhällsfunktioner. Eftersom han inte 

nöjer sig med att konstatera på vilket sätt de olika sociala strukturerna påverkar varandra, 

tillför han ny kunskap till hur det är möjligt. Mekanismerna som fungerar som kittet mellan 

samhällets olika institutioner består av upplevda emotioner som får människor att agera, 

skapa och omskapa livsutrymmet. Scheff (1990) nöjer sig med att begränsa teorin till att 

omfatta emotionerna skam och stolthet, något som förmodligen skulle kunna utvecklas 

ytterligare, men som har en poäng när det handlar om sociala band. Nära till hands ligger 

Goffmans (1967) beskrivning av det sociala livets maskineri. Eftersom Goffman inte 

behandlar motivationen till varför interaktionsritualerna fungerar, bygger Scheff (1990) vidare 

på modellen. Genom att tillåta en integration mellan olika synvinklar skapar Scheff (1990) en 

teori och metod för att studera diskurser. Han använder relationen mellan hänsyn och skam 

för att utveckla en explicit teori om motivation (Scheff, 1990). Fundamentalt för diskussionen 

är en ansats som vilar på abduktion (Pierce, 1896-1918). Han är övertygad om att människan 
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förstår hela meningen av yttranden i motivationstermer. Det räcker inte att se på beteendet för 

att förstå. Istället måste livsupplevelser vägas in som en dimension bland andra. Genom 

abduktion skapas förståelse via snabbt skyttlande fram och tillbaka mellan observation och 

föreställningsförmåga. Den komplexa processen begripliggör meningsskapandet i en viss 

kontext. Tanken med abduktion är att liksom deltagarna i en studie själva förstår sin situation, 

knyta ihop mikro-makroperspektiv, kvalitativa och kvantitativa data, individuella och 

gruppupplevelser, konst och vetenskap. Genom att stå på bl.a. Durkheims, Webers, Cooleys 

och inte minst Shibutanis och Goffmans axlar, skapar Scheff ett ramverk fös att förstå sociala 

band. Teorin och metoden är dock ett omsorgsfullt utarbetande av Helen Lewis (1971) arbete. 

Normalt förekommer stolthet och skam som bas för mänsklig motivation, men skam har en 

potential att bli patologisk när den inte erkänns. Medan Lewis (1971) beskriver hur skammen 

genereras inifrån individen genom att förstärka sig själv, föreslår Goffman (1967) att 

skammen ökar i samklang med andra. En sammanslagning av dessa två teorier ger en bild av 

skam som tenderar att inte bara inifrån individen förstärkas eftersom hon skäms för att hon 

skäms, men även eftersom hon skäms över att den andre skäms. Självförstärkande skam kan 

vara dold och icke erkänd, vilket gör att den är svår att tolka. Beteende kan yttra sig på olika 

sätt. Scheff (1990) kritiserar Goffmans separation av analysen kring skam och 

ilska/fientlighet. Lewis (1971) menar att skam ofta leder till ilska som antingen kan visa sig 

genom hjälplös ilska eller sårat raseri. Stolthet å andra sidan genereras ur konformitet och 

respekt som leder till ytterligare konformitet och samhörighet vilket leder till fler positiva 

känslor och så vidare. Hänsynsemotionssystemet visar hur en malign form av skam blir 

möjlig genom icke erkända emotioner som följd av tillbakadragande, kritik, förolämpning, 

nederlag etcetera från en eller båda sidor. En kedjereaktion av skam och ilska mellan och 

inom interaktörerna skapar en explosion som oftast bara varar i några sekunder, men som 

även kan leva kvar i form av bittert hat under en hel livstid. Eftersom sekvenser av skam och 

skam/ilska ständigt finns närvarande, kan all social och samhällsmässig interaktion landa i det 

Goffman kallar karaktärstävling2 (Goffman, 1967).  När en kedjereaktion av skam eller 

skam/ilska uppstår mellan interaktörerna finns ingen naturlig gräns vare sig för intensiteten 

eller för varaktigheten. Den obegränsade sensationen av smärtsamma emotioner i en 

trippelspiral kan förklara hur det kommer sig att social influens upplevs tvingande. 

Ärofylldhet liksom förolämpning och hämnd genereras ur emotionerna stolthet och skam. 

Hänsynsemotionssystemet kan bestämma ödet för individer, nationer, civilisationer, världens 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Fritt	  översatt	  från	  engelskans	  Character	  contest	  (Scheff,	  1990:77).	  	  
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tillstånd och mänskligheten i helhet (Scheff, 1990). För att ge en sammansatt bild av 

hänsynsemotionssystemet beskrivs här händelseförloppet. Det är dock viktigt att sätta in det i 

ett sammanhang eller en kontext som varierar emotionerna i förhållande till olika sociala och 

kulturella aspekter. Bristande hänsyn leder till en negativ värdering av sig själv utifrån andras 

tilltänkta ögon. Skamkänslor uppstår och urladdas genom att de erkänns. Om skammen 

istället förnekas leder det till antingen overt eller kovert skam. Overt skam är en synlig skam 

som visas genom ord, gester, rodnad, stamning eller uteblivet tal. Kovert skam eller 

förbipasserad skam leder till hyperaktiva tankar och/eller agerande. Det kan exempelvis 

handla om att prata snabbt och söka efter en maktbalans genom att intellektualisera och på så 

sätt ställa sig utanför situationen. Båda grenarna av icke erkänd skam leder till ilska och 

fientlighet som i sin tur ger symptom, vilka påverkar bristen av hänsyn från andra. Cirkeln är 

således sluten och förstärker sig själv då skammen inte erkänns. Den sociala kontroll som 

beskrivs genom hänsynsemotionssystemet bidrar till konformitet. I sin mest rigida form leder 

den till felaktiga beslut och en absurd tilltro på majoriteten. Sociala experiment såsom Asch 

test med syfte att bedöma längden på ritade sträck, visar att en del personer som upplever en 

overt form av skam fungerade självständigt medan en del gav sig för grupptrycket. De som 

upplevde en kovert eller förbipasserad skam anpassade sig efter gruppen i alla lägen. Scheff 

(1990) förklarar oberoendet med att dela in den overta gruppen efter grad av självkänsla. 

Personer med låg självkänsla har som vana att känna skam snarare än stolthet. De har hamnat 

i den patologiska formen av skam, genom den spiral av potentiellt gränslös självförstärkande 

skam som redan förklarats ovan. Dessa personer kan inte hantera skammen på ett sätt som 

leder till ett erkännande och därmed en urladdning. En skamfull situation hotar med en 

överväldigande smärta eftersom de riskerar hamna i en oändlig skamspiral. Därför gör de allt 

för att inte hamna i den situationen. Konformitet beror på interaktionen mellan individuella 

och situationella komponenter. Dessa komponenter gifter samman det Collins (2004) menar 

med människan som en produkt av sina interaktionsritualer och det Scheff (1990) syftar till 

med hänsynsemotionssystemet och social kontroll.    

Makt	  och	  exkludering	  
Att tänka sig människan i ett nät av maktrelationer, är utmärkande hos Michel Foucault. För 

att förstå de komplexa sammanhang som bidrar till varje människas individuella plats 

används diskurser som ett begrepp och maktmedel. Inom varje diskurs fungerar kunskap, 

språk och förståelse som unika förutsättningar för inkludering och exkludering. När det gäller 

missbruks- och beroendeproblematik innebär det att många områden utforskats, att olika 
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diskurser både samverkar och tar ut varandra samt att dessa strider får ödesdigra 

konsekvenser för den enskilde. Det kan handla om den medicinska diskursen, den socialt 

betingade diskursen och den delade erfarenhetens diskurs som alla ryms inom missbruks- och 

beroendevården. Ett samhälle är inte enhetligt, där bara en makt konstant utövas. Snarare 

utövas olika former av makt som binds samman, samordnas och ibland bildar hierarkier, 

samtidigt som de utgörs av olika specifika diskursiva element. Diskurser existerar lika mycket 

i det som uttalas som i det som förblir outtalat. Framförallt är det när en diskurs blir allmänt 

accepterad som den kan fungera som konfliktplats och som ett vapen. En person kan vara 

inkluderad i ett sammanhang och exkluderad i nästa eftersom diskursen kan ses som ett 

strategiskt fält där händelser flyttas från ena sidan till den andra. Hur vi talar och inte talar, 

vilka ord som används, ord som förstås och godtas under rådande förutsättningar skapar 

diskursens maktförhållande (Foucault, 2008). Under intervjuerna blev det tydligt att språket 

mångbesökarna behärskade sträckte som över många olika domäner och att de delade 

erfarenhet och kunskap med såväl den medicinska som den sociala och erfarenhetsbaserade 

diskursen. Sammanlagt rörde de sig inom ett diskursivt fält av missbruks- och beroendevård, 

ett fält som flätade ihop olika diskurser och som sammantaget kom att bilda en hel livsvärld. 

Denna mix av olika typer av makt skapade en ordning där mångbesökarna både var 

involverade och ställdes utanför samtidigt. Dominansen när det gällde berusningsmedel eller 

andra kemiska preparat låg inom professionen att reglera. Samtidigt fanns det underordnade 

makter eller diskurser som skapade andra förutsättningar för inkludering och exkludering. 

Varje makt har enligt Foucault (2008) egna tillvägagångssätt och är inte heterogen. 

Maktmekanismerna bör lyftas upp för dialog och diskussion. Olika procedurer som 

uppfunnits och utvecklats bör ses som tekniker för maktutövning. Det är de små sakerna som 

är väsentliga. Utan de små sakerna hade aldrig teknikerna kunnat etablera sig och fungera. 

Maktteknologier styr enskilda människors beteende och uppträdande. De tar dem i anspråk 

för bestämda ändamål eller undertrycker dem. På så sätt byggs en objektifiering av subjektet 

in i diskursiva sammanhang. Individer som är på den vinnande sidan av diskursernas kamp, är 

bekanta med språket och rådande normer. För att en inkludering ska vara möjlig krävs ett 

beteende som regleras utifrån normer och regler. Alla maktteknologier används för att fostra 

och förändra individer och för att få dem att tillägna sig vissa attityder. Makten är relationell, 

inte en institution eller en struktur. Den är heller ingen förmåga en människa besitter. Istället 

är makt en sammansatt strategiskt situation i ett givet samhälle. Den går inte att förvärva, 

fråntas eller delas. Snarare utövas makten från flera olika håll i olika situationer. Den finns 

som en aspekt inom alla former av relationer. Makt kan vara orsak till både inkludering och 
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exkludering, men lyder inte under enskilda subjekts vilja. Där det finns makt, finns även 

motstånd. Relationen där emellan skapar en spännvidd som verkar parallellt med varandra. 

Det går inte att vinna striden som utkämpas och det går inte att komma fram till en slutgiltig 

sanning (Foucault, 2008). Liksom Foucault (2010) beskriver historien om vansinnet går det 

även att förstå människors uppfattningar om missbruks- och beroendeproblematik. 

Uppdelningen av det vansinniga och det förnuftiga har lett till kamp mellan förnuft och icke-

förnuft på samma sätt som bruk och missbruk, hälsa och ohälsa, beroende och oberoende står 

i proportion mot varandra. Människor tenderar att kommunicera och identifiera varandra med 

det obarmhärtiga icke-vansinnigas språk, vilket är vansinne (Foucault, 2010). Denna kloka 

insikt ledde till många funderingar som rörde vårdrelaterad diskurs. Undersökningens 

avgränsning lämnade lingvistiken utanför, med Foucaults (2010) tanke om rådande perspektiv 

följde med som en kär vän att hålla i handen under studiens gång. 

Metod	  
Under våren och sommaren år 2012 genomfördes kvalitativa intervjuer med personer som 

klassificerats som mångbesökare inom beroendevården i södra Halland. Här kom uppsatsen 

att verka som en fusion tillsammans med ett Mångbesökarprojekt bedrivet av Region Halland 

genom det nationella projektet ”Kunskap till Praktik”. Projektets syfte var att identifiera 

systemhinder inom vård och omsorg samt kartlägga mångbesökarnas behov inom missbruks- 

och beroendevården. Intervjuerna kom att formas efter det specifika ändamålet även om det 

kvalitativa tillvägagångssättet öppnade upp för en bredare information. Detta är viktigt att ha 

med i åtanke för studiens riktning och det material som grundlade hela uppsatsens struktur. 

Metodologi och teoretiska utgångspunkter utvecklades successivt under studiens gång och 

med materialet som stomme att utgå ifrån. På så sätt inspirerade grundad teori till en öppenhet 

vid studiens början. Under tidens gång kom den att utvecklas till att snarare omfatta 

etnografiska metoder. Intervjuer, observationer inom angränsande fält och samtal med 

personer som haft anledning att reflektera över drogberoende formade materialet tillsammans 

med en hel del skriftlig information, föreläsningar samt tidigare forskning i ämnet. Det 

empiriska materialet utgjordes slutligen av åtta intervjuer med personer som vårdats på 

psykiatriska intensivvårdsavdelningen för avgiftning vid minst tre tillfällen under året. I viss 

begränsad mån behandlades även två anhörigintervjuer. Det abduktiva sättet att närma sig 

ämnet innebar att den grundläggande metoden för innehållsanalys av intervjumaterialet kunde 

förflyttas från enbart belysning till tolkning. Det gjorde att jag som författare fick använda 

mig av tidigare förståelse såväl på ett teoretiskt som på ett praktiskt plan. Innebörden av detta 
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bidrog till att metoden präglades av en syntes bestående av såväl etnografi som grundad teori. 

Detta sattes dessutom in i ett forum tillsammans med en hermeneutiskt ansats baserat på 

aletisk hermeneutik. Alvesson och Sköldberg (2008) målar upp en bild av hur man knackar på 

den utskrivna texten för att få svar utifrån studiematerialet. Detta går att jämföra med min 

tidigare intention med grundad teori som helt utgick från det beskrivna i texten snarare än att 

ställa frågor till densamma. Innehållsanalys som metod bidrog till beslutet om att inte 

publicera några citat. Istället blev resultatet direkt präglat av intervjupersonernas språk och 

individuella berättelser. 

Fältarbetet	  
Det praktiska hantverket bestod framför allt av intervjuer. Förutom förberedande intervjuer 

med personer som hade anledning att reflektera över målgruppens situation, fick jag ta del av 

kurser, möten och sammankomster där många inom fältet var samlade. Det gav en unik 

inblick i olika människors insatser och jag träffade många eldsjälar som brann för sitt jobb 

eller sin ideella verksamhet. Det som slog mig var alla de olika perspektiv på missbruk- och 

beroende som förekom. Alla hade samma mål, men ibland väldigt olika vägar att ta sig dit. 

Brukarrådet i Halland var spännande på det vis att de olika brukarföreningar som var för sig 

hade olika åsikter, nu samarbetade för att förbättra omständigheterna för målgruppen. Alla 

spännande och givande möten ledde sedan till det faktiska uppdraget som handlade om att 

planera, utföra och analysera intervjuer. Resultatet blev lysande, materialet fylligt och 

intervjusituationerna behagliga. Eftersom samtliga själva önskat delta på intervju, var de 

laddade av sina egna historier och en berättarglöd som vittnade om en önskan att göra sina 

röster hörda. Intervjuerna utfördes hemma hos intervjupersonerna själva, på behandlingshem 

eller utredningshem där de för tillfället vistades eller på egen vald plats. Tiden för intervju 

varierade mellan en till tre timmar. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 

Texten kondenserades, kodades, delades in i subtema, tema och slutligen i tre dimensioner. 

Dimensioner och teman presenteras under resultatet. För uppsatsens del valde jag att ha med 

alla teman och resultatet skiljer sig därför en del mot det som kortfattat presenterades i 

projektrapporten.  Dessutom försökte jag att inte värdera uttalanden för mycket utan lät 

tematiseringen tala för sig självt i den mån det gick. Därefter skapade jag fallbeskrivningar av 

hopklustrade fall. Jag hade själv reagerat på att cirka hälften av intervjupersonerna varit 

kemiskt beroende sedan barnsben och andra hälften blivit beroende i vuxen ålder, alla efter 

någon form av traumatisk händelse. Fallbeskrivningarna togs dock bort eftersom de mest 

bestod av upprepningar. Istället skrevs en kort presentation av varje intervjudeltagare, baserat 
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på transkriberingen av intervjuerna. Reflektionerna över materialet ledde sedan till val av 

teoretiker. Den listan skulle kunna gjorts mycket längre, men jag hoppades att valen jag 

gjorde skulle tillföra kunskap eller reflektioner kring relationsskapande och vikten av social 

närvaro, ett tema som slog igenom gång på gång i materialet och som var relevant för mitt 

vetenskapliga perspektiv. Artiklar och aktuell forskning söktes i databaser där jag framförallt 

koncentrerade mig på sociologisk forskning. Ett antal studier valdes ut och berikade både 

material och teori. Materialet lästes i många omgångar och tillslut beslutades att inga citat 

skulle få plats i resultat och analys för att levandegöra intervjupersonernas berättelser. 

Effekten av att välja ut några starka citat gjorde att andra berättelser hamnade i skymundan, 

vilket verkade kontraproduktivt för uppsatsen i sin helhet. Citat från allt material plockades 

istället ut om sparades tillsammans med annat material som verktyg att använda under 

analysavsnittet. 

