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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Jakten på den goda missbruksbehandlingen

Under 2000-talet har det i Sverige gjorts stora ansträngningar för att förbättra förutsättning-

arna för att göra det sociala arbetet mer kunskapsstyrt. Inte minst inom missbrukarvården har

Socialstyrelsen varit angelägen att lyfta fram och understödja sådana behandlingsmetoder som

har varit föremål för vetenskaplig prövning och som funnits vara effektiva. Denna strävan

resulterade 2007 i utgivningen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och

beroendevården. Dessa innehöll bland annat en genomgång av det aktuella kunskapsläget för

en lång rad medicinska och psykosociala metoder inom kommunernas socialtjänst och

landstingens beroendevård (Socialstyrelsen, 2008).

Den här strävan att försöka identifiera de bästa behandlingsmetoderna kan givetvis ses som

mycket angelägen i ett så pass ideologiskt laddat fält som missbrukarvården – ett fält där

bristen på exakt kunskap har lett till att arbetssätten kan se mycket olika ut, och där många

aktörer tar avstånd från kunskap och metoder som inte utvecklats inom den egna behandlings-

ideologiska traditionen (Melin & Näsholm, 1998).

Men samtidigt varnar professor Anders Bergmark för en övertro på den här sortens

kunskapsöversikter som ett led i att försöka evidensbasera psykosociala interventioner. Han

menar att jakten på den bästa missbruksbehandlingen är fruktlös; enligt honom behöver

missbruksforskningen istället omorientera sig mot att bland annat undersöka den roll som

relationen mellan klient och behandlare spelar för behandlingens utfall (Hasselgren, 2006).

Även Socialstyrelsen (2007) understryker i sina nationella riktlinjer att behandlingsmetod-

en i sig bara utgör 15-20 procent av de faktorer som man vet påverkar människor i missbruks-

behandling. Däremot kan behandlareffekter ha stor betydelse för en behandlings framgång;

Socialstyrelsen pekar bland annat på egenskaper hos behandlaren som en viktig komponent.

Behandlare som haft ett eget missbruk

Den här uppsatsen handlar om en sådan behandlaregenskap som har varit föremål för ett

mindre antal studier, men för desto mer debatt, spekulationer och mytbildning – nämligen att

många missbruksbehandlare själva har haft ett missbruk eller beroende tidigare i sitt liv.

I Sverige och en del andra länder är det idag mycket vanligt inom missbrukarvården att

anställa människor med missbruksbakgrund (Kristiansen, 2000; Klingemann, 1999). Och
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under de senaste decennierna har det förekommit en rad mer eller mindre välgrundade

uppfattningar om hur denna egenskap – att som behandlare själv ha haft ett missbruk – kan

tänkas påverka behandlingen.

I vissa läger har man menat att dessa behandlare med egen missbruksbakgrund har en helt

unik förmåga att på djupet förstå klienternas belägenhet, och att genom sin bakgrund och sitt

mer autentiska engagemang ingjuta hopp i klienten om att en förändring trots allt är möjlig.

Samma debattörer har ofta ansett att dessa behandlare också är mer styrande och principfasta

och därmed mindre lättlurade. Men det har också funnits kritiska röster om behandlare med

egen missbruksbakgrund: man har bland annat varnat för att de ofta skulle vara mer benägna

att överidentifiera sig med klienternas problem och att därmed pådyvla klienterna sin egen

”sanning” om orsakerna och lösningarna på dessa problem (Melin & Näsholm, 1998; Miller,

2004; White, 2000b).

Samtidigt är den här diskussionen inte alls ny. Redan i mitten 1800-talet fanns det röster

inom den amerikanska nykterhetsrörelsen som hävdade att före detta alkoholister var allra

bäst lämpade att omvända andra alkoholister, eftersom de var mer trovärdiga, mer inkännande

och mer förstående. De så att säga ”visste hur det är” att vara alkoholist, löd resonemanget

redan då. I slutet av samma århundrade utbröt en hätsk debatt i USA huruvida det verkligen

var lämpligt att anställa före detta alkoholister på behandlingsinstitutioner (White, 2000a).