Metodologiska	  principer	  
Eftersom metodologin vilade mot en hermeneutisk grund valde jag att presentera de olika 

delarna av processen enligt Alvessons och Sköldbergs (2008) beskrivning av tillämpade 

aspekter. Tolkningsmönster, text, dialog och deltolkningar kom alltså att bilda fundamentet 

till den övergripande tolkningen och det färdigställda resultatet av studien. Dessa aspekter 

tillsammans bildade en yttre cirkel till den inre bestående av helhet, del, förförståelse och 

förståelse. Således var den hermeneutiska cirkelns grundversion komplett (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).    

Aletisk	  hermeneutik	  
Genom att bilda en hermeneutisk cirkel baserad på förståelse och förförståelse skapades en 

ansats av gemensam utveckling med hjälp av såväl intervjupersoner som mig själv. Tanken 

med avslöjandet av en djupare mening i det som sades var att nå en bredare deskription, men 

också en undran om hur och varför det var på det sättet som beskrevs. Aletisk kommer från 

grekiskans ”aletheia” som betyder ofördoldhet. Heidegger kan sägas vara upphovsman till 

den aletiska hermeneutiken, då han grundlade såväl den existentiella hermeneutiken som 

utvecklades av hans lärjunge Gadamer och senare även den poetiska hermeneutiken 

(Heidegger, 1959). Den senare ansatsen togs över och förfinades av Ricoeur. Förutom dessa 

två indelningar tillkommer misstankens hermeneutik som inte har med Heidegger att göra. 

Snarare konstruerades den underavdelningen av Marx, Freud och Nietzsche (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Jag inspirerades av samtliga dessa aletiska hermeneutiska utgångspunkter 

men lutade mig tyngst mot misstankens hermeneutik. Som verktyg inom denna studie var ett 
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hermeneutiskt perspektiv ledande och därmed även inspirerat av den objektiverande skolan 

som främst belyste distinktionen mellan mening och betydelse. Personligen trodde jag att det 

liksom Palmer beskriver, gick att kombinera de två skolorna med varandra och därmed inte 

begränsa sig beroende på fastställda teoretikers verk (Palmer, 1969). Att kunna använda olika 

teoretiska utgångspunkter som komplement såg jag som en fördel och grundläggande för 

nyvunnen epistemologisk såväl som ontologisk utveckling inom sociologin. För att beskriva 

processens huvudsakliga tillvägagångssätt valde jag att närmare beskriva den som låg mig 

varmast om hjärtat och som naturligt förekom under studiens gång. 

Misstankens	  hermeneutik	  
Det som fångade mitt intresse när det gällde misstankens hermeneutik var kombinationen av 

Freuds sätt att fokusera på libidon (skam och skuld) och Marx underliggande ekonomiska 

intresse (vinst eller förlust). Själv lutade jag mig i denna undersökning åt att intresseras allra 

mest av Nietzsches förhållande till maktaspekter i likhet med Foucaults texter. Alvesson och 

Sköldberg (2008) verkar inte intressera sig för denna underavdelning och jag fick därför ge 

mig ut på spaning efter texter som hjälpte mig komma vidare med misstankens hermeneutik 

utan att stanna vid fällor som kunde uppfattas som misstro till intervjupersonernas och övriga 

forskningspersoners upplevelser av sin vardag. Istället för en psykoanalytisk inriktning tog sig 

studien ett avstamp i att förena teoretisk kunskap med empirinära metod. Misstanken 

grundade sig därmed i en önskan om att skapa nya sätt att förstå tendenser som annars 

riskerade att bli behandlade med en platt beskrivning, utan nya infallsvinklar som tilltalade en 

annan form av empirisk hävdelse och bredare kunskap. Skillnaden till den poetiska 

hermeneutiken ligger mest i dess förkärlek till litteraturvetenskap och textanalys. Misstankens 

hermeneutik behöver inte på samma sätt vara bunden till det skrivna ordet utan kan med 

fördel användas till en mer övergripande metodologi där såväl etnografiskt material som 

intervjumaterial kan skapa grogrund för en misstanke god nog för att utforskas vidare. 

Åtminstone var det så jag själv tolkade betydelsen av misstankens hermeneutik.  

Innehållsanalys	  som	  intervjumetod	  
Inom mångbesökarprojektet fanns en önskan om att belysa mångbesökarnas livsvärld, deras 

erfarenheter och behov. För att lyfta deras berättelser användes därför en kvalitativ metod 

baserad på en tematisk intervjuguide med stöd av öppna frågeställningar. Områden som 

fördjupades var erfarenheter av vård och stöd samt synen på sin livssituation nu och i 

framtiden. Intervjun bands ihop av en inledande fråga om hur året som gått varit. En tidslinje 

skissades upp och berättelser om olika händelser antecknades. Eftersom det var viktigt att inte 
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låsa frågorna med en förförståelse eller med förutfattade meningar valdes jag som intervjuare 

utan direkt koppling till missbruks- och beroendevården. Istället lades vikt vid kunskap om 

kvalitativa metoder och mellanmänskligt samspel. Jag kom att leda intervjudelen i projektet 

med god hjälp av handledning från FoUU. Fördelarna med att inte ha någon direkt kompetens 

inom missbruksvården uppvägdes förstås av de nackdelar en naiv föreställning kan komma att 

skapa. Därför var det viktigt att börja intervjuarbetet med en insyn i, och med en intern 

utbildning kring missbruk- och beroendevård i Halland. Förutom föreläsningar via Project 

Place och en nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende deltog jag vid den taktiska 

gruppens och brukarrådet Hallands möten. Kunskapen utökades även med hjälp av öppna 

dialoger tillsammans med chefer och medarbetare inom olika instanser i Halmstad och 

Falkenberg som direkt arbetar med dessa frågor. Mycket inspiration som utgångspunk för 

intervjuerna hämtades från Kvale (1997) och hans bok Forskningsintervjun. Särskilt kom 

hans uppmaning om att se studien som en resa snarare än en metallutgrävning, att prägla ett 

förhållningssätt genom projektets gång. Dessutom behandlades den väl inramade 

intervjusituationen som ett samspel och en dialog med hänsyn inte bara till det tematiska 

värdet, utan även åt det dynamiska (Kvale, 1997). Som metod för analysen valdes 

innehållsanalys som byggde på en grund av meningsbärande enheter. Dessa kodades till sitt 

innehåll och tematiserades sedan i teman och subteman. Efter en utskrift av intervjumaterialet 

bearbetades texten till dess att mönster utkristalliserades. Viktigt till en början var att inte 

tolka utsagorna för mycket utan att förhålla sig så nära den ursprungliga texten som möjligt. 

Fördelen med att inte vara alltför färgad av förförståelsen inom ämnet blev här tydligt, 

eftersom syftet var att föra fram det som faktiskt uttalats och inte hur det passade in i det 

befintliga systemet för vård och stöd som samhällsfunktion. Genom att välja innehållsanalys 

som metod försökte jag förena en deduktiv och en induktiv ansats (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Deduktiv eftersom vi i projektet som ligger till grund för materialet valt att 

utgå ifrån en mångbesökarmodell och därför haft vissa kriterier och intressen att utgå ifrån. Vi 

önskade identifiera systemhinder, men var även intresserade av intervjupersonens upplevelser 

av sin livssituation och hur deras upplevda behov såg ut. Ansatsen inför intervjudelen av 

projektet vilade i huvudsak på induktion. På så vis bearbetades den utskrivna texten 

förutsättningslöst med tanke på att följa intervjupersonens subjektiva uppfattning kring vad 

behov kunde innebära. I dessa fall, fanns även ett intresse av att kartlägga hinder i vårdkedjan 

som eventuellt annars förbisetts. Metoden hämtade inte sin styrka i att hävda den enda 

sanningen. Istället syftade den till att belysa det faktum att flera tolkningar är möjliga och att 

de kan vara lika giltiga även om de är olika (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Intressant 
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just i denna undersökning var, dels att hitta gemensamma mönster hos intervjupersonerna, 

men också att finna de nycklar var och en för sig ansåg sig behöva för att underlätta sin 

situation. Innehållsanalys visade sig vara en bra metod för att växla mellan närheten till 

intervjupersonens historia och den distans som upplevdes under tiden för tematisering av det 

fullständiga materialet. Trovärdigheten testades genom diskussion inom projektgruppen och 

resultatet validerades med hjälp av representanter ur brukarrådet Halland med särskild 

erfarenhet av ämnet. Granskär & Höglund-Nielsen (2008) beskriver vikten av validering med 

hjälp av experter. Att analysarbetet kontinuerligt verifierades genom handledning ökade även 

tillförlitligheten till resultatet. Den samlade metoden som används genom 

mångbesökarmodellen visade att överförbarheten var god eftersom den från början används 

till att kartlägga multisjuka äldres vårdsituation. 

Urval	  
Eftersom undersökningen ingick i en större nationell satsning med sex olika län inberäknade 

kan urvalet till en början betecknas som klusterurval (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Åtminstone ifall en sammanslagning mellan resultaten leder till att mångbesökare inom 

missbruks- och beroendevården nationellt betecknas vara en målgrupp. Den lokala 

undersökningen som omfattade de personer som var mest vård- och omsorgskrävande i Södra 

Halland identifierades genom ett bekvämlighetsurval. Kopplingen till en avdelning på 

sjukhuset gjorde att det var förhållandevis lätt att identifiera personerna. Mångbesökare inom 

missbruks och beroendevården hade tillexempel kunnat identifieras på andra avdelningar, 

behandlingshem eller andra typer av vårdboenden. Kriteriet för att vara mångbesökare inom 

missbruks- och beroendevården ställdes till personer som vårdats tre eller fler gånger under 

det senaste året inom sluten beroendevård. Det faktum att urvalet utgjorde subjektiva val av 

typiska element och av extremindivider gör att det även kan benämnas som ett icke-

slumpmässigt urval. Undersökningen som utgick från den psykiatriska 

intensivvårdsavdelningen på Hallands sjukhus i Halmstad (PIVA) omfattade sammanlagt 37 

personer som var inlagda tre eller fler gånger under en 12-månadersperiod med diagnosen 

missbruk eller beroende. Totalt var 385 personer med dessa diagnoser inlagda under år 2011. 

Av dessa föll 35 personer under kriteriet för mångbesökare. Ytterligare två mångbesökare 

identifierades under de två första månaderna av år 2012. Av de 37 mångbesökarna 

kontaktades 32 via brev. Brevet innehöll information om kartläggningen genom 

mångbesökarprojektet samt en medgivandeblankett (Se bilaga). De flesta fick brevet 

hemskickat. När det inte var möjligt fick de brevet personligen via en sjuksköterska på PIVA 
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som även medverkade i projektet. En person valdes bort eftersom de frekventa besöken på 

PIVA bestod av substitutionsbehandling. Två personer hade nyligen avlidit. Två personer var 

inte skrivna i Halmstad, varav en bodde utomlands och en i ett annat län. Sammanlagt valde 

12 personer att delta i undersökningen, varav två personer valde att medverka under 

kartläggningen, men avböjde intervjun. Två personer skickade in medgivandeblanketten med 

nej-rutan ikryssad. Med andra ord byggde undersökningen på självval av både praktiska och 

etiska skäl. En person avled under projektets gång. Resterande 17 personer skickade inte in 

medgivandeblanketten och uteslöts därför från kartläggningens fördjupade del. Samtligt 

ovannämnt bortfall betecknas externt bortfall. Det interna bortfallet handlar mest om en 

intervju som fick fungera som en telefonintervju. Istället för ett fysiskt möte bestämdes tid för 

telefonintervju, något som senare upplevdes som mindre lyckat av mig som intervjuare. De 

som slutligen låg till grund för materialet i denna uppsats bestod av åtta personer. Av de tio 

som från början var aktuella för intervju uteblev två. Anledningen till det var att de 

kringliggande omständigheterna försvårade kontakttillfälle. Båda två avböjde medverkan till 

intervju i ett senare skede. Totalt sett bestod de 37 mångbesökarna av 10 kvinnor och 27 män. 

Av intervjupersonerna var tre kvinnor och fem män, vilket speglar målgruppen ganska väl 

med ett litet överslag för kvinnorna. Ingen vikt kopplat till intervjuerna lades vid ålder, men 

de var alla över 30 år och sträckte sig till strax över 60 år, vilket även det speglar hela 

gruppens ålderspann. De som var yngre och äldre tillhörde minoriteten som mångbesökare 

inom missbruks- och beroendevården, även om de fanns representerade. Under intervjun 

inhämtades tillstånd för att även kontakta närstående för intervju. Endast två sådana intervjuer 

blev möjliga och redovisades sparsamt i materialet. Detta bortfall berodde delvis på syftesfel, 

eftersom det fanns delade meningar om nyttan med intervjuerna. Bortfallet var även dels 

internt eftersom de flesta intervjupersonerna inte önskade förmedla kontakt till närstående för 

intervju. Som komplikation vid urvalsprocessen beklagar jag bortfallet av de två som till en 

början fanns med som kandidater för intervjutillfälle. Särskilt en person höll en viss kontakt 

per telefon, men omplacerades i omgångar med stora geografiska avstånd till följd och var 

svår att få vidare kontakt med. Med den personens medverkan hade materialet berikats av 

ytterligare perspektiv som fanns inom målgruppen. Det handlade om beroende till andra 

preparat och en aspekt som i högre grad belyste de yngre personernas situation. På så sätt gick 

det att utgå ifrån att inte hela målgruppen täcktes av materialet. Således rådde undertäckning 

på det viset. Samtidigt bör påpekas att undersökningen var kvalitativ och därför inte syftade 

till att täcka en hel målgrupp, utan snarare till att fördjupa kunskapen om kvalitativa aspekter 

kopplat till målgruppen mångbesökare inom missbruks- och beroendevården. 
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Kvalitativa	  Intervjuer	  
Valet av att använda kvalitativa intervjuer som metod grundade sig dels på 

Mångbesökarprojektets speciella utformning och önskan om att byta tillvägagångssätt från en 

mer kvantitativ metod med strukturerade intervjuer. Den initiala intervjuguiden bestod av 

fastställda frågor som mest liknade en enkätundersökning. Tanken med denna anpassade 

metoden var att nå djupare för att sikta på en bredare förståelse av forskningspersonernas egna 

upplevelsevärldar. På så sätt var tanken att intervjuerna skulle ligga till grund för såväl 

överraskande moment under studiens gång liksom ett vidgat perspektiv för att tydligare se 

systemhinder inom vård och omsorg. Det kvalitativa synsättet på intervjusituationen satte 

alltså ribban även för denna uppsats. Med öppna frågor och djupa stukturer var tanken formad 

efter ett föränderligt perspektiv. Inga lösningar eller på förväg uppställda förväntningar 

formade därför klara hypoteser. Snarare var idén att liksom Kvale (1997) beskriver, att följa 

med som en resenär genom intervjustudien istället för att gräva efter guld. Det var dock ingen 

lätt uppgift eftersom förförståelse och påstridiga förväntningar alltid fanns med som ett slags 

mellanmänskligt bagage. Det krävdes en medvetenhet om just detta för att både förstå och ta 

hänsyn till den påverkan som skedde i processen mellan mig som intervjuare och 

intervjupersonerna. Att reflektera över hur intresset förändrades innan, emellan och efter varje 

intervjutillfälle bildade på så sätt grundplåten till uppsatsens konstruktion. Intervjuguiden var 

inspirerad av Trost (2005). Förutom hans sätt att belysa intervjusituationen som en empatisk 

process inspirerades hans grepp om enkelhet till att banta ner de tematiska områden intervjun 

handlade om till minsta möjliga antal liksom underliggande teman (Trost, 2005). Det visade 

sig vara en utmaning eftersom frågepaketet som låg till grund för studien var så pass 

omfattande. För övrigt inspirerade Trosts (2005) idéer och små tips om själva 

intervjutekniken till en mer frågande hållning än vad exempelvis motiverande intervju (MI) 

tillåter. En mix och ett eget förhållningssätt formades således av en syntes mellan tekniker 

presenterade av Kvale (1997) och Trost (2005) tillsammans med MI – motiverande samtal 

(Barth & Näsholm, 2006). På ett hörn inspirerade även Gillham (2008) funktionaliteten med 

sina tankar om teknik och genomförande under forskningsintervjun (Gillham, 2008). I 

nästkommande stycke presenteras etiska aspekter som rör Mångbesökarprojektet kopplat till 

Kvales (1997) sju steg som han delar in intervjuforskningen i. Detta påverkade förstås även 

uppsatsens material, men ska tas med en nya salt. Återkommande under studien beskrevs 

nämligen olika teoretiska steg, ett otal processer jag kommit i kontakt med. Det handlade om 

olika behandlingsmetoder, mest förekommande 12-stegsmodellen eller Minnesotamodellen. 

Många andra stegmodeller har snuddats vid under tidens gång på fältet, tre - steg, sju - steg 
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etcetera. Kort sagt verkade det finnas en förkärlek till att förklara och behandla problem 

stegvis. Trots dessa mönster hade jag svårt att förlika mig med tanken på att stegen stod för 

annat än en förenkling av erfarenheter, förväntningar och behov. Särskilt snubblade jag på 

varje tröskel när jag satte på mig de socialpsykologiska glasögon jag förskansat mig under de 

närmaste åren. Kunskapen om att människan är föränderlig, komplex, social och 

anpassningsbar gjorde att det gick att problematisera den påverkan och de konsekvenser ett 

stegvis tänkande fick. 

Etiska	  överväganden	  	  
Att fundera över etiska aspekter är enligt Kvale (1997) inget som sker i ett steg under en 

forskningsprocess. Istället sker det löpande genom hela studien, från förberedelser till 

slutresultat. För att få en överskådlig bild av hur processen fortlöper har han valt att dela in 

studien i sju olika steg där han beskriver vikten av etiska överväganden. Under tematiseringen 

är det viktigt att syfta till en förbättring av den mänskliga situationen och att inte stirra sig 

blind på det vetenskapliga värdet. Vid tiden för planeringen är det framför allt det 

informerade samtycket som behandlas. Väl inne i intervjusituationen brottas vi med såväl 

konfidentialitet som den potentiella likheten med en terapeutisk intervju. Utskriften bör 

beaktas i sin tillförlitlighet samt säkrad konfidentialitet. På vilket sätt analysen genomförs 

sätter prägel på hur inflytelserik forskningspersonen tillåts vara. Hur djupt och hur kritiskt 

analyseras materialet? Verifiering av den inhämtade kunskapen tillhör förstås forskarens 

etiska ansvar. Slutligen kommer rapporteringen både väcka frågor kring konfidentialitet samt 

inte minst vilka konsekvenser publiceringen kan få för forskningspersonen själv, gruppen 

han/hon ingår i alternativt institutionen de representerar (Kvale, 1997). Dessa punkter var 

något jag under studiens gång diskuterade i grupp samt själv relaterade till när jag arbetade 

med materialet. Etiska dilemman jag redan från start ställdes inför var målgruppens 

sinnestillstånd vid information, samtycke och intervju. Eftersom studien var tänkt att fånga en 

beskrivning av livssituationen och konsekvenserna kopplat till samhällsresurser under ett 

pågående missbruk-/beroende var det en realitet som jag under studiens gång måste hantera. 

Tematiseringen täcktes här av möjligheten att genomföra ett förbättringsarbete som 

åtminstone var tänkt att gagna målgruppen som sådan om inte för forskningspersonen själv. 

Efter en del övervägande valde vi att skicka ut brev innehållande deltagarinformation samt en 

blankett för medgivande. Detta för att hålla oss till urvalet och för att tillförlitligt ge alla 

potentiella forskningspersoner samma information samt deltagarmöjligheter. Nästa steg var 

desto knivigare när det gällde kontaktsökande. Eftersom vi inte förväntade oss tillräckligt 
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många medgivanden efter det första försöket till kontakt, önskade vi en mer personlig kontakt 

där vikten av studien kunde belysas ytterligare och där forskningspersonen kunde få svar på 

frågor om den egna rollen. En naturlig miljö att forma detta samtal var där urvalet tar form 

från början, nämligen på psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Halmstad. Frågan var bara 

när ett sådant samtal var möjligt och om det fanns resurser för att träffa dessa personer under 

den korta period, då de mådde så pass väl att samtalet var etiskt lämpligt samt innan de 

slussades vidare till annan instans, alternativt åkte hem igen. Vi försökte samtala med 

personen innan utskrivning i den mån det var möjligt. Under intervjusamtalet fördes en dialog 

som kunde ses som en moralisk och etisk process i sig. Dessutom var konfidentialitet ett 

genomgående tema tillsammans med forskningspersonens egna reaktioner och berättelser. 

Under intervjun säkrades att det fanns en kontakt inom vården att föra samtal med. Dessutom 

välkomnades telefonsamtal efter intervjun om det fanns frågor, funderingar eller annat som 

önskades ventileras efteråt. Eftersom inspelade intervjuer delvis skrevs ut av en för övrigt 

utomstående från projektet lämnades inga namn eller andra personuppgifter till denne för 

transkription. Istället kodades materialet med nummer. Dessutom hade personen skyldigheter 

enligt lagen om sekretess. Etiska risktaganden gällde kanske den enskilde 

forskningspersonens förväntningar på resultat samt tillfredsställda specifika behov. Jag 

försökte därför vara tydlig på den punken redan från början. Sveriges kommuner och 

landsting är relativt trögföränderliga institutioner vilket indikerar på en tålamodsprövande och 

tidsövergripande förändringsprocess. Eftersom materialet som samlades in i 

mångbesökarprojektets regi, var känsligt och stundtals mycket personligt, gjordes en 

etikprövningsansökan. Denna ansökan godkändes av Etikprövningsnämnden i Lund och har 

Diarienummer: 2012/515. 

Validitet	  och	  reliabilitet	  –	  Metodkritik	  
Materialet speglade det som var tänkt. Med andra ord undersökte jag det jag undersökte, 

vilket innebar att reliabiliteten var hög. Samtidigt gick det att diskutera vidare. Tankarna kring 

materialets giltighet pågick under studiens gång eftersom det rörde sig om ett mycket 

begränsat antal intervjuer, på en begränsad geografisk plats och inom en begränsad företeelse. 

Det faktum att Mångbesökarna ändå var ganska få i sammanhanget och att cirka en fjärdedel 

av samtliga som ingick i gruppen har intervjuats, gjorde ändå att det fanns en form av validitet 

att luta sig mot. Tillförlitligheten kan ha påverkas av sättet intervjupersonerna tillfrågades på. 

Jag menar då att ett skriftligt utskick som besvaras med ett medgivande för att delta i studien, 

krävde ett förhållandevis stort engagemang i frågan. Det kan ha påverkat resultatet, genom att 
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fånga en specifik grupps intresse till att höja sina röster, medan andra röster förblev outtalade. 

När det gäller uppsatsen som helhet var både validiteten och reliabiliteten avhängd tolkningen 

av teori och empiri. Det är upp till läsaren att bestämma om slutsatser och analys har någon 

reell plats bland andra inom fältet. Bland olika discipliner som behandlar frågor kring 

missbruk- och beroende faller denna studie under det sociologiska paraplyet, men nischar sig 

mot socialpsykologin och mikrosociologin, där mitt eget intresse som författare rör sig. Själv 

anser jag förstås att studien har en plats att fylla bland andra och att den nyttjar ett utrymme 

som ofta nämns, men som sällan sätts i ett teoretiskt sammanhang. Relationella perspektiv 

inom missbruks- och beroendevården är vanliga, men jag har själv inte stött på många studier 

som undersöker företeelsen diskursivt eller mikrosociologiskt. Oftast baseras liknande 

undersökningar på socialt arbete eller medicin/psykologi. De sociologiska texter jag läst 

behandlar till största delen makrosociologi eller historiska perspektiv som förvisso är 

intressant, men som inte omfattas av denna uppsats. Huruvida uppsatsen som helhet var 

tillförlitlig kan vara knivigt att svara på. Materialet var förstås autentiskt och berättelserna så 

fritt framställda som kontexten föreskrev. Den röda tråd som genom texten fördes i 

förhållande till tolkningsföreträde och hermeneutisk ansats var förstås viktig för att förklara 

hur slutsatser drogs och teorier applicerades på materialet och vice versa. Med vetskapen om 

att jag som hade makt över textens framställning, påverkade och påverkades under 

uppsatsarbetets gång fick reliabiliteten en intersubjektiv tyngd. Genom att föra en dialog med 

teoretiker via litteratur som fanns tillgänglig sattes denna uppsats in i ett sammanhang där 

tillförlitligheten måste haft en självklar plats. Samtidigt utgjordes inget sanningsanspråk. 

Eventuellt bara en ödmjuk förhoppning om att belysa en sanning bland andra. 

Resultat	  
Nedan följer två huvudsakliga delar som bildade resultatet av undersökningen. Först 

presenteras intervjupersonerna helt kortfattat utifrån sin berättelse. Därefter följer teman 

enligt innehållsanalys som sammanfattar berättelserna ur ett vidare perspektiv. Som tillägg 

finns en sammanfattning av intervjuerna av anhöriga till två av dem som finns med i 

undersökningen.  

Presentation	  av	  intervjupersonerna	  
Nedan följer åtta mycket korta beskrivningar av intervjupersonerna, vilka bestod av tre 

kvinnor och fem män som alla befann sig runt medelåldern. De två anhöriga presenteras inte, 

men var båda kvinnor i pensionsåldern och släkt med ”mångbesökare” som ingick i studien. 
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Anna	  
Anna var en kvinna i övre medelåldern. Hon hade ett välordat liv att blicka tillbaka till. När 

barnen flyttade hemifrån och en skilsmässa togs ut, kände sig Anna fri från ansvar. Hon 

började då dricka allt mer alkohol. Alkoholberoendet beskrev hon som en sjukdom och en 

situation som ingen vill befinna sig i, som någonting sjukt och galet. När Anna börjat dricka 

dagligen isolerade hon sig. Hon ville inte längre gå ut. Efter inläggning och avgiftning på 

sjukhus behövdes någonting mer. Anna försökte få remiss till öppenvårdens 

psykiatrimottagning, men	  blev	  tvungen	  att	  söka	  själv.	  Väntetiden	  på	  sex	  månader	  var	  för	  

lång.	  Hon	  önskade	  förmedla	  den	  smärta	  hon	  upplevde,	  men	  tyckte	  inte	  att	  hon	  blev	  

tagen	  på	  allvar.	  Hon beskrev hur orken och kraften inte fanns längre och att hon inte kunde 

bryta missbruksmönstret själv. Tilliten till socialsekreteraren gjorde att hon kunde lämna sitt 

liv i dennes händer, något som betydde mycket för Anna. Vid tiden för intervju befann sig 

Anna på ett behandlingshem. Hon såg ljust på framtiden och var glad att hon haft lyckan att 

komma in på behandling. Anna berättade om ilska hon bar på och om ledsamheten som ledde 

till självmedicinering av alkohol. Viktigast för Anna under intervjun var att stryka under 

vikten av att se alkoholism som en sjukdom och inte bara ett beteende. Hon ville också att 

man skiljde på psykiatri och missbruk. Vidare menade hon att det måste finnas en annan väg 

för att bemöta och lindra för människor med missbruks- och beroendeproblematik. Tiden på 

behandlingshem beskrev hon som värdefull. Hon hade blivit bemött, tagen på allvar och fått 

berätta hur hon mått, vad som stört henne och hon hade blivit lyssnad på. Nu såg hon ljust på 

framtiden och önskade en liten lägenhet där hon kunde rå sig själv. 

Björn	  
Björn var en av de yngsta som blev intervjuade. Ändå hade han en flera decennier lång 

beroendeproblematik bakom sig. Sedan tidig ålder hade han medicinerats med 

narkotikaklassade medel. Medicinen förbjöds för cirka tio år sedan och Björn hade haft en 

missbruksproblematik sedan dess. För hans del handlade det om att skaffa medicin som 

fungerade. Utan alkohol eller narkotiska preparat fungerade han inte i vardagen. Han hade en 

ångestproblematik som han försökte bota. Abstinensbehandlingen på sjukhuset bestod bara av 

akut avgiftning, men Björn behövde en abstinensbehandling som pågick under längre tid med 

medicinsk övervakning. Björn bad om mer hjälp, men blev hänvisad till att kontakta 

vårdcentralen. Det var upp till honom själv att söka, men det var svårt när han var sjuk. Han 

önskade att någon annan tog initiativ för honom. Trots behandlingsinsatser återkom Björn för 

avgiftning gång på gång. Värst var det när inte Björn blev inlagd på sjukhuset. Han menade 

att läkarna inte lyssnade på vad han berättade, utan att de bara letade efter fysiska symptom. 
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Var han inte extremt dålig skickades han hem igen, trots att Björn visste att det inte 

fungerade. Vid tiden för intervjun väntade Björn på att processen till vistelse på 

behandlingshem skulle snabbas på. Han hoppades att han skulle få en plats och att han skulle 

få hjälp att komma tillrätta med kombinerad terapi och medicin. Björn menade att han 

rannsakat sig själv under de tio år han experimenterat med medicinering och att han visste vad 

han behöver för att fungera. Det gällde bara att få det också. Om han bara kunde få rätt sorts 

medicinering och regelbundet träffa en psykolog, såg han ljust på sin framtid. Han ville arbeta 

inom vården med frågor som rör missbruk- och beroende. 

Elin	  
Elin var i övre medelåldern och levde ensam. Tidigare i livet hade Elin varit hemmafru och 

tagit hand om barn och familj. I dagsläget hade hon ingen kontakt med sina barn och kände 

sig ensam och isolerad. Det kändes bättre under vistelse på behandlingshem eftersom det 

fanns andra människor där. Problemet var att grupperna för motivationssamtal var för stora. 

Elin ville gärna samtala i små grupper istället. Dessutom fick hon inte ta med sig sina husdjur 

på behandlingshem. Under tiden för intervjun var Elin inne i ett aktivt missbruk. 

Intervjumaterialet blev därför begränsat. Hennes tillstånd var alvarligt och hon hade inte ätit 

på flera dagar. Kontakten med socialsekreteraren var den enda hon hade för tillfället och hon 

behövde hjälp med det mesta. Eftersom hon led av panikångest var det svårt att gå ut och 

handla eller sköta sina bankärenden. Hon drack alkohol, men höll sig borta från de flesta 

tabletterna. Tidigare hade hon varit beroende av tabletter, vilket varit svårt att bli av med. 

Behandling inom öppenvården hade fungerat dåligt eftersom de som gick på behandling inte 

skötte nykterheten. Elin tyckte dock om att få akupunktur och lyssna på lugn musik. Hon var 

skeptisk i början, men överraskades av att det hjälpte. Läkaren Elin hade var bra, men de hade 

inte träffats på länge. Elin klarade inte av att komma på avtalad tid. Nu ville hon komma till 

PIVA för avgiftning, men visste inte om de skulle ta emot henne. 

Fredrik	  
Under cirka trettio år hade Fredrik varit beroende av alkohol. Han fick livet att gå runt genom 

att dölja sitt missbruk. Till slut var det inte längre möjligt att bevara hemligheten och hans 

jobb blev lidande när han drabbades av panikångestattacker. Det gällde att prestera bra både 

som förälder och anställd. På det sättet riktades uppmärksamheten på det han gjorde, inte på 

honom som person. När han blev ”upptäckt” på jobbet började behandlingar erbjudas och 

Fredrik har varit på många behandlingshem. Stigmatiseringen och slutligen uppsägningen 

från jobbet var det som tog knäcken på Fredrik. Han söp upp allt han ägde och hade kvar. Nu 
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var han arbetslös, bostadslös i omgångar och alkoholist. Kontakten med barnet var bruten. 

Vid tiden för intervjun hade Fredrik en sambo som delade samma beroendeproblematik. För 

Fredrik var hälsoläget akut. För sambons skull hade Fredrik hittat den gnistan han behövde 

för att leda dem till en gemensam nykterhet, åtminstone var det vad som drev honom under 

intervjun. Fredrik hade många berättelser att dela med sig av kopplat till sina 

vårderfarenheter. Mest påtagligt var hans kritik mot att det var så svårt att få den vård han 

behövde på PIVA. I desperata situationer hade han känt sig tvungen att spela teater för att få 

en plats på sjukhuset. En annan del av kritiken mot vården var att en vistelse på 

behandlingshem i fyra veckor inte var tillräckligt för att ta bort suget efter alkohol och att det 

saknades direkt uppföljning efteråt. Fredrik berättade att varje behandling gett honom 

någonting som han kan hämta ur ryggsäcken när han verkligen vill kämpa. Hans 

framtidsförhoppning var att han och hans sambo skulle kunna leva ett Svenssonliv 

tillsammans. De väntade vid tiden för intervju på en behandlingshemsvistelse. 

Göran	  
Förhållandevis nyligen hade Göran diagnostiserats med psykiatrisk sjukdom. För honom var 

det dock inget nytt. Han hade ju levt en hel livstid med symptomen. Det som förenklat 

vardagen genom diagnostiseringen var att det blev lite enklare att söka akutvård på PIVA. Om 

det inte fungerade med missbruks- och beroendeproblematiken, kunde övriga symtom ligga 

till grund för inskrivning. Trots det kom Göran oftast in till sjukhuset via akutmottagningen 

och var själv tvungen att söka vidare till abstinensvård på PIVA, något som var jobbigt när 

han var i den situationen och när han mådde så dåligt. Tidigare i livet har Göran vistats på 

olika behandlingshem. Han menade att det förekom ideologier som inte passade alla på 

många behandlingshem. Han behövde ett sammanhang där hela människan fick plats och 

upplevde vistelsen på ett behandlingshem mycket mer givande än ett annat. Ofta var det den 

psykiatriska sjukdomen som ställde till det för missbruks- och beroendeproblematiken. 