Från 1980-talet och framåt öppnades behandlingsbranschen på allvar upp som en möjlig

karriärväg för människor med egen missbruksbakgrund, i och med 12-stegsbehandlingens

intåg som central aktör i den svenska missbrukarvården, i form av den så kallade Minnesota-

modellen (Klingemann, 1999; Stenwall, 2006). Företrädare för denna behandlingsmodell

anser att behandlare bör ha en egen missbruksbakgrund, eftersom de i första hand ska tjäna

som goda förebilder för hur klienterna ska övervinna sina problem. I regel skulle behandlaren

inför klienterna presentera sig som nykter alkoholist eller narkoman, vilket anses utgöra

grunden för att effektivt skapa tillit i den terapeutiska relationen. På senare år har det dock

blivit ett vanligare ideal inom Minnesotamodellen att behandlare leder klientgrupperna utifrån

ett mer objektivt perspektiv och istället talar om de egna missbrukserfarenheterna i generella

termer, så att de inte kan knytas till just henne eller honom (Stenwall, 2006).

Men trots att behandlare med egen missbruksbakgrund uppenbarligen haft en framträdande

roll inom missbrukarvården sedan flera decennier, är forskarna än idag i högsta grad oeniga

om hur denna missbruksbakgrund (eller klienternas kunskap om den) kan tänkas påverka den

terapeutiska relationen och därmed behandlingen (Culbreth, 2000; Meier m.fl., 2005).
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva hur några missbruksbehandlare med

en egen bakgrund i missbruk eller beroende kan uppfatta och konstruera sin yrkesidentitet.

Detta syfte leder fram till följande frågeställningar:

● Hur konstruerar dessa behandlare sin nuvarande identitet i förhållande till den gamla

identiteten från deras tid med missbruks- eller beroendeproblem?

● Vilken roll och vilket värde tillskriver behandlarna de egna missbrukserfarenheterna i

sin nuvarande yrkesroll? Hur ser de på dessa livserfarenheter i förhållande till kunskap

som erövras genom formell utbildning?

● Hur beskriver och definierar dessa behandlare sin yrkeskompetens?

● Hur avgränsar behandlarna sin yrkesidentitet gentemot andra behandlare?

● Hur avgränsar behandlarna sin yrkesidentitet gentemot klienterna?

● Vilka föreställningar kring normalitet och avvikelse ger behandlarna uttryck för i dessa

avgränsningar?

● Hur talar dessa behandlare om makt i förhållande till sitt yrke? Hur legitimerar de sin

professionella och diskursiva makt, och hur hanterar de den?

1.3 Normalitet och makt

Behandlare som själva haft ett missbruk kan sägas ha genomfört en personlig förflyttning

mellan flera olika positioner inom missbruksbehandlingens laddade fält. Deras identitet har i

många fall rört sig från klient/patient till behandlare, om man i likhet med Hilte och Laane-

mets (2000) ser behandling som ett slags ”ritualiserad passage mellan olika identiteter” (s.

30). Och därmed har dessa behandlare också förflyttat sig mellan positionerna normalitet och

avvikelse, så som dessa begrepp konstrueras av fältets aktörer. Slutligen, när det gäller frågor

som rör kompetens och yrkeslegitimitet, har dessa behandlare också varit stadda i en rörelse

längs en tänkt linje mellan positionerna livserfarenhet och formell utbildning.

I kraftfältet mellan alla dessa positioner, som behandlarna behövt förhålla sig till, väcks

oundvikligen frågor som på olika sätt rör makt. Som nämnts tidigare är missbruksbehandling

ett ideologiskt laddat fält där bristen på vetenskap lett till att flera konkurrerande intressen

slåss om rätten att bli kunskapsbärare och få definiera vad missbruk egentligen är, hur det

uppkommer och hur det ska behandlas. Om inte annat finns det i många fall starka finansiella

intressen för aktörerna att hålla just sin behandlingsinstitution vid liv (Fingarette, 1989).



4

Denna kamp om kunskap tillspetsas ytterligare av det faktum att det idag i Sverige varken

finns en kvalificerad högskoleutbildning i missbrukarvård eller formella kompetenskrav för

arbete med missbrukare. Detta har lett till att det idag saknas en profession med samhällelig

legitimitet som fältets kunskapsbärare. Forskare har talat om ”ett professionellt fält utan

professionella” (Blomqvist, 2002; Hilte, 2005).

Sådana frågor om kunskap har alltid koppling till makt, eftersom kunskap enligt ett social-

konstruktivistiskt synsätt kan ses som en möjlig berättelse om den sociala världen som fått

stämpel som ”sanning” och som därmed kan ge dess berättare vissa möjligheter att handla i

världen (Burr, 2003). Bourdieu menar att det alltid vilar symbolisk makt i hur professionella

samspelar med klienter, hur de definierar klienternas problem och hur de organiserar sitt

arbete – bland annat vilka behandlare som bör behandla vilka klienter (Järvinen, 2002).