Överhuvudtaget tyckte Göran att det var viktigt att lyssna på personerna själv med 

beroendeproblematik, vad de själva önskade och vad de behövde hjälp med. Reflektionerna 

han själv gjorde var att han behövde människor som stod honom nära och som kunde hjälpa 

honom se tidiga tecken då han var på väg mot ett återfall i missbruk. Göran tyckte att vården 

hade försämrats mycket. Innan kunde han söka vård anonymt och akut. Nu var man tvungen 

att boka tid och tillnyktringsenheten (TNE) fanns inte längre. Dessutom krävdes det att man 

själv kände till alla vägar och alla personer för att hamna rätt inom vård och omsorg. Göran 

upplevde att det inte fanns så mycket mer kunskap och få kring hans beroendeproblematik. 
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Han önskade en samtalskontakt och folk i sin närhet. Själv såg Göran ett samband mellan 

utanförskap och beroende. Han berättade att han själv alltid känt av ett utanförskap, men att 

det blivit bättre med tiden. Kunskapen om de egna behoven stod i kontrast till de benhårda 

reglerna inom sjukvården. Trots att Göran inte var fri från abstinens efter den vecka som utgör 

taket för avgiftning skickades han hem. Han hade bara behövt en eller ett par dagar till för att 

känna sig någorlunda återställd. Själv menade han att alla följer sin egen abstinenskurva och 

att det inte går att dra alla över en kam. När han skickades hem för tidigt var han snart tillbaka 

på sjukhuset igen. Nu var han orolig för kroppslig kollaps och är rädd för att dö nästa gång 

han tog sig ett återfall.  

Henry	  
Det mest utmärkande under Henrys samtal var hans behov av socialt umgänge och fysisk 

aktivitet. Han hade varit beroende av alkohol i ett par decennier och såg själv kopplingen 

mellan beroendet och avsaknaden av nära yrkesmässiga relationer samt posttraumatisk stress. 

Henry hade befunnit sig utomlands. Han hade haft problem att fungera i vardagen hemma i 

Sverige eftersom kontrasterna var så stora. När hans eget företag gick i konkurs gick allt till 

botten. Vid tiden för intervjun planerade Henry för sommaren, den tid på året då han var 

drogfri. Han höll sig fysiskt och socialt aktiv och njöt av livet. Eländet började till hösten. 

Sedan ljusnade det till våren igen. För övrigt hade Henry mycket positivt att säga om 

vårderfarenheter. Mest hade terapeutiska samtal och kontakt med en präst som befunnit sig i 

samma utland som han själv betytt mycket. Han saknade dock TNE. Han behövde 

möjligheten att bryta en period av missbruk. Nu var han tvungen att vänta en vecka till fjorton 

dagar innan kroppen sa ifrån. 

Inger	  
Under hela sitt vuxna liv hade Inger varit beroende av alkohol. I perioder hade hon levt ihop 

med män som delat beroendeproblematiken, men nu levde hon ensam. Hon hade barn som 

hon inte hade någon kontakt med. Mest trivdes hon i sitt eget hem. Det var viktigt för henne 

att hålla fint omkring sig, att hålla sig sysselsatt och att umgås med sina väninnor. Samtalen 

om Ingers vårderfarenhet kretsade mest runt vistelsen på PIVA. Det betydde allt för Inger att 

komma till PIVA för att bryta en period av missbruk. Vid tillfället för intervjun hade Inger 

byggt upp ett kontaktnät som hon hoppades skulle hjälpa henne från att ta sig ett återfall. En 

kontaktperson som hon kunde ringa skulle kunna hålla henne ifrån de destruktiva tankarna 

som gjorde at hon återföll i alkoholmissbruk. Det mest problematiska för tillfället var att den 

anställning hon haft nu var slut och att det var svårt att få jobb genom arbetsförmedlingen. 
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Under åren som gått har Inger hittat gemenskaper i kyrkliga sammanhang och bland vänner 

som känner till, men som själva inte har några missbruksproblem. Under de perioder som var 

fria från missbruk var Inger engagerad med att hjälpa andra som befann sig i samma situation. 

Det hon önskade allra mest just nu var att ha ett jobb. Hon tyckte själv att återfallen inte var 

lika djupa och att de inträffade mer sällan. Till slut kanske de upphörde helt. 

Jakob	  
Sedan barnsben och fram till medelåldern hade Jakob varit beroende av läkemedel. Vid tiden 

för intervjun var han för första gången i vuxen ålder fri från beroendeframkallande medel. Det 

var en helt ny situation för honom och han var påtagligt optimistisk inför framtiden. Han hade 

arbetat och hållit på med det han tycker om och det hade fungerat så länge han hade medicin. 

Han hade svårt att tro på att han kunde må bra utan dem, men hade efter en plågsam 

abstinensbehandling på behandlingshem med förlängd vistelsetid klarat sig igenom den värsta 

tiden. Nu hade han fått förklarat för sig att abstinensen kunde hänga i upp till två år. Därför 

levde han timme för timme. Han hade kontakt med andra som varit på behandlingshemmet. 

Några hade återfallit i missbruk så fort de kom hem. Jacob berättade att han hade tur som 

hade människor omkring sig som brydde sig, vänner, socialsekreterare och anhörig. De som 

återföll kom hem till någonting helt tomt. Jacob såg nu fram till en uppföljning och 

samtalsterapi. Han hade aldrig fått chansen att berätta sin historia. För Jakob hade det varit 

svårt att förmedla hur dåligt han mått. När han sökt hjälp på PIVA har han blivit nekad vård. 

Han beskrev det som förnedrande. Jakob började medicineras med narkotikaklassade medel 

som barn. Sedan hade det fortsatt. Han önskade att han fått chansen att komma till 

behandlingshem tidigare och tror själv att det var svårare att få hjälp för läkemedelsberoende 

än för beroendeproblematik kopplat till alkohol och illegala droger. Själv fick han 

tillsammans med sin läkare kämpa för ett LVM. 

Innehållsanalys	  

Nedan följer sammanhängande texter som behandlar de teman som genererades under 

innehållsanalysen. Tre domäner kristalliserades ut, vilka rubriceras; Makt att påverka, Kraft 

att förändra och Gemenskap med andra. Till dessa domäner hör teman enligt nedan. Jag vill 

gärna påpeka att det förekommer en del upprepningar eftersom berättelserna hör samman och 

ibland inte går att separera från varandra. Det ligger ibland flera olika meningar inom en och 

samma företeelse. Särskilt när liknande situationer betyder olika saker för olika 

intervjupersoner. 
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Makt	  att	  påverka	  
En upplevelsebaserad domän som framkom under intervjuerna var den enskilde vårdtagarens 

makt att påverka den vård de var i behov av. Ofta hamnade samtalen i en berättelse av 

maktlöshet inför utbudet och tillgången till vård. Intervjupersonerna fick ibland själva 

navigera genom vårdsystemet och sökte någon som lyssnade på dem och som tog dem på 

allvar. Det fanns upplevelser som vittnade om samhällets ansvar för sina medborgare och 

nödvändigheten av att skapa förutsättningar för förvaring av människor med missbruks- och 

beroendeproblematik.  

Hjälpbehov	  
Många gånger kunde de egna behoven vara så pass motstridiga att det behövdes andra som 

utförde handlingarna i personens ställe. Att be om hjälp och att uppleva sig tvungen att lägga 

sitt liv i någon annans händer var svårt. Samtidigt fanns det erfarenhet av att det var 

nödvändigt att själv be om hjälp och att vara ärlig i förhållande till sitt missbruk och 

beroende. Intervjupersonerna var tacksamma för den hjälp de fått från sjukhus och 

socialförvaltning, men de var också tacksamma för att de tillåtit sig själva att ta emot hjälpen. 

De hade alla kommit till insikt om att de inte klarade av situationen själva och sökte hjälp 

med avgiftning, nykterhetskontroll och uppbyggnad av självtillit. Ett stort steg var att förlita 

sig på hjälparen och att själv släppa taget om alla praktiska förehavanden för att kunna 

fokusera på det egna tillfrisknandet. Det var inte självklart att den tilliten fanns, men de flesta 

litade på sin socialsekreterare. Vården söktes som en sista utväg och det var svårt och 

oförståligt att ta emot en avvisning från sjukhuset. Samtliga intervjupersoner beskrev behovet 

av en samtalspartner. De saknade vid tiden för intervju en terapeutisk kontakt, något de alla 

önskade och beskrev att de var i behov av. Ibland fanns det andra i deras närhet de kunde 

prata med, men det fanns saker i livet som de ville gå till botten med och förstå sig på i 

förhållande till sin psykiska ohälsa. De önskade kontakt med vårdpersonal som lyssnade på 

dem och som tog dem på allvar. Att bli omhändertagen via LVM kunde i vissa fall innebära 

en säker tillgång på vård som annars inte kunde möta upp deras behov. Samtidigt fanns det 

ingen som blev hjälpt av ofrivilligt nyktra perioder. Det krävdes att de själva var delaktiga 

och att de önskade vård för att behandlingen skulle hjälpa dem till en bättre situation. 

Maktlösheten över att inte bli tagen på allvar och bristen på kontinuitet och uppföljning 

försvårade vägen till ett liv utan skadligt beroende.  

Behovsanpassad	  behandling	  
Samtliga intervjupersoner bar på någon form av samsjuklighet. Förutom beroendet till alkohol 

och/eller narkotiska preparat hanterade de funktionsnedsättningar till följd av psykiatrisk 
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problematik, depressioner kopplat till alkoholism och/eller trauman. Det var därför viktigt att 

ta hänsyn till de specifikt individuella behoven när en behandling utformades. Annars hände 

det att personen ”hamnade mellan stolarna”. För flera personer var den psykiska smärtan 

olidlig och det fanns suicidala tankar hos somliga. Upplevelsen av att ingen brydde sig om 

dem ledde till återfall i missbruk och isolation. Det fanns en övertygelse hos vissa 

intervjupersoner om att missbruk berodde på att man mådde dåligt redan innan beroendet tog 

över. Trots många år inom vård och omsorg saknades terapeutiska samtal och fungerande 

medicin. Behovsanpassad behandling kunde handla om att hamna på ett ställe inom vården 

som matchade deras specifika behov, träffa en vårdanställd som förstod sig på deras behov 

och att få rätt form av behandling. En person berättade om många olika ideologier som rådde 

inom missbruks- och beroendevården. Dessa ideologier passade inte alla och i värsta fall 

kunde de upplevas som nedbrytande och sekteristiska. Flera intervjupersoner önskade 

skräddarsydda program efter egna önskemål. Somliga tyckte att vården skulle fokusera på det 

friska och stärka personen genom att stödja den egna vägen till ett liv utan skadligt beroende. 

Flera ansåg att vården inte var anpassad efter de behov de hade. Det kroppsliga kunde tas om 

hand, men inte det psykiska eller det själsliga. Att kunna hantera sin psykiatriska problematik 

sågs som avgörande för ett liv fritt från ett skadligt beroende. Överhuvudtaget var det 

påtagligt att det fanns en diskrepans mellan vad intervjupersonerna ansåg sig behöva och vad 

samhällsfunktionerna kunde erbjuda. Det fanns begränsade möjligheter att påverka vården. 

För de allra flesta handlade livet i stor grad om att leva med olika former av trauman. Dessa 

trauman var vitala och upplevdes livslånga. Att hantera den psykiska påfrestningen påverkade 

hela livet och skapade starka band till det skadliga beroendet. Alkoholism beskrevs som en 

komplicerad sjukdom som påverkades av såväl socialt som biologiskt arv. Många 

intervjupersoner uttryckte en önskan om att kunna gå till en enhet med samlad expertis och 

med medicinsk kunnig personal. De menade att alkoholism var en sjukdom och att det var 

problematiskt att de var tvungna att uppsöka vård bland professionella som antingen såg 

missbruks- och beroendeproblematiken som socialt eller som medicinskt betingat. 

Utrednings- och akut enheten (UAE) saknade medicinska befogenheter och kunde därför inte 

möta upp intervjupersoners behov. Vistelsen där upplevdes som ett nödvändigt ont och som 

en förvaring av människor i brist på andra initiativ. 

Hinder	  för	  vård	  och	  behandling	  
Många intervjupersoner ansåg att tillgången på vård och behandling hade försämrats under de 

senaste åren. Det innebar onödigt lidande eftersom det var viktigt att bryta en 



	   45	  

missbruksperiod så fort som möjligt. Väl inne i behandlingssystemet fanns det många trösklar 

att ta sig över. Från sjukhus till utredningshem, vidare till behandlingshem och därefter 

eftervård. Det sistnämnda saknades för flera intervjupersoner som aldrig lyckades ta sig 

längre än hem efter behandlingshemsvistelse. Trots att de själva visste vad de behövde, kunde 

inte behovet mötas upp av vård och behandlingsprogram. Intervjupersonerna menade att 

vårdpersonalen själva kände till bristerna, men att de var tvungna att följa sina riktlinjer och 

regler. På så sätt skrevs intervjupersonerna ut från vårdinrättningar innan de själva var fria 

från abstinens. De saknade en naturlig uppföljning efter avgiftning på sjukhus. De menade att 

det inte fanns någon abstinensvård värd namnet i Halland. En del fixade själva med 

uppföljning som ett led i den egna självinsikten om förlängd abstinens och behov av socialt 

stöd. Väntetiden för att få vård var ofta lång och det hann hända mycket innan vårdtillfälle 

gavs. Det krävdes ofta snabba insatser, vilket gjorde att de i bästa fall fick akut vård, men att 

den välbehövliga förlängda vården uteblev. Återfall ledde till avbrott i utredningar som fick 

konsekvensen av ytterligare tidsförskjutning. Ingen av intervjupersonerna hade heller känt sig 

mogen för öppenvården de erhållit. De var visserligen tacksamma för hjälp de hade fått, men 

det hade inte hjälpt dem nämnvärt. Praktiska hinder för vård kunde handla om att inte vilja 

lämna sin bostad eller att ha en smittsam sjukdom.  Regler om att inte ta emot par på 

utredningshem hade försvårat vårdprocessen för en intervjuperson. De som fått beviljat så 

kallat skyddat boende menade att missbruksproblematiken eskalerade ihop med andra på 

boendet. Att själv vilja ha hjälp kunde försvåra vårdtillgången. Det fanns de som gjorde vad 

de kunde för att bli behandlade enligt LVM (lagen om vård av missbruk i särskilda fall). 

Ytterligare hinder för behandling upplevdes i mötet med enskild vårdpersonal som hade makt 

att ta beslut som var avgörande för personen i fråga. Dessutom verkade beslut inom vården 

grundas på oklara regler, vilket innebar att vårdtagarna kände sig osäkra på vad som gällde i 

deras fall. Många talade sig dock varma om vistelser på behandlingshem och var glada över 

de verktyg de fått med sig i form av kunskap kring sin beroendesituation.  

Kraft	  att	  förändra	  
Under intervjuerna framkom hur perioder av aktivt missbruk dominerades av orkeslöshet och 

kraftlöshet. Intervjupersonerna sökte vård för att byta perspektiv, hämta kraft och för att få 

inspirationen tillbaka. Berättelserna pendlade mellan tillfällen av energiskt livsbejakande 

situationer och dess totala motsats. En förändrad inställning till livet kunde påverka vägen till 

ett liv utan skadligt beroende. Särskilt en person berättade om hur insikten om att du formas i 

världen du lever i tagit form och om hur extrema händelser får människor att agera på ett sätt 
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som sedan inte alls stämmer överens på en annan plats och i en annan tid. Abrupta avbrott 

mellan olika livsmönster kan bidra till kemiskt beroende. Det kunde sedan ta åratal för att 

ändra inställning och för att förändra det egna handlingsmönstret. 

Motivation	  och	  beslutsamhet	  
Några intervjupersoner fann kreativitetens inneboende kraft som någonting väsentligt för 

drogfrihet. Att vårda hemmet, renovera och göra fint innebar en trygghet och stärkte tilltron 

på den egna handlingskraften. Flera berättade om de tydliga signalerna om att någonting var 

fel när de bara satt rätt upp och ner. Det var för några det första tecknet på en ny period av 

missbruk. Ändå var det svårt att själv stoppa vägen mot ett återfall. Ofta krävdes samtal med 

en annan person eller fysisk aktivitet för att häva suget som infann sig. Att finna motivation 

var en komplex process. Dels innefattades de negativa aspekterna som ville undvikas. Färska 

minnen av psykiskt och fysiskt lidande i förhållande till missbruket och det skadliga 

beroendet samverkade med en form av långsiktig ångest och en vetskap om att livet när som 

helst kunde ta slut. Den andra delen bestod av motivation som kunde hämtas ur nyktra 

perioder och genom att påminna sig själv om hur bra de mådde nyktra och fria från skadligt 

beroende. För vissa var det lättare att sluta använda alkohol och narkotiska preparat för någon 

annans skull. Särskilt en person menade att valet nu stod mellan sambon och alkoholen. När 

konsekvenserna blivit tydligare var det lättare att sträva efter ett liv utan skadligt beroende. 

Kanske behövdes eländet för att höra klockan klämta. Så resonerade i alla fall en 

intervjuperson som även menade att kärleken är kittet i livet och huvudmotorn i motivationen. 

Motivation skapades genom delad erfarenhet för flera och de flesta var engagerade i olika 

brukarorganisationer och deltog under anonyma möten. Där stärktes insikten om att det var 

roligare att vara nykter. När motivationen väl infunnit sig gällde det att besluta sig och att 

göra egna val. Flera beskrev vikten av att ta en dag i taget, eller till och med timme för timme.  