Missbrukarvård sker alltid mot bakgrund av vissa kunskaper och makttekniker, där den

avvikande klienten blir föremål för normaliserande praktiker (Hilte, 2005; Mattsson, 2005).

Att på så sätt inom ramen för missbrukarvården kategorisera människor i ”normala” kontra

”avvikande”, eller i ”motiverade” kontra ”omotiverade ”, är en form av maktutövning, menar

Järvinen (2002). Behandlingssystemet gör enligt henne sådana klientkategoriseringar utifrån

kunskaper som är ”ett mischmasch skapat av professionskamper, ideologiska strömningar,

ekonomiska nedskärningar och slumpmässiga, populariserade forskningsresultat” (s. 266).

Fältets brist på kunskap och ett eget klart definierat teoretiskt och metodmässigt fundament

leder inte bara inom missbrukarvården, utan inom allt socialt arbete, till ett skriande behov att

skapa yttre legitimitet för det egna arbetet genom att försöka få verksamheten att utåt framstå

som om den vore rationell och målinriktad (Morén, 1996).

Med utgångspunkt av dessa resonemang kan det vara intressant att undersöka hur miss-

bruksbehandlare med egen missbruksbakgrund konstruerar sin yrkesidentitet, och hur de i

samband med detta definierar och legitimerar den egna kompetensen och den därmed

sammanhängande maktpositionen. Och eftersom professionen missbruksbehandlare och hela

dess auktoritet kan anses vara direkt beroende av problemdefinitioner av människor som

”missbrukare” eller ”beroende” (Storbjörk, 2006), är det givetvis också av intresse att granska

hur de undersökta missbruksbehandlarna i sin identitetskonstruktion avgränsar den egna

positionens implicita status av ”normalitet” mot klienternas status som ”avvikare”.

Med andra ord: Hur konstruerar dessa behandlare bilden av ”den kompetente behand-

laren”, med allt som denna konstruktion innebär när det gäller att forma identiteter, utse

auktoriteter, fördela formuleringsprivilegier, definiera handlingsutrymmen och förse vissa

kunskaper med sanningsstämpel?



5

1.4 En avgränsning: Diskursiv pragmatism

Att studera ett antal missbruksbehandlares konstruktioner av den egna yrkesidentiteten kan

tänkas ge en rikedom av analyserbart material – med en ännu större rikedom av potentiella

angreppssätt och tolkningar. Författaren har därför valt att teoretiskt avgränsa det studerade

problemet genom att i första hand undersöka det med hjälp av en begränsad användning av en

del begrepp som förekommer inom så kallade diskursanalyser. Det här valda angreppssättet

ligger nära det som Mats Alvesson (2003) kallar ”diskursiv pragmatism”.

Men först några korta ord om diskursanalys i allmänhet. Diskursanalyser handlar om

studiet av olika texter, till exempel som i den här studien forskningsintervjuer. Texten ses som

manifestationer av diskurser, vilket innebär att den får sin betydelse som del i ett större

sammanhang; dess mening ska förstås utifrån den ordning (den språkliga praktik) som den

och omgivande texter ingår i. Diskursanalysen frågar: Vilken funktion fyller utsagorna? Man

granskar inte texten för att undersöka vad dess upphovsman vill säga, utan för att studera vad

den underförstår, möjliggör och omöjliggör (Alvesson & Sköldberg, 2008; Börjesson, 2003).

Enligt Fairclough är diskursers funktion att konstruera sociala identiteter, och att vidmakt-

hålla vissa befintliga sociala relationer, bland annat maktrelationer. Vissa handlingar auktori-

seras indirekt av diskursen, vilket gör att identitet, handlingsutrymme och makt kan samman-

kopplas i diskursanalyser. Foucault ser diskurser som regelsystem som legitimerar vissa

kunskaper, men ogiltigförklarar andra. Diskurserna pekar ut vilka som har rätt att uttala sig

om vad med auktoritet. Samtidigt pekar diskursen indirekt ut vilka som saknar auktoritet i

denna kamp om meningsskapandet, i och med att social identitet alltid måste kontrasteras mot

”den andre”, som därmed inte får del av formuleringsprivilegiet (Bergström & Boréus, 2005).

Diskursanalyser lämpar sig alltså utmärkt för att studera olika gruppers identitets-

konstruktioner på ett sätt som integrerar frågor som rör makt. Men diskursanalyser kan ibland

tendera att bli språkligt inåtvända, eftersom de i regel inte intresserar sig nämnvärt för den

enskilde aktören och hans eller hennes motiv (Ibid; Alvesson, 2003).

Alvesson (2003) föreslår därför en mindre närsynt variant av diskursanalys som han kallar

”diskursiv pragmatism” och där det finns större möjlighet att rikta intresset mot den enskilde

aktören som subjekt, och dennes livsvärld. Det avgörande för den diskursiva pragmatismen är

att vinna en bredare förståelse av den sociala verkligheten bakom texten, och den intresserar

sig därför i första hand för språkbrukets avsedda effekter. Enligt Alvesson och Sköldberg

(2008) kan den diskursivt pragmatiske forskaren förhålla sig till intervjuutsagor på olika sätt:
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● Utsagorna tolkas på diskursiv nivå: forskaren uttalar sig om hur personer yttrar sig i

olika sammanhang.

● Utsagorna tolkas på föreställningsnivå: forskaren uttalar sig om föreställningar,

värderingar, tabun m.m. som ligger i nära anslutning till det som produceras diskursivt.

● Utsagorna tolkas på handlings- och förhållandenivå: forskaren uttalar sig om sociala

mönster och relationer utifrån en tolkning av utsagorna.

Som ett praktiskt exempel på diskursiv pragmatism tar Alvesson (2003) upp sin egen studie

av hur anställda på en reklambyrå valde att beskriva den egna yrkesgruppens professionella

egenskaper. Han fann att utsagorna inte bara hade som funktion att stärka de professionellas

identitet genom inre mobilisering, utan även bidrog till en socialisation (att tala och handla på

rätt sätt), till att ge vägledning om fältets ortodoxi, och till att sälja den egna professionen

genom att utåt motverka tvivel om en specifik kompetens och identitet.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang begränsas därför denna studie till att försöka

tolka det insamlade materialet på diskursiv nivå, föreställningsnivå, samt handlings- och

förhållandenivå, med hjälp av en pragmatisk användning av en del vanligt förekommande

teoretiska begrepp inom diskursanalys.

1.5 Begrepp och definitioner

I denna studie används begreppet ”missbruksbehandlare” för att beteckna personer som

arbetar med psykosocial behandling av missbruks- och beroendeproblematik. Med detta avses

sådan behandling som inriktar sig på ”den enskildes psykologiska och sociala (psykosociala)

livssituation med ett uttalat fokus på missbruk eller beroende” (Socialstyrelsen, 2007, s. 32).

Den här studien omfattar således behandlare inom olika omlärande, kognitivt beteende-

orienterade samt motivations- och återfallsinriktade behandlingar – men inte personer som

främst arbetar med att tillhandahålla sådant psykosocialt stöd som är avsett att förbättra den

enskildes sociala situation mer allmänt.

Beteckningen ”missbruksbehandlare” avser alltså i detta arbete enbart sådan personal som

arbetar med direkt inriktning på de psykosociala aspekterna av klienternas missbruks- och

beroendeproblem: det vill säga alkohol- och drogterapeuter, behandlingsassistenter, tolvstegs-

behandlare, psykoterapeuter (i den mån dessa förekommer inom denna verksamhet) och

liknande yrkesgrupper – men däremot inte läkare, sjuksköterskor och olika administratörer.

De personalgrupper som undersöks i denna studie kommer genom hela arbetet att få samlings-
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beteckningen ”missbruksbehandlare”, eller ibland – för läsvänlighetens skull – enbart

”behandlare”.

Författaren kommer i detta arbete, för enkelhetens skull, många gånger att använda ordet

”missbruk” (bland annat i olika sammansättningar som ”missbruksbehandling”, ”missbruks-

behandlare”) med en särskild innebörd. Detta ord ”missbruk” skall i detta arbete förstås som

en förenklande samlingsbeteckning för alla sorters problematiskt bruk av alkohol och

narkotika, d.v.s. riskbruk, missbruk samt beroende (de två sistnämnda termerna definieras

som psykobiologiska tillstånd enligt DSM-IV1 och ICD-102).