Positiva	  affirmationer	  och	  framtidstro	  
Att leva här och nu och att ta dagen som den kommer var ett återkommande tema under 

intervjutillfällena. Det innebar att försöka se tillvarons positiva sidor, att hitta 

inspirationskällor och att se ljust på framtiden. Känslan av att bara vara och att kunna påverka 

här och nu skapade tillit och en insikt om att det fanns mer att leva för. Som mål och 

framtidsvisioner fanns önskan om att resa och finna sinnesro, studera samt leda en gemensam 

väg till nykterhet. Samtliga intervjupersoner kunde se sig själva i en ljus framtid och de flesta 

ansåg att de hade en bra livssituation vid tillfället för intervjun. Att vara nöjd med det lilla, 

använda erfarenheterna positivt och att reparera trasiga familjeband var viktiga anspråk och 
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det fanns en önskan om att leva som andra samhällsmedborgare, ha tillgång till sin egen 

bostad och att yrkesarbeta. Trots uppenbara följdsjukdomar talade samtliga om glädjen över 

att fortfarande ha de kroppsliga förutsättningarna för ett fortsatt liv utan skadligt beroende. 

Flera talade om målsättningen om att få tillbaka livet. Under intervjuerna blev det tydligt att 

livet var föränderligt och att nya skeenden bäddade för ny insikt och en förändrad inställning.  

En av intervjupersonerna berättade ingående om hur synen på behandling förändrades, väl 

hemma egen efter en behandlingshemsvistelse. Därför var det särkilt viktigt att följa upp de 

starka upplevelserna som följde. Att ha någon att prata med, tillgång till andras berättelser 

med delad erfarenhet och en sysselsättning sågs som viktiga delar för den fortsatta vägen till 

ett liv utan skadligt beroende. Tilltron till läkare och vårdpersonal brast när de egna 

erfarenheterna talade emot. Erfarenheten av att själv uppleva förändring efter lyckosam 

behandling gjorde att både tilltron till den egna förmågan och läkare stärktes. Att möta andra 

människor med en beroendeproblematik skapade ett nytt perspektiv på missbruk och suddade 

ut gränserna grupper emellan. Egna stereotypa föreställningar om hur gruppen ”missbrukare” 

såg ut förändrades genom mötet med andra som delade problematiken. Det gjorde det lättare 

att acceptera den egna situationen och att inte vara så hård mot sig själv. Ett annat 

återkommande tema handlade om den negativa aspekten på en föränderlig inställning. Flera 

berättade om vilket helvete de gått igenom, men att det glöms bort, att negativa händelser 

suddas ut med tiden och att en del negativa beteenden normaliseras. Dessutom hände det att 

perioder av välbefinnande under nyktra perioder glömdes bort. Risken för återfall blev 

överhängande och försvårades av de bortträngda minnena i förhållande till såväl positiva som 

negativa situationer. En mer långsiktig förändrad inställning till livet var något som sattes 

stort värde på. Det som innan beroendet till alkohol varit viktigt såsom yrkeskarriär och god 

ekonomi betydde inte lika mycket längre. Nu värdesattes vikten av att vara en god 

medmänniska, att arbeta för att trivas och för att dela en gemenskap istället. 

Gemenskap	  med	  andra	  
Återkommande under intervjuerna behandlades temat som beskrev upplevelser av 

gemenskap, sammanhållning, utanförskap och isolation. Att vara behövd och att bryta 

ensamheten var en förutsättning för ett liv utan skadligt beroende. 

Isolation	  och	  ensamhet	  
Beroende skapar ensamhet och ensamhet skapar beroende. Så uttryckte en intervjuperson sig 

under samtalet och menade att den negativa spiralen både är svår att ta sig ur och förstärker 

sig själv med tiden. Det gällde därför att komma åt denna destruktiva ensamhet. Känslan av 
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utanförskap hade för vissa följt med under hela livet, men minskat med tiden. Samhörigheten 

med dem som befann sig i samma missbruks- och beroendesituation var betydelsefull. 

Gemenskap kunde ersätta flaskan. Personen som uttryckte detta skilde mellan ett själsligt och 

ett fysiskt socialt utanförskap. Dessa gick att förena, men också att separera. Viktigt var att 

känna sig fri och att inte vara tvingad in i sociala relationer. En känsla av frihet kunde även ge 

en större gemenskap med andra. Ensamhet kunde även skapa en föreställning om att vara fri 

från ansvar, något som underlättade vägen till ett destruktivt kemiskt beroende. Värst var 

känslan av att vara ensam kvar efter skilsmässa, barn som flyttat hemifrån eller arbetslöshet. 

Avsaknaden av social kontakt och tomheten hemma var fruktansvärd för flera 

intervjupersoner. Detta tomrum var något som nämndes under flera samtal och var något som 

ofta verkade svårt att förklara eller sätta fingret på. För en del handlade det om stark 

gemenskap som gått förlorad och om hur starka upplevelser fjärmat banden till hem och 

familj. Denna saknad och tomhetskänsla kunde till viss del vägas upp av att komma ut bland 

folk. Isolering var därför ett tecken på att återfall var nära förestående. Två personer berättare 

att de kunde leva utan alkohol och droger under sommarhalvåret, då de båda hade ett aktivt 

socialt och fysiskt liv. Under vintern isolerade de sig och återföll i missbruk. Överlag 

berättade intervjupersonerna om hur de sökte upp situationer som fångade deras intressen 

under perioder utan alkoholmissbruk och hur de isolerade sig ner de återföll.  

Sociala	  relationers	  vikt	  i	  vardagen	  
Insikten om hur viktigt det var med socialt stöd öppnade upp för en önskan om att finnas för 

andra. Så gott som samtliga intervjupersoner berättade om hur de själva ville hjälpa andra 

som befann sig i samma situation som de själva gjort och fortfarande gör. Ibland hade de 

fokuserat på att hjälpa andra samtidigt som de glömt bort sig själva och sitt eget behov av 

hjälp. Det fanns en tendens hos intervjupersonerna att historiskt sett tagit på sig mycket 

ansvar. Många hade varit socialt engagerade, arbetat med sociala frågor och en del gjorde det 

fortfarande. Arbetet med att bli fri från ett skadligt beroende kunde både hämmas och stärkas 

ihop med någon som delade erfarenheten, hämmas eftersom det var lätt att älta tillsammans, 

stärkas eftersom det fanns ett unikt igenkännande hos den andre. Det gick på så sätt inte att 

varken lura sig själv eller personen med gemensam bakgrund. Intervjupersoner sökte sällskap 

av dem som lyckats bryta sig ur ett missbruk och som ständigt såg till att aktivt välja bort ett 

beroende som skadade dem i sin vardag. I dessa sammanhang fanns inga barriärer såsom 

ålder, kön eller social klasstillhörighet. En samhörighet hittades på en erfarenhets- och 

upplevelsenivå. Det spelade ingen roll om personerna själva varit aktivt beroende av alkohol 
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eller andra droger eller om de enbart bar med sig erfarenheterna genom sin förförståelse. 

Positiva erfarenheter av behandlingshemsvistelse, kyrklig verksamhet och deltagande i 

brukarorganisationer hade alla denna positiva igenkännande faktor. Det var viktigt att skapa 

och upprätthålla sociala relationer. En stark gemenskap kunde ersätta ett skadligt beroende. 

För att bli fri från missbruk och beroendeproblematik krävdes ett starkt socialt nätverk som 

fungerade på olika nivåer och på olika sätt. Ofta talade intervjupersonerna både om vikten av 

praktiskt och teoretiskt stöd. Det räckte inte att ha en kompis att prata med eller en 

socialsekreterare att gå till. Att sätta gränser för yttre påverkan och att se till att situationen 

bäddade för intentionen att bli av med ett skadligt beroende var viktigt. Lika så var det viktigt 

att söka upp stödjande situationer där ömsesidighet och tillit blev viktiga ledord och där 

religionen blev ett andningshål för flera intervjupersoner. En del berättade om hur stillhet gav 

ny energi och att stressade människor upplevdes vara energitjuvar. De nära relationerna 

formades i bästa fall av djup vänskap mellan likasinnade. En person berättade särskilt om hur 

viktigt det var att känna en äkta vänskap för att hålla sig ifrån ett skadligt beroende. Viktigast 

av allt var att tillhöra en gemenskap och att vara sysselsatt. Trots att det såg mörkt ut för 

intervjupersonerna när det gällde arbete, bar de på en påtaglig optimism inför framtiden. De 

kände att de hade mycket att ge och att de snart skulle vara tillbaka in på arbetsmarknaden, 

även om det var svårt. De saknade alla tidigare gemenskaper och en känsla av sammanhang. 

Relationer som förändrats eller helt avbrutits tillsammans med en avsaknad av delaktighet i 

arbetslivet återkom som tema under samtalen. Att återupprätta dessa kontakter ansågs vara 

avgörande för ett liv utan skadligt beroende.	  

Anhörigas	  situation	  
Två intervjuer med anhöriga genomfördes. Upplevelserna av att vara anhörig både skilde sig 

åt och liknade varandra. Relationen till släktingen med beroendeproblematik så olika ut, men 

de stod sin släkting mycket nära. Framför allt handlade berättelserna om det gemensamma 

lidande de upplevde. Som anhöriga följde de samma mönster som sin släkting. Skillnaden var 

att de inte kunde uppleva den glädjen släktingen verkade uppleva under perioder av nyktert 

leverne. De anhöriga beskrev hur de var på sin vakt och hur rädslan för återfall ständigt var 

närvarande. Konsekvenserna av att alltid finnas som stöd åt någon annan var stora. Det 

handlade om ansträngd ekonomi, negativ inverkan på andra relationer, tid och engagemang. 

Ändå var det de stora frågorna varför och hur det var möjligt att deras anhöriga fortsatte ta 

droger eller dricka alkohol, tillsammans med reflektioner över de egna tankarna och 

funderingarna som dominerade under samtalen. Kort sagt fanns det många frågor och inte så 
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många svar. Det fanns en uppgivenhet, men också ett obändigt hopp om bättring. En tyngd, 

en trötthet och en djup sorg kunde skönjas, liksom en påtvingad acceptans av den reella 

situationen. Förbjudna tankar infann sig ibland. Det kanske var bäst att livet tog slut för den 

anhöriga så att de slapp lida. Ilskan över att den anhöriga kunde fly in i sitt missbruk var 

påtaglig. Det uppfattades som ett ständigt återkommande svek. Gemensamt för båda anhöriga 

var att de såg sin släktings kvaliteter som medmänniska. De hade båda stora hjärtan och hade 

underbara personligheter som nyktra och drogfria. Båda var mycket omtyckta och hade en 

förmåga att sprida glädje i sociala sammanhang. De var kreativa och duktiga på sina forna 

jobb. Nu engagerade de sig för nykterhetsrörelser och brukarorganisationer. Båda brann för 

att hjälpa andra, men de var oförmögna att hjälpa sig själva. En av de anhöriga hade både 

professionell och erfarenhetsmässig kunskap om sin anhörigas funktionsnedsättning. Ändå 

var det en helt annan sak att befinna sig i en nära relation och att tampas med missbruk- och 

beroende. Många år av en ständigt pågående process hade varit mycket slitsamt och var det 

fortfarande. Den andra anhöriga hade inte samma förståelse för sin släkting. Slitningarna hade 

endast hållit på i några år, men det hade medfarit stora konsekvenser och en ständig 

beredskap. Kontakter med samhällets instanser hade tagit mycket tid och engagemang i 

anspråk.  Resor hade varit nödvändiga då den anhöriga legat medvetslös i lägenheten och det 

var svårt att få hjälp. Värnandet av släktingens integritet och hårda lagar och regler gjorde att 

den anhöriga var tvungen att agera för sin släktings överlevnad. Själva var de anhöriga 

medvetna om att det fanns stöd i form av anhöriggrupper, samtal och information. De 

funderade på om de skulle medverka, men hade aldrig tagit steget fullt ut. Däremot hade de 

båda medverkat som anhöriga kopplat till behandlingshem. Det var givande att höra andras 

historier och att inse att de inte var ensamma. 

Sociologisk	  analys	  och	  tolkning	  
Resultatet ovan består av områden som alla är förknippade med beroendeproblematik och 

vårdinsatser. Vissa mönster fångade särskilt mitt intresse. Dels handlade det om ständigt 

återkommande behov av mänskliga relationer och dels om den egna identiteten kopplat till 

livssituationer, erfarenheter och specifika behov. Med anledning av dessa intresseområden tog 

jag mig friheten att analysera materialet genom att spegla sociologiska teorier som behandlar 

sociala band, emotionell energi och maktdimensioner.  
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Genom	  andras	  ögon	  
I nära gemenskap med andra och med fokus på någon form av gemensam sysselsättning var 

det lättare att hålla sig ifrån alkohol. Andra droger fungerade dock tvärt om. Det var när det 

narkotiska preparatet inte fanns, gemenskapen med andra uteblev och arbetet inte fungerade. 

Rädslan för att förlora denna gemenskap, tappa fattningen och må dåligt gjorde att 

självmedicineringen fortsatte. En av dem som erfarit detta under en trettioårsperiod blev 

mäkta förvånad över att det gick att må ännu bättre utan de narkotiska preparaten. En lång 

period av fruktansvärd abstinens utgjorde hindret för att komma så långt. Personer med 

läkemedelsmissbruk hade också svårare att identifiera sig med ämnen som skam och skuld 

och deltog inte i de diskussionerna under behandlingstillfällen. De menade att det inte var de 

som bar skulden till att de blivit beroende från början och därför inte heller behövde 

skämmas. Det fanns dock tecken på koverta former av skam, men det är inget som behandlas 

djupare här. Gemensamt för båda grupperna var dock att gemenskapen och 

sammanhållningen med andra påverkade agerandet, även om det inte alltid ledde till 

någonting positivt i slutändan. Att inte fungera i nära relationer kunde således innebära både 

en morot och ett fall kopplat till ett skadligt beroende. I förhållande till närstående talades det 

ofta om medberoende. De anhöriga som intervjuades berättade båda två om hur de hängde 

med i bergochdalbanan som förorsakade den närståendes alkohol och narkotikaproblematik. 

De hade mycket svårt att förhålla sig till de destruktiva val den anhöriga gjorde och mådde 

själva mycket dåligt av beteendet. Det fanns många känslor och emotioner kopplat till 

relationen dem emellan. Tydligast fanns skam och skuldkänslor inbäddade i sorg, ilska och 

frustration. Särskilt en anhörig menade att lidandet var så starkt att det kanske var bättre att 

personen i fråga dog av sitt missbruk. Kanske kan den obegränsade skamspiralen vara en 

förklaring till styrkan i emotionerna. Smärtan var på så sätt närvarande för både den anhöriga 

och personen med det skadliga beroendet. Den starkaste motivationen för intervjupersonerna 

var att upprätthålla sociala band, vilket ligger helt i linje med Thomas Scheffs (1990) 

antagande om att människan är en social varelse och att sociala band är grundläggande för 

henne och hennes omgivning. Han menar vidare att stolthet bevarar banden och att skam 

hotar dem. Även om intervjupersonerna själva inte nämnde skam som en vanlig företeelse 

och att de skämdes för sitt beteende, fanns den andra människan där. Den som inte lyssnade, 

som inte tog dem på allvar inom vården och de som inte längre fanns kvar i deras liv. 

Ensamheten var fylld av smärta och det gjorde ont i själen. Alkoholen avlastade ledsamheten 

och fyllde tomrummet, även om berusningen kunde slå fel. Ensamhet skapade beroende och 

beroende skapade ensamhet. Den spiral som uppstod var självförstärkande och går att 
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förknippa med Scheffs (1990) trippla skamspiral som leder till obegränsad spiral av 

smärtsamma emotioner. Eftersom skam är en emotion som uppstår vid mötet med andra är 

den inte reglerbar av enbart en part. Genom brist på hänsyn uppstår skam även om den kan 

vara svår att identifiera. Ofta slår den igenom som ilska, hämndlystnad eller döljer sig under 

strategier som snabbt prat för att dölja den uppkomna skamkänslan. Nivån av skam skiljer sig 

åt, men finns alltid som en form av socialt reglage mellan människor. Vi lär oss tidigt att 

uppskatta gillande och att undvika ogillande blickar. Att umgås med människor som tog 

hänsyn till intervjupersonernas beroendeproblematik och som stärkte varandras gemenskap 

genom att delge sina historier, var viktiga inslag i berättelserna. Gemensamt för de möten som 

hjälpt intervjupersonerna allra mest var hänsynstagande, tillit, någon som lyssnat, tagit dem 

på allvar och som stärkt deras tilltro på sig själva. Ibland hade det räckt att få bekräftelse 

genom att prata om ”väder och vind” och ibland hade djupare samtal lett dem till perioder av 

nykterhet. Stolthet genereras ur konformitet och genom gillande av andra. Att vara en god 

granne, en bra kamrat och att bidra med sin erfarenhet inom en brukarorganisation var alla 

sätt att må bättre för intervjupersonerna. Anpassningen till andra skedde på så sätt på många 

olika arenor och på olika sätt. När tomhetskänslan ändå blev för stor drog sig 

intervjupersonen undan och drack i sin ensamhet, slutade äta, öppna dörren eller svara i 

telefon. Först när de nått botten genom kroppslig kollaps eller stark dödsångest kom de in till 

sjukhus. Att vara utanför, att inte bli erkänd av andra och att inte bli hänsynsfullt behandlad 

kan genom hänsynsemotionssystemet leda till en malign form av skam som blir möjlig genom 

icke erkända emotioner. Dessa icke erkända emotioner är en följd av tillbakadragande, kritik, 

förolämpning, nederlag etcetera från en eller båda sidor. Kedjereaktionen av skam orsakar då 

en explosion som kan vara i allt från några sekunder till en hel livstid (Scheff, 1990). Det 

enda som kunde häva ett återfall förutom kroppslig kollaps var socialt umgänge, att byta 

perspektiv och att hämta kraft. Det skulle kunna tolkas som att det krävdes ett hänsynsfullt 

bemötande för att kväva den själsliga smärtan som orsakade återfallet i sin linda. När 

intervjupersonerna således sökte vård som en sista utväg för att komma ur sitt destruktiva 

tillstånd och möttes med ett nekande om inskrivning ledde det obönhörligen till att de gick 

hem och drack ännu mer. För de som beviljades inskrivning blev situationen annorlunda. De 

flesta kunde efter akutvård leva länge på den mellanmänskliga värme de fått genom samtal 

med personal på sjukhuset. Det hänsynsfulla bemötandet och avgiftningen räckte då för en ny 

period av nyktert leverne. Personer som inte klarade av att hålla sig nyktra och drogfria efter 

vistelse på sjukhus för avgiftning, berättade om negativa emotioner i förhållande till anställda 

på sjukhuset. Alternativt hade de en annan form av beroendeproblematik. Bristande hänsyn 
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leder till en negativ värdering av sig själv utifrån andras tilltänkta ögon. Skamkänslorna 

urladdas genom att de erkänns. Kanske ligger det en del förklaring i detta till att flera 

intervjupersoner talar om vikten att vara ärlig, att berätta och att skapa tillit till 

vårdpersonalen. Icke erkänd skam leder till ilska och fientlighet som i sin tur påverkar bristen 

av hänsyn från andra. Ett par av intervjupersonerna bar på ilska och förnedrande berättelser i 

förhållande till personalen. De hade inte klarat av att hålla sig nyktra och drogfria direkt efter 

vistelsen på sjukhus. De som återföll efter en längre tid bar också på ilska, men de var 

kopplade till trauman efter upplevelser längre tillbaka i livet. De fanns också ett fåtal 

berättelser som vittnade om att de sökt vården i brist på någonstans att ta vägen och medel att 

köpa alkohol och narkotiska preparat för. I de fallen sökte de vård för att lindra abstinensen 

och risken för delirium de visste att de annars skulle behöva genomlida. De hade i det läget 

ingen intention att bli av med sitt skadliga beroende. De berättelserna upplevdes ganska 

sakliga och utan några direkt laddade ord trots att ämnet var emotionellt laddat. Eventuellt 

skulle den beskrivningen kunna tolkas som ett sätt att söka maktbalans genom att 

intellektualisera och att ställa sig utanför sin egen situation. I så fall skulle det innebära att 

skammen kopplat till dessa berättelser vilar på en form av kovert eller förbipasserad skam. Att 

intervjupersoner skiljde mellan ett fysiskt och ett själsligt utanförskap kan förstås genom att 

uppleva sig själv som utifrån den tilltänkte andres ögon. Att vara fysiskt utanför innebar 

således ett påtagligt utanförskap som antingen förorsakades genom ett tillbakadragande från 

andra eller personen själv, vilket var för sig genererar skam. Det själsliga utanförskapet 

genererades således genom en känsla, en iakttagelse eller ett tänkt utanförskap som i sin tur 

skapade ett tillbakadragande. Skammen över att skämmas ledde sedan till en isolering och en 

själslig smärta som dövades med hjälp av kemiska substitut istället för den hänsyn och den 

gemenskap som är naturlig för människan. En gemenskap kunde dock inte vara påtvingad 

utifrån. Känslan av att vara fri förknippades av intervjupersoner med obundenhet till andra 

människor, att finna en gemenskap på lika grunder, inte vara tvingad in i sociala relationer, 

men också att inte längre ha ansvar över någon annan människa. Skillnaden var att frihet i 

gemenskap med andra skapar sociala band av hänsynstagande och gillande, medan friheten i 

ensamhet till en början kan lätta på bördan av skam, men genererar ingen hänsyn. Ensamheten 

bidrar på så sätt till frigörande av emotioner som grundar sig i tidigare möten och som tar 

fram en tänkt bild av den människan tror att hon är i andras ögon. Finns det beteende med i 

bilden som förkastas av andra förkastar människan det också själv och skäms över sin 

existens. I värsta fall kan det i enlighet med hänsynsemotionssystemet leda till ytterligare 

skam, som uppfattas genom små signaler av andra som visar ogillande eller tillbakadragande 
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som i sin tur ger upphov till mera skam. Missbruk- och beroendeproblematik är inte 

acceptabla beteenden generellt och möts inte av hänsynsfullt beteende utifrån ett samhälleligt 

perspektiv. Därför genererar ingen stolthet hos dem som har ett skadligt beroende. Att oavsett 

andra kvaliteter mötas av ogillande blir därför förödande för hela människans person som 

genom skammen identifierar sig med sitt missbruk genom andras ögon. Skillnaden mellan hur 

intervjupersonerna själva beskriver sin situation skulle genom Scheffs (1990) teori kunna 

delas in i de som bär med sig en kovert och de som uppvisar en overt form av skam. De 

sistnämna har i enlighet med socialpsykologiska tester presenterade i Scheffs bok, en större 

chans att fungera självständigt medan den förstnämnda i huvudsak kommer att ge efter för 

grupptryck. Det gör kanske med anledning av denna undersöknings syfte, att olika 

behandlingsmetoder bör fungera olika bra för dessa grupper. En strategi för att höja graden av 

självständighet och hänsynstagande hos alla intervjupersoner var att hjälpa andra. Önskan om 

att finnas som stöd för andra skulle kunna tolkas som ett sätt att erhålla mer hänsyn och 

stolthet över att vara behövd och att göra gott. På så sätt uppvägs skammen något och ersätts 

av stolthet. Sker det dessutom i en organisatorisk form ihop med andra genererar det en 

konformitet i gruppen som i sin tur späder på stolthet och hänsynstagande. I de fall personer 

med samma missbruksproblematik lever tillsammans kunde det enligt intervjupersoner både 

leda till att de ältar tillsammans och leder varandra ner i fördärvet eller precis tvärt om. Det 

kan teoretiskt förklaras genom speglingen av den andras emotionella tillstånd. Upplever båda 

två skam och därmed även skäms över att de skäms samtidigt som de upplever skam över den 

andres skamkänslor leder det till en intensiv skamspiral utan något naturligt slut. Visar de 

varandra hänsyn och bidrar till varandras stolthet däremot kommer de att lyckas bättre med att 

landa i välbefinnande tillsammans än var och en för sig. Att känna till den andres situation 

genom egen erfarenhet gör att det blir lättare att visa hänsyn. Konformitet bygger på en social 

kontroll av hänsynstagande, vilket gör att det okända ogillas till dess det är beprövat själv 

eller godkänt av gruppen personen tillhör. Eftersom människan rör sig inom många olika fält 

är det dock viktigt att hänsynstagandet görs på olika nivåer för att motverka den förödande 

känslan av skam. På så sätt räckte det inte för intervjupersonerna att ha en kompis att gå till 

eller en socialsekreterare att prata med. Ett av de mest avgörande strategierna för 

välbefinnande och ett liv utan skadligt beroende var arbete. Det var också något som samtliga 

intervjupersoner nämnde. De önskade gemenskapen och en känsla av sammanhang. Kanske 

är det den högsta formen av hänsynsfullhet som går att få i dagens samhälle. Att arbeta 

genererar stolthet som medborgare. Att leva med missbruk- och beroendeproblematik 

genererar skam och isolation.  
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Få	  livet	  tillbaka	  
Olika vetenskapliga skolor ger olika förklaringar till missbruk och beroende. Det är lätt att 

hamna i fruktlösa diskussioner om vem som har rätt och vilket perspektiv som är ledande. 

Tillsammans bildar kunskapen en ganska heltäckande bild av vad som händer inom en 

människa som skapat ett beroende till en kemisk substans. Även om fokuset i denna uppsats 

handlar om ett sociologiskt perspektiv och således en social dimension, förnekas inga fynd 

från den medicinska skolan eller andra teorier som är ledande inom missbruks- och 

beroendevård. Snarare stärks sambanden mellan det som sker inom kroppen genom såväl 

emotioner som kemiska substanser genom Randall Collins (2004) teori om emotionell energi 

och interaktionsritualkedjor. Vid läsning av denna analys bör en förståelse finnas, för vad det 

är som händer ur biologisk synvinkel under ett aktivt missbruk. Signalsubstanser från 

neuroner i kroppen skickar impulser till hjärnan och påverkar måendet. Endorfiner, adrenalin, 

dopamin, serotonin och många fler signalsubstanser och hormoner påverkar hjärnans funktion 

och sinnesstämning. Kemiska beroendeframkallande ämnen kan ersätta, förstärka, eller 

hämma de naturligt förekommande signalsubstanserna och kan således rubba systemet. Med 

andra ord handlar detta om hur den medicinska diskursens beskriver alkoholism och annat 

drogmissbruk som sjukdomstillstånd. Samtliga intervjupersoner i denna undersökning hade 

nått en grad av missbruk och beroende som hamnade på en nivå av sjukdomstillstånd. En 

abrupt fråntagning av kemiska substanser som ersätter eller påverkar delar av neuronsystemet 

i kroppen kan under ett tungt aktivt missbruk leda till döden. Följande sociologiska förklaring 

är inte tänkt att bagatellisera tillståndet, utan snarare att ge en dimension till förklaringen av 

uppkomsten och därmed också förslag till alternativa levnadsformer. Människan som social 

varelse är komplex och underförstått hänger den fysiska kroppen ihop med psykiska tillstånd 

som uppstår och återuppstår vid mötet med andra. Collins (2004) beskriver rökarens ritualer 

och tillbakadragandet som en strategi för att finna fridfullhet och lindring bortom vardagens 

press som av spänningar från arbete och socialt liv. Paralleller till mångbesökarna i denna 

uppsats kan vara att lindra ångest, depression och andra negativa mentala tillstånd. Att ett 

beroendetillstånd i första hand är socialt betingat går att förstå genom det faktum att missbruk 

och beroende inte behöver ha en koppling till kemiska substanser. Om det enbart berodde på 

drogernas kemiska egenskaper skulle inte spelberoende, arbetsnarkomani, träningsnarkomani, 

sexmissbruk etcetera vara inberäknade i ett beroendetillstånd. Mekanismerna som styr 

beroendet är desamma, de biologiska funktionerna förklaras på samma sätt med 

signalsubstanser och neuronernas belöningssystem. Collins (2004) beskriver hur rökning 

kopplas till vissa situationer, vilket han tolkar som ett bevis på styrkan av interaktionsritualer. 
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Det är svårare att avstå från att röka vid situationer som förknippas med rökning. Av 

intervjuerna framkommer inga berättelser som stärker den sociala dimensionen av perioder av 

missbruk, men de återkommande berättelserna vittnar om ensamheten och isolationen som en 

bidragande orsak. Det skulle kunna vara så att ritualen av att dricka ensam har skapat en form 

av pseudointeraktionsritualkedja och därmed kopplats till vanans makt och svår att göra sig av 

med. Intervjupersoner menar att gemenskap kan ersätta ”flaskan”. Då skulle även det motsatta 

kunna vara lika sant, att alkoholen kan ersätta gemenskap. Samtliga intervjupersoner vittnar 

om att ensamheten är värst. De flesta har förlorat en stark gemenskap och upplever en tomhet 

som gör ont. Denna tomhet försöker de fylla med alkohol eller lindra smärtan genom 

självmedicinering. På så vis kan alkoholen och de narkotiska preparaten ses som en form av 

pseudointeraktion som genom ersättningen av stark gemenskap i interaktionsritualkedjan 

skapar en falsk emotionell energi. Interaktionsritualkedjan har således trätt in på en bana där 

enbart speglingen av gamla interaktioner finns kvar och där ersättningen av dessa skapat 

behov av ytterligare lindring. Intervjupersonerna berättade om hur föränderliga människor är, 

hur deras egna erfarenheter format dem och hur extrema förhållanden kan leda till handlingar 

som annars aldrig varit möjliga. Detta går att förstå genom Collins (2004) teori om att 

människan är sin interaktionsritualkedja och att det är kopplat till den individuella nivån av 

emotionell energi inom olika kontexter. Samtliga intervjupersoner hade en positiv framtidstro, 

de hittade strategier för att bygga upp sin motivation och beslutsamhet för att förändra sin 

situation. De flesta strategiska val handlade om att ta om hand, hjälpa andra, renovera och 

göra fint. Det finns en stor symbolism i dessa berättelser som påverkar deras 

interaktionsritualkedja i en riktning där de kan fylla på emotionell energi. Genom att minnas 

situationer där de dränerats på energi och nått botten av sitt missbruk försökte de förändra 

beteendet och kämpa emot ritualen att dämpa tomhetskänslor och psykiskt lidande. Detta 

gjordes genom att samtidigt minnas positiva perioder fria från missbruk. På så sätt fanns två 

parallella spår som samverkade genom undvikande och förstärkning. Ändå var kraften i de 

inbyggda mönstren kopplat till missbruks- och beroendeproblematiken så pass stark att det 

inte var möjligt att värja sig för de snabba impulser som ledde till återfall. Vägen bort från 

återfallet handlade dock om kärlek, gemenskap, omtanke och återuppbyggnad. Påtagligt 

under berättelserna var tänkta framtidscenarion som inte alls kopplades till en 

beroendeproblematik. Det kunde handla om att resa, leva ett stillsamt liv och vara nöjd med 

tillvaron. I framtiden identifierade de sig inte med sitt missbruk och beroende och de flesta 

gjorde det inte heller vid tiden för intervjun. Missbruksproblematiken var bara en del av deras 

liv och ingenting som var statiskt. Genom att omge sig med andra som delade upplevelser på 
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olika arenor i livet skapades livskraft och högre emotionell energi. Att acceptera den egna 

situationen blev lättare genom interaktionsritualer med andra som gick igenom samma sak 

och som stack hål på stereotypa föreställningar om ”missbrukare”. Den egna identiteten och 

självuppfattningen var viktig för att förstå situationen de befann sig i och för att påverka valen 

av interaktioner som ledde till förhöjd emotionell energi. Målsättningen att få tillbaka livet 

vittnar en hel del om interaktionsritualkedjans koppling till intervjupersonernas identitet. 

Kedjans länkar ledde dem till platsen de befann sig på vid intervjutillfället, vilket gjorde att de 

försökte blicka framåt och att undvika det som varit. Genom att förstå Collins (2004) 

interaktionsritualkedja som kopplad till identiteten är det inte möjligt, vilket kan vara en 

förklaring till den smärta som upplevs i ensamhet. Det gäller att hantera alla delar av 

interaktionsritualkedjan som lett till den punkt livet befinner sig på för att finna strategier som 

kan höja den individuellt baserade emotionella energin. För de allra flesta intervjupersonerna 

handlade det om kreativitet och gemenskap med andra. 

Uppgiven	  stolthet	  
En dimension av makt handlar om att själv ha makten att påverka sina egna val och 

handlingar. För intervjupersonerna var det givet att kampen mot ett drogfritt liv bestod i att 

inte börja igen. Efter en behandling på sjukhus eller behandlingshem krävdes en mental 

stålsättning om att inte börja dricka alkohol eller använda narkotiska preparat igen. Den 

makten inhämtades lättast ihop med andra som handskades med samma problematik. 

Motivation delades med dem som kände till upplevelserna av ett liv med skadligt beroende. 

Inom missbruk och beroende finns många olika diskurser som delar samma kontext. De 

flytande gränserna bestämmer hur maktdimensionerna ser ut. Inom vården är det 

sjukhuspersonalen med sin hierarkiska ordning som har den tydligaste makten. Inom 

socialförvaltningen lika så, men då även kopplat till relationen med personliga kontakter och 

socialsekreterare. Brukarorganisationernas makt består av erfarenheten och den praktiska 

upplevelsen av missbruk- och beroende. Således har de makten över den dimensionen. I stort 

sätt samtliga som intervjuades önskade arbeta inom vård och omsorg på ett eller annat sätt. 

De ansåg att de kunde hjälpa andra i samma situation på ett bättre sätt än övriga professionella 

eftersom de visste vad de som sökte hjälp gick igenom. Flera arbetade eller hade arbetat med 

missbruk- och beroende. Där det finns makt finns det också motstånd (Foucault, 2008). Den 

dynamiken säger en hel del om stora delar av missbruks- och beroendevården. Dialogmöten 

öppnar upp för gemensam förståelse av samma problematik, men det är få som deltar och 

professionella som styr. Ekonomiska medel genererar makt, vilket gynnar kommuner och 
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landsting, då beslut fattas. Ideella krafter genererar makt i form av engagemang och 

interaktionsritualer, vilket ger makt att påverka. Tillsammans bildar olika intressegrupper 

dynamiska samspel som försöker påverka den samhällsekonomiska politiska makteliten. Allt 

detta påverkar den enskilda mångbesökaren inom missbruks- och beroendevården. 

Intervjupersoner upplevde att det fördes en strid mellan personal på landstingets 

vårdinrättningar och den kommunala socialförvaltningens anställda. I den striden hamnade de 

ibland ”mellan stolarna” och ibland glömdes de bort helt eftersom ansvaret för vården inte var 

fastställt. När intervjupersoner inte längre hade kraften eller orken att kämpa för sina 

rättigheter och att få den vård de behövde, önskade de någon som tog över, som de kunde lita 

på och som de kunde lägga sitt liv i händerna på. Denna någon var ofta en socialsekreterare, 

men det var inte självklart att tilliten fanns där. När den gjorde det ledde det till någonting bra. 

Maktlösheten över att inte styra eller ha kontroll över sitt eget liv och de handlingar som 

utförs speglar diskursens maktbalans inom missbruks- och beroendevården. Å ena sidan visas 

hänsyn till den vuxna personens egen beslutsrätt och å andra sidan fattas beslut över huvudet. 

Det handlar om vilken del av den diskursiva situationen det handlar om, eller i vilket hörn 

personen för tillfället befinner sig i. Att pendla mellan totalt ansvar och inget ansvar alls inom 

en och samma diskurs och under ett och samma tillfälle präglar personerna med missbruks- 

och beroendeproblematik. Berättelserna vittnar om en osäkerhet kring vad som gäller och 

brist på hänsyn till personerna som behöver vård. Trots att alla inblandade organisationer har 

samma intresse, att värna om personer med missbruks- och beroendeproblematik upplevs 

vården som ett stridande inferno mellan ideologier, juridiska skyldigheter och 

ansvarsförbindelser. Intervjupersonerna i undersökningen har alla många års erfarenhet av 

vård och omsorg. De upplever att den sista utvägen de har är att söka vård, men de är långt 

ifrån säkra på att de får den. I andra delar av samhället skulle tillvägagångssättet med nekad 

vård kunna tolkas som maktmissbruk och det enda sättet att förstå kontexten när det gäller 

missbruk- och beroende är att sätta in den i ett större sammanhang. Historiskt sett har 

missbruk- och beroende hanterats nationellt och internationellt som både ett individuellt och 

samhällsövergripande problem. Alkoholpolitiska ställningstaganden och bedömningar beror 

på synen på alkoholens roll i samhället (Weibull, 2012). Statens ansvar över sina medborgare 

har rättfärdigat inskränkningar i deras privatliv. Alkohol och droger är en av de stora 

regleringar staten använder som direkt påverkar enskilda. Redan i systemet ligger alltså ett 

krav på att själv kunna reglera intaget av dessa kemiska substrat. I annat fall tillhör du inte 

den samhällerliga normen och förlorar därmed din medborgerliga rätt till makten över ditt 

eget och andras liv. Av andra upplevs du obehaglig och oberäknelig, vilket skapar en 
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växelverkan mellan samhälle och individ. Förväntningar och beteende går hand i hand, vilket 

påverkar missbruks- och beroendeproblematiken i sin linda. Maktteknologier styr enskilda 

människors beteende och uppträdande. De tar dem i anspråk för bestämda ändamål eller 

undertrycker dem (Foucault, 2008). Det är genom dessa subtila maktutövningar objektivering 

av subjektet byggs in i diskursiva sammanhang. När det handlar om utanförskap på grund av 

missbruk och beroende är denna objektifiering tydlig och leder till stereotypa föreställningar 

inom i stort sett alla diskursiva sammanhang. Det gör att synen på missbruk och beroende ser 

olika ut beroende på var, när och hur beroendeproblematiken gestaltar sig. 

Maktteknologiernas fostrande inverkan och försök att förändra individerna bygger på att få 

individer att tillägna sig samma typ av attityder som förekommer inom given diskurs. I värsta 

fall kan konformiteten leda till att personer som inte lever upp till normen ser sig själva som 

fel. Alternativet är att skapa en motmakt och att föra en diskursiv kamp, vilket görs genom 

organisera sig och ansluta sig till större sällskap, exempelvis olika brukarorganisationer. 

Eftersom makten är relationell och en sammansatt strategisk situation snarare än en fastlåst 

institution eller struktur, utövas den i mötet med andra (Foucault, 2008). Intervjupersonerna i 

denna undersökning möter frekvent representanter från vård, omsorg och samhälle. Dessa 

möten kan ses som en diskursiv kamp på olika villkor. Att hantera spännvidden mellan makt 

och motmakt, blir avgörande för intervjupersonernas tillgång till vård. De var tacksamma för 

hjälp de fått, men också tacksamma för att de tillåtit sig själva att söka och att ta emot hjälpen. 

Strategier för att behålla makten att påverka den egna situationen blev avgörande för 

behandlingens resultat. Berättelser om uppgiven stolthet i förhållande till ansökan om vård sa 

en hel del om de rådande relationella maktförhållanden som upplevdes mellan vårdtagare och 

vårdare i dessa sammanhang. Att se till vad vården kunde erbjuda och att förhålla sig till sin 

egen situation blev utgångspunkten för att navigera genom vårdsystemet. Vissa 

intervjupersoner behövde bryta en period av missbruk, träffa andra människor och byta 

perspektiv. Andra behövde mediciner för att reglera sitt mående under en period. Ytterligare 

andra behövde någonstans att ta vägen i brist på annat. Samtliga behövde något annat än vad 

de fick, men alla fick nöja sig med utbudet som fanns. Maktlösheten över att inte nå fram till 

vården med de faktiska behoven gjorde att missbruks- och beroendeproblematiken fortlöpte i 

samma spår och den diskursiva kampen fortsatte genom att stånga sig mellan makt och 

motmakt gång på gång. Det var först när intervjupersonen helt gav upp och lade sitt liv i den 

andra diskursiva maktens händer som hjälpen till slut blev ett faktum för en tid framöver. 

Denna hjälp hade dock en tendens att avslutas för tidigt genom ohörsamhet till 

intervjupersonens uttalade behov. En ny strid inom diskursens kamp hade då påbörjats. Under 
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arbetets gång har jag brottats med frågor som rör samverkan inom vården. Det var ett område 

som väckte mycket intresse inom projektet som delvis låg till grund för uppsatsens tillkomst. 

Det var också ett område som litteratur och diverse möten handlade om. Som sociolog och 

socialpsykolog har jag haft svårt att se nyttan med de intensiva insatser som föreslås gällande 

samverkan inom vården. Självklart förstår jag att det blir enklare att samlas på ett ställe och 

att det finns en stor nytta med att föra dialoger mellan olika verksamheter som delar samma 

intresse. Det jag har svårt att ta till mig är hur en större organisation på ett bättre sätt ska 

kunna samverka med enskilda vårdtagare. Det spelar ju mindre roll om övergripande 

organisationer samverkar om inte människan som behöver hjälp har makten att påverka sin 

situation. Meningen med vården är att koordinera insatser kring brukarna (Alborn, 2012). Det 

behöver inte betyda att de individuella insatserna finns på samma plats. Andra delar av vården 

är också specialiserade och som Alborn (2012) skriver kommer det alltid att finnas 

avgränsningar. Det gäller att hantera dem istället för att försöka utrota dem. På samma sätt 

ortopedi samverkar med arbetsterapeuter samtidigt som deras sätt att samverka med patienten 

skiljer sig åt, borde olika specialiserade verksamheter kunna samverka utan att vara beroende 

av samma avdelning. Alla människor har olika förutsättningar. En del behöver vård i hemmet 

och andra på sjukhusets specialistmottagningar. Dessutom utesluter inte det ena behovet det 

andra. Vad jag vill lyfta med detta är helt enkelt att synliggöra normativa förväntningar och 

ickeförväntningar kring olika gruppers behov. Grupper är bara ett sätt att kategorisera för 

egen enkelhets skull. Det är således någonting vi konstruerar och som kan komma att 

användas felaktigt när enskilda människor står i fokus. Alborn (2012) skriver att människors 

behov är komplexa och varierade över tid. Samverkan kräver även samråd med brukaren. Ur 

intervjumaterialets resultat blev just samrådet med brukaren det mest framträdande, samtidigt 

som det var den delen av resultatet som sällan nämndes i dessa termer. De var underliggande 

behov av att bli lyssnade på och att bli tagna på allvar som låg till grund för den analysen. 

Intervjupersonerna själva talade om samverkan och nätverksmöten utifrån vårdgivarens 

premisser och inom deras diskursiva verklighet. Intervjupersonerna önskade en terapeutisk 

kontakt och hade enligt akt och journalgranskning erbjudits samtal i många fall. De samtalen 

har om de ägt rum i så fall inte motsvarat intervjupersonernas förväntningar. Att det finns ett 

stegvis tänkande inom missbruks- och beroendevården skulle kunna vara en delförklaring till 

detta. Det finns en idé om att vara nykter och drogfri innan samtalsbehandling eller annan typ 

av behandling verkar som det är tänkt. Förmodligen finns det belägg för detta. Men det hade 

varit intressant att se vad som skulle hända om mångbesökaren själv fick utforma sin egen 

vård utifrån önskningar och behov. Att vara tvungen att spela teater för att få den vård som 
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matchar behoven kan väl inte ligga till grund för en verkningsfull behandling? Att låtsas att 

man motsätter sig vård för att placeras på behandlingshem enligt LVM bidrar väl inte till 

stärkt förtroende för hjälparen? Det faktum att samtliga intervjupersoner bar på samsjuklighet 

och att de önskade hjälp att hantera den problematik som låg till grund för deras 

självmedicinering säger en del om deras önskan om att medverka under intervju, att göra sina 

röster hörda. Kanske säger det även någonting om varför just de var mångbesökare på 

avgiftningskliniken. En intervjuperson beskriver behovet av hjälp till självhjälp och föreslår 

att vård och socialförvaltning anammar samma tillvägagångssätt som de gör inom 

brukarorganisationen. Där frågar de hur de kan hjälpa till och hur personen vill bli hjälpt 

istället för att säga till dem hur de ska göra. Istället för att öppna upp för den enskilda 

människans behov hade vården försämrats enligt intervjupersoner. Det var svårare att söka 

vård och att få den hjälpen de behövde. Vårdverksamheternas dörrar var stängda och 

öppnades bara upp efter formella bokningar och särskilda diagnostiska prov. Individuell 

problematik blev ibland hinder för nödvändig vård, vilket ibland fick ödesdigra konsekvenser. 

Den relationella maktkampen togs inte på allvar när vårdpersonal kunde gömma sig bakom 

restriktioner och begränsningar samt bolla över ”problemet” till andra verksamheter. Först i 

det faktiska mötet inne på vårdavdelningarna skedde de direkta konfrontationerna som oftast 

ledde till någonting bra, men som ibland vara laddade av konformistiska traditioner. 

Intervjupersoner som kände sig tvungna att ta medicin de inte ville ha, andra som ifrågasatte 

medicinernas effekt och blev hänsynslöst behandlade efteråt vittnar om detta. Att vara 

tacksam verkade vara strategin som fungerade mest smärtfritt.  

Självuppfattning	  och	  förändringsmöjligheter	  
Som socialpsykolog finns det en särskild laddning i ordet förändring. Att människan ständigt 

förändras och har en möjlighet att skapa och omskapa sig själv är självklara utgångspunkter. 

Med det sagt är förändringen ingen linjär process och sker inte enligt några enkla medel. 

Istället gräver förändringen fram hur komplex människan är och hur många mekanismer som 

påverkar situationen för både enskilda och grupper genom multifasetterade sammanhang. 

Scheff (1990) beskriver hur miljoner associationer föds ur enbart tre enheter hos varje individ. 

Det ger en liten hint om vad som orsakar förändring, hur den är möjlig och vilken 

genomslagskraft en ny tvist i tanken kan få för förloppet av associationer och 

självuppfattningsförmåga. Tidigare forskning har visat att det är just den enskilda människans 

naturliga sammanhang, livsberättelse och multipla förmågor som leder till tillfrisknande. Att 

finna den väg som är möjlig för att åstadkomma en förändring ser olika ut för alla individer 
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och de är viktigt att kunna identifiera sig med sin egen självuppfattning för att kunna handla i 

enlighet med denna (Kennett & McConnell, 2013). Att utifrån ett vårdperspektiv skapa 

förutsättningar för bättre tillgång, mer samarbete och kontinuitet är positivt ur arbetssynpunkt 

och för dem som faller inom ramarna för tänkt vård. Paradoxalt nog skapas en enhet genom 

att sammanföra flera med tanke på den segmenterade vård som fanns att tillgå. Faran med en 

sådan paradox är att låsa fast vissa områden som mer betydelsefulla än andra när det gäller 

beroendeproblematik. Att använda hela utbudet av stödinsatser inom vården borde vara en 

självklarhet för alla medborgare, oavsett andra diagnoser. Med tanke på att självläkning är det 

största bidraget till drogfrihet, borde den individuella identiteten tas på allvar. Mångbesökarna 

i studien efterlyser just det, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på. Således är kanske inte 

den viktigaste utgångspunkten var vården finns, utan snarare att den finns och vem som finns 

där. På så sätt är idén om ett beroendecentrum genial. Att ha personal som önskar bemöta 

personerna som söker vård, efter bästa förmåga bidrar till ett upprätthållande av den 

vårdsökandes identitet. Med rimliga förväntningar ökar självkännedomen och därmed även 

det egna kapitalet att forma sitt liv. Det är här Collins teori om emotionell energi och 

interaktionsritualer får störst genomslagskraft. För att interaktionsritualer ska vara tillgängliga 

krävs en igenkänningsfaktor, hänsyn till medmänniskan som en produkt av en 

interaktionsritualkedja och vad det innebär för identitet, personlighet och mottaglighet. Att 

skapa emotionell energi under särskilda förhållanden där människor möts är ingen konst. Det 

sker naturligt genom rätt förutsättningar. Om den emotionella energin ska vara äkta krävs 

dock ett visst individuellt engagemang och en bekräftelse. I annat fall skapas pseudoband till 

den person som erhåller mest emotionell energi. I detta fall riskerar personalen vara dem som 

låter klienterna spegla sig i deras emotionella energi till följd av bekanta och återkommande 

interaktionsritualer. Det är svårt för enskilda individer att uppleva skillnaden mellan denna 

form av ”lånad energi” och den som upplevs inifrån. För enkelhetens skull kallar jag dessa 

energifält för äkta och falska. De äkta genereras inifrån i gemenskap med andra. De falska 

kommer utifrån och är egentligen bara emotionell smitta från andra. Detta gör att det enbart är 

den äkta som hänger sig kvar och som förändrar individen på djupet. Den falska bleknar så 

fort personerna som erhöll den som äkta försvinner. I värsta fall upplevs individen dränerad 

på energi. En intervjuperson belyser detta fenomen vid berättelsen om hur stressade 

människor mitt i karriären upplevs som energitjuvar. Det är de som följer normen, gör det 

samhället förväntar och får belöning i form av respekt och hänsynstagande till deras strävan 

att upprätthålla arbete, familj och materiell standard. De som inte lyckas, som trots allt slit 

inte vinner samma allmänna hänsyn, upplevs mer äkta, delar interaktionsritualer och vet vad 
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emotionell energi egentligen handlar om. För att först detta krävs en insikt i hur skam och 

stolthet föder varandra och hur skamspiraler uppstår. Scheff (1990) förklarar detta ingående. 

Dualismen och tyvärr kanske även det dogmatiska tänkandet för diskussionen vidare till äkta 

och falsk energi kopplat till Collins emotionella energi. Ytterligare genomslagskraft får 

analysen genom att använda ett Foucaultiskt diskursperspektiv som behandlar maktaspekterna 

mellan dessa energiska fält. Resultatredovisningens domäner behandlar; Makt att förändra, 

kraft att påverka och gemenskap med andra. Gemensamt för dessa är det relationella 

perspektivet. Intervjupersonerna menade att ett liv utan skadligt beroende enbart var möjligt 

genom interaktion med andra, samtal, gemenskap och någon att luta sig mot. Tilliten till den 

egna förmågan hade fått en knäck och det behövdes medmänsklig hjälp för att ta sig ur 

beroendeproblematiken. Beroendets skadeverkningar förknippades till största delen med 

andras lidande, med anhöriga som fått betala ett högt pris och om vårdpersonal som inte haft 

makt att påverka. Längre vistelser ihop med andra var de former av behandling som 

lovordades mest av intervjupersonerna. De fick då tid att relatera till och bilda relationer med 

såväl personal som andra som befann sig i liknande situation. Kunskapen intervjupersoner fått 

under behandlingstiden fanns kvar efter genomgången behandling. Det som påverkar mötet 

mellan vårdpersonal och klient är enligt Bedregal m. fl (2006) bland annat klientens eget 

ansvar som bör leda till individuella val för hur processen ska genomföras och att den 

processen inte är linjär. De menar också att mottagligheten för vårdinsatser skiljer sig åt, att 

tillfrisknandet kan ske vid olika ställen inom processen och att det skiljer sig från person till 

person. Självuppfattning och närståendes inverkan har också visat sig vara viktiga för 

tillfrisknandet. Det gäller att omvärdera inte bara hälsan utan hela sin person (Bedregal, 

O´Conell, & Davidson, 2006). Funktionen beroendet hade enlig intervjupersonerna stod i 

proportion till att fylla ett tomrum och att lindra en själslig smärta. Ensamheten var värst och 

det är när den kryper sig på, återfallet är ett faktum. Som individuella förutsättningar inom 

vårdsystemet beskrevs intervjupersonernas önskan om att bli lyssnade på, att tas på allvar och 

att få gehör för hela deras person. Multipel vårdproblematik ökade chanserna att få 

beroendevård, men också riskerna för återkommande akutvård. Skräddarsydda lösningar som 

passar just dem fanns inte. Även om intervjupersonerna själva visste vad de var i behov av, 

stängde regelverket dörrarna för en effektiv behandling. Det de behövde var att inte lämnas 

ensamma, att få förlängd vård och att bli mottagna när de själva visste att de var i behov av 

det. Bedregal m.fl. (2006) beskriver hur identifiering, valmöjligheter och meningsfull 

målsättning sker bortom eller trots lidandet på grund av ohälsan. Detta speglar 

intervjumaterialet i denna undersökning. Intervjupersonerna kopplade inte sin identitet till 
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missbruket eller det skadliga beroendet. Deras framtidsdrömmar handlade om resor, bostäder, 

kärleksrelationer och sådant som var individuellt för varje person. Utmärkande var dock att de 

önskade det i begränsad omfattning, att de var nöjda med det lilla och att den såg ljus ut. 

Genom att förhålla sig till livshistorier tydliggörs alternativa vägval i livet (Piwowoz-Hjort & 

Weegmann, 2009). Det ligger väl i linje med Collins (2004) teori om människan som produkt 

av sina interaktionsritualer. Att utgå ifrån vart människan är, var hon har varit och vart hon är 

på väg kan vara en fruktbar behandlingsstrategi att bygga vidare på. Den typiska 

mångbesökaren inom akutvård har psykisk problematik, alkoholberoende och är socialt 

isolerad (Williams, o.a., 2001). Särskild hänsyn bör tas till deras personliga profil (Byrne, 

Murphy, Plunkett, McGee, Murray, & Bury, 2003), och det är viktigt att deras erfarenheter 

uppmärksammas och respekteras (Olsson & Hansagi, 2001). Intervjumaterialet pekar på 

samma behov som ovannämnda studier kommit fram till. Det är inga nya fynd, men 

problematiken finns fortfarande och delas över stora delar av världen. Hur psykisk ohälsa och 

alkoholberoende samverkar är inte helt klart. Men det finns studier som visar skillnader 

mellan lika former av psykisk ohälsa kopplat till alkoholberoende (Oleski, Mota, Cox, & 

Sareen, 2010). Intervjupersonerna upplevde att deras psykiska ohälsa hade direkta samband 

till alkoholproblematiken. De som medicinerats för annan problematik återföll snabbare och 

funderade mer på vad som utlöste återfallen under intervjutillfället. Bahorik m.fl. (2013) 

menar att behandlingens intensitet bör matcha den psykiska ohälsans svårighetsgrad och att 

nya kostnadseffektiva modeller för detta behövs för målgruppen. Vissa diagnoser som bipolär 

sjukdom och droganvändning har mekanismer som påminner om varandra (Swann, 2005). 

Det bör därför vara svårt att skilja behandlingarna åt, utan att behandla hela människans 

problematiska situation. Det var även vanligt att alkoholism utvecklades efter trauman som 

ledde till posttraumatisk stress (PTSD). Dessa diagnoser är så pass hoptvinnade att de behöver 

behandlas samtidigt (Drake & Green, 2013). Flera intervjupersoner vittnade om detta, men 

hade inte fått behandling för PTSD. Mohamed (2013) menar att det är viktigt med fler studier 

om samsjuklighet och intensive casemanagement. Hälften av alla personer med allvarlig 

psykisk ohälsa får någon gång under sin livstid problem med alkohol- och/eller drogberoende 

(Mohamed, 2013). Att akutvård ersätter förebyggande service för målgruppen (French, Fang, 

& Balsa, 2011), framkommer även ur resultatet i denna undersökning. Intervjupersonerna 

beskrev att de upplevde sig fångade i ett ekorrhjul in och ut till PIVA och behovet av 

avgiftning.   
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Sammanfattande	  avslutning	  	  
Det var inte lätt för intervjupersonerna att förmedla sitt behov av hjälp. Flera upplevde att det 

inte fanns någon som lyssnade om som tog dem på allvar, att det enda som gällde var fysiska 

symptom som kunde mätas och som var synliga för ögat. Hur förmedlar man till en läkare att 

man har ont i själen? Frustrationen över den emotionella smärtan och svårigheten att nå fram 

till andra, gjorde att intervjupersonerna isolerade sig. I sin ensamhet dämpade de smärtan med 

alkohol och droger. Själva visste de att det var destruktivt och att det enda som hjälpte var 

gemenskap med andra. Det självdestruktiva beteendet att själv försöka fixa det som var 

självförvållat ledde till en ond spiral, interaktionsritualer som ersattes av kemiska 

substitutionsmedel för gemenskap och emotionell energi. Så länge intervjupersonerna var 

med andra var det inga problem att hålla sig nykter och drogfri. Det var efter perioder av nära 

sociala kontakter och intensivt behandling som abstinensen var som värst. Avsaknaden av 

emotionell energi blev så pass påtaglig att det inte gick att värja sig. Smärtan och ångesten var 

outhärdlig. Intervjupersoner svarade inte i telefon och öppnade inte dörren. De gick inte ut 

förrän de självmedicinerat sig med alkohol eller narkotiska preparat. För att undvika att 

mönstret upprepades efter behandlingar på sjukhus och behandlingshem, såg 

intervjupersonerna till att det fanns ett nätverk av människor som fanns som stöd när de kom 

hem. Det kunde handla om någon att ringa, någon att samtala med, någon som hjälpte till med 

praktiska bestyr och någon som höll dem sällskap och sysselsatta. Det var tydligt att 

behandlingarna intervjupersonerna fick påverkade dem starkt. De interaktionsritualer som 

byggdes upp, nya kontaktnät och nya insikter, ledde till fler verktyg att handskas med när 

situationen infann sig. Även om de inte var fria från missbruk eller skadligt beroende var de 

rikare på erfarenhet och var övertygade om att de kunde påverka sin framtid, bara de fick eller 

tog chansen. Möten med vissa personer under vissa omständigheter hade påverkat dem mest. 

De flesta av dessa möten var positivt laddade med en hög emotionell energi, men det fanns 

även dem som berättade om motsatsen. Missbruksboende som ledde till eskalerat missbruk i 

gemenskap med andra i samma situation och behandlingserfarenheter som gick ut på att 

rasera människor bara för att bygga upp någonting nytt. En tolkning i enlighet med emotionell 

energi och interaktionsritualkedjor blev att den egna interaktionsritualkedjan ledde till ett 

förkastande av de erfarenheter och behov som ledde till emotionell energi. Istället byttes den 

egna emotionella energin ut mot andras pseudoenergi och blev således falsk. Den upplevelsen 

blev väldigt smärtsam och ledde till en motmakt genom att söka upp andra med liknande 

erfarenhet i andra delar av världen. Således kan behandlingssituationen upplevas som 

maktmedel. 
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Vården intervjupersonerna erhöll på sjukhus krävde att de bröts ned av sitt missbruk till en 

grad då de fick en kroppslig kollaps. Vården var sedan tänkt bygga upp hälsan med hjälp av 

avgiftning. För att få vård på behandlingshem och förlängd behandling krävdes att de gav upp 

sin stolthet och att de överlämnade sig själva i någon annans händer. På behandlingshemmet 

byggdes hälsan sedan upp igen. Med anledning av dessa berättelser skapas ett sammansatt 

beroende enligt nedan. 

	  
Vårdens	  påverkan	  på	  individen	  

Analysen av materialet visade att det var viktigt att ta hänsyn till hela människans berättelse, 

att det inte gick att frångå sin egen historia och att intervjupersonerna önskade livet tillbaka. 

Människan som produkt av sin interaktionskedja blev en viktig aspekt att ta hänsyn till 

tillsammans med erkännande av skam och stolthet kopplat till makten att använda sin 

inneboende kraft. Tidigare forskning stärkte teorin om hur viktig självkännedomen var för ett 

tillfrisknande. 

	  
Självuppfattningens	  inverkan	  

Kugghjulen i dessa figurer är inte tänkta att representera all nytta med undersökningen, utan 

bara att ge en bild av en viktig aspekt bland många. Den ena figuren utesluter inte den andra. 

Istället samverkar de på ett komplext sätt. Slutsatsen blir således en vädjan att ta hänsyn till 

vad som sker genom samverkan mellan dessa två. 

Vård	  

bryter	  
ner	  
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upp	  

Självuppfattning	  
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INTERVJUGUIDE	  

Mångbesökarprojektet	  

Hur	  har	  året	  som	  gått	  varit?	  

Sysselsättning	  

Boende	  

Relationer	  

Hälsa	  

Vilka	  erfarenheter	  har	  du	  av	  vård	  och	  stöd	  som	  du	  har	  fått?	  

Vårdtillfällen	  

Upplevelser	  

Behandling	  

Motivation	  

Olika	  huvudmän	  

Hur	  ser	  du	  på	  din	  livssituation?	  

Egna	  resurser	  

Behov	  

Förväntningar	  

Livspussel	  

Hur	  ser	  du	  på	  framtiden?	  

Målsättning	  

Tankar	  och	  reflektioner	  
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INTERVJUGUIDE	  

Anhörig	  

	  

Hur	  har	  det	  här	  året	  som	  gått	  varit	  för	  dig	  som	  anhörig/närstående?	  

Hur	  upplever	  du	  att	  vård,	  omsorg	  och	  samhällets	  stödfunktioner	  för	  övrigt	  har	  
mött	  upp	  din	  anhörigas	  behov?	  

Socialtjänst	  –	  Behandlingshem	  -	  Stödinsatser	  

Kriminalvård	  

Sjukhus	  –	  Vårdcentraler	  

Vilken	  funktion	  fyller	  du	  i	  din	  anhörigas	  liv?	  

Praktiskt	  

Socialt	  

Mentalt	  

Berätta	  om	  dina	  erfarenheter	  och	  egna	  behov	  i	  förhållande	  till	  din	  roll	  som	  
anhörig.	  

Medberoende	  

Stöd	  -	  Insatser	  

Rollkonflikter	  

Hur	  ser	  du	  på	  framtiden?	  

Utsikter	  och	  antaganden	  

Hantering	  av	  förväntningar	  och	  behov	  

Vad	  skulle	  krävas	  för	  att	  underlätta	  situationen	  för	  dig	  och	  för	  din	  anhöriga?	  

Små	  medel	  

Stora	  medel	  
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Deltagarinformation 
	  

Det har visat sig att mångbesökare med sammansatta behov av vård, rehabilitering och 
omsorg ibland haft svårt att få sina behov tillgodosedda. Region Halland har genom 
projektet Kunskap till Praktik (Sveriges kommuner och Landsting) därför beslutat att 
genomföra en undersökning för att öka kunskapen om hur vård och omsorg är 
anpassad efter dessa personers behov. Detta görs i syfte att kunna förbättra kvalitén i 
vård och omhändertagande. 
 
Undersökningen rör dig som är mångbesökare på sjukhuset i Halmstad och som bor i 
Halland. Vi vänder oss nu till dig för att be om din medverkan i undersökningen. Vi 
vill intervjua dig om dina behov av vård, rehabilitering och omsorg samt hur du tycker 
att du får dessa behov tillgodosedda. Dessutom önskar vi tillgång till akter och 
journaler som granskas konfidentiellt med syfte att identifiera systemhinder i 
vårdkedjan. Slutligen vill vi även komma i kontakt med anhörig eller närstående till 
dig för en intervju. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (SFS 
1998:204) och inga obehöriga kommer att kunna ta del av dina uppgifter. Vi som 
arbetar med uppföljningen har tystnadsplikt. Resultaten kommer att redovisas så att 
det inte går att identifiera vilka personer som deltagit i undersökningen.  

Inom några dagar kommer du att erhålla ett telefonsamtal för eventuellt samarbete och 
ytterligare information, samt för överenskommelse om intervjutillfälle. Intervjun 
kommer att genomföras av Lisa Hansson anställd inom Region Halland. 

Vi är tacksamma om du vill medverka, men självklart kan du välja att avstå. Du kan 
även när som helst, utan att lämna någon särskild förklaring, avbryta din medverkan. 
Har du frågor om undersökningen är du välkommen att vända dig till Monica som är 
kontaktperson eller någon av de projektansvariga. 

 

Med vänlig hälsning! 

 

Kontaktperson:  Projekt-/analysansvariga: 

Monica Hansson  Åsa Claesson   Patrik Dahlqvist-Jönsson 

Sjuksköterska, PIVA  Processledare Kunskap till Praktik FoUU 

Psykiatrin i Halland  Region Halland  Hallands sjukhus Halmstad 

Tfn: 035-13 17 00  Tfn: 035-17 98 04  Tfn: 035-13 10 95 
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Medgivande	  
Jag har tagit del av informationen om projektet - kartläggning av behov för mångbesökare 
inom missbruks- och beroendevården i Halland. 
 
Jag	  samtycker	  härmed	  till	  att	  delta	  i	  uppföljningen	  och	  jag	  är	  informerad	  om	  vad	  det	  
kommer	  att	  innebära	  för	  mig	  och	  min	  anhörige/närstående.	  De	  uppgifter	  jag	  lämnat	  i	  
samband	  med	  intervjun	  kommer	  att	  behandlas	  och	  sammanställas	  i	  avidentifierad	  form.	  	  

Jag	  ger	  också	  mitt	  tillstånd	  till	  att	  de	  projekt	  och	  -‐analysansvariga	  får	  tillgång	  till	  mina	  
handlingar	  från	  sjukhus,	  primärvård,	  kommunens	  socialtjänst,	  apotekets	  
läkemedelsförteckning	  samt	  i	  förekommande	  fall	  även	  handlingar	  från	  kriminalvård	  och	  
polismyndighet	  från	  föregående	  år.	  

	  

	  

	  

 ja    nej	  

	  

Datum…………………	  

Namn:……………………………………………………………..	  

Personnummer:……………………………………………………	  

Namnteckning……………………………………………………	  

	  

Projekt-/analysansvariga	  

Åsa	  Claesson	   	   	   Patrik	  Dahlqvist-‐Jönsson	  

Processledare	  Kunskap	  till	  Praktik	   FoUU	  

Region	  Halland	   	   Hallands	  Sjukhus	  Halmstad	  

Tfn:	  035-‐17	  98	  04	   	   Tfn:	  035-‐13	  10	  95	  

	  

	  

	  

Vänligen	  fyll	  i	  blanketten	  för	  medgivande	  och	  återsänd	  i	  bifogat	  kuvert.	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  
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Just nu pågår en regional 
kartläggning av behov för 

mångbesökare inom 
missbruks- och 

beroendevården i Halland 
 

Vi önskar komma i kontakt med Dig som vet hur det är att 
återkommande behöva vård för en beroendeproblematik. Genom att ta 
del av Dina erfarenheter vill vi öka kunskapen om hur vård och 
omsorgs insatser förhåller sig till Dina förväntningar och behov.  

Syftet med projektet är att ur ett brukarperspektiv identifiera 
systemhinder och möjligheter som sedan kan utgöra underlag till att 
förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. 

Vi som genomför projektet arbetar inom kommun och hälso- 
sjukvården i Region Halland genom det nationella projektet Kunskap 
till Praktik. 

Är du intresserad av att få veta mer, har frågor eller funderingar kring 
projektet är Du välkommen att kontakta oss för vidare information. 

 
Monica Hansson   Åsa Claesson 

Sjuksköterska, PIVA   Processledare Kunskap till Praktik 

Psykiatrin i Halland   Social Centrum, Region Halland 

Tfn: 035-13 17 00   Tfn: 035-17 98 04 
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Medgivande	  
	  

Jag	  deltar	  i	  ett	  projekt	  med	  syfte	  att	  kartlägga	  behov	  för	  
mångbesökare	  inom	  missbruks-‐	  och	  beroendevården.	  	  

De	  uppgifter	  jag	  lämnar	  i	  samband	  med	  intervjun	  den	  …2012	  
kommer	  även	  att	  användas	  som	  underlag	  för	  en	  Magisteruppsats	  i	  
Sociologi	  författad	  av	  Lisa	  Hansson	  som	  är	  student	  vid	  Högskolan	  i	  
Halmstad.	  

Härmed	  ger	  jag	  mitt	  skriftliga	  tillstånd	  att	  använda	  mina	  
uttalanden	  som	  material	  till	  uppsatsen,	  såvida	  uppgifterna	  
behandlas	  konfidentiellt.	  	  

Jag	  är	  informerad	  om	  att	  inga	  namn,	  platser	  eller	  specifika	  datum	  
kommer	  att	  publiceras.	  Inte	  heller	  kommer	  intervjun	  att	  ges	  ut	  i	  
obearbetat	  tillstånd	  eller	  i	  sin	  helhet.	  Tolkningar	  och	  citat	  kommer	  
att	  ligga	  till	  grund	  för	  uppsatsens	  utformning.	  

Vidare	  är	  jag	  införstådd	  med	  att	  det	  övergripande	  syftet	  med	  
uppsatsen	  är	  att	  belysa	  en	  beroendeproblematik	  utifrån	  ett	  
sociologiskt	  och	  socialpsykologiskt	  perspektiv.	  

	  

	  

Underskrift	  

	  

……………………………………………………………………….	  

Namnförtydligande	  

	  

………………………………………………………………………..	  
	  

	  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Grundutbildning via det
socialpsykologiska programmet med
inriktning på konfliktlösning,
konfliktkunskap, förhandling och
medling, 180 hp. Vidareutbildning i
Sociologi med inriktning på
socialpsykologi, 60 hp. Psykologi, 60
hp, Kriminologi 7,5 hp, Marinbiologi
7,5 hp.