Denna studie begränsar sig till behandlare som haft ett eget problematiskt bruk av alkohol

eller narkotika. Däremot omfattas inte problematiskt bruk av läkemedel, eftersom det finns

ytterst lite forskning kring behandlare med sådan bakgrund. Inte heller andra sorters missbruk,

såsom exempelvis matmissbruk, sexmissbruk eller spelmissbruk, omfattas av denna studie,

eftersom författaren ville undvika diskussionen huruvida sådana beteenden verkligen kan

klassas som former av missbruk.

                                                          
1 Diagnostisk och statistisk manual över psykiska störningar, publicerad av det amerikanska psykiatriska
samfundet APA.
2 Världshälsoorganisationen WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.
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2. Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras en inledningsvis genomgång av forskningen som rör missbruks-

behandlare med egen missbruksbakgrund. Därefter följer kortare översikter av relevant

forskning som rör så kallad self-disclosure respektive den terapeutiska alliansen i missbruks-

behandling.

2.1 Missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund

Studier om särdrag och likheter

Forskningen kring missbruksbehandlare med en egen missbruksbakgrund har de senaste

decennierna haft en tydlig inriktning på att försöka upptäcka olika generella skillnader mellan

denna behandlargrupp och sådana missbruksbehandlare som inte haft ett eget missbruk. En

rad kvantitativa studier har undersökt olika personliga egenskaper hos dessa missbruks-

behandlare, deras professionella åsikter och attityder, deras arbetsmetoder, deras behandlings-

resultat och slutligen klienternas uppfattning om dessa behandlare.

Åtminstone i USA, där huvuddelen av den här berörda forskningen har sitt ursprung, tycks

gruppen behandlare med missbruksbakgrund generellt vara mer mansdominerad, äldre och ha

kortare utbildning än kollegorna som saknar missbruksbakgrund (Culbreth & Borders, 1999;

Humphreys m.fl., 1996; McGovern & Armstrong, 1987; Moyers & Miller, 1993; Shipko &

Stout 1992; Stoffelmayr m.fl., 1998).

Missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund tycks generellt lägga större vikt vid

personliga erfarenheter kontra formell utbildning än vad deras kollegor i allmänhet gör

(McGovern & Armstrong, 1987; LoSciuto m.fl., 1984). De har generellt en större tilltro till

sjukdomsmodellen som förklaring till missbruksproblematik, och är därmed ofta mer benägna

att se 12-stegsmodellen som lämplig behandlingsmetod än sina kollegor utan missbruks-

bakgrund (Moyers & Miller, 1993; Shipko & Stout 1992; Stoffelmayr m.fl., 1998). Men detta

verkar samtidigt generellt inte gör dem mindre toleranta mot andra behandlingsmetoder än

vad deras kollegor är (Humphreys m.fl., 1996). En studie fann visserligen att missbruks-

behandlare med egen missbruksbakgrund tenderade att ha en mer negativ och moraliserande

syn på sina klienter än vad övriga behandlare hade (Moyers & Miller, 1993), men detta har

inte bekräftats av annan närliggande forskning (LoSciuto m.fl., 1984).

Det kanske intressantaste fyndet i denna jämförelseinriktade forskning är att ingen av de

två jämförda behandlargrupperna är mer framgångsrik än den andra när det gäller behand-
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lingsresultat med klienterna – och detta trots att det verkar finnas vissa skillnader i hur de två

behandlargrupperna arbetar med sina klienter och i deras syn på den egna yrkesrollen som

behandlare (Aiken, 1984a; Aiken, 1984b; Culbreth, 2000; West m.fl., 2002). Åtminstone i

USA verkar det finnas en undergrupp bland missbruksbehandlare med egen missbruks-

bakgrund som i avsevärt större omfattning än sina kollegor ägnar sig åt aktiviteter riktade mot

människor i de omgivande samhället utanför själva behandlingsprogrammet. Dessa behand-

lare var flitigare än sina kollegor vad gäller rådgivning och utbildning i närsamhället, och de

umgicks oftare socialt med klienter utanför arbetsplatsen och arbetstiden än vad kollegorna

gjorde (Aiken, 1984a). Dessa mönster av att arbeta närmare klienternas värld och vardag kan

anses tyda på en distinkt skillnad i denna undergrupps sätt att uppfatta den egna yrkesrollen

jämfört med övriga kollegor (Culbreth, 2000).

En intressant aspekt är att klienterna tycks uppfatta denna skillnad. En rad studier visar

visserligen samstämmigt att klienterna betraktar missbruksbehandlare med en egen miss-

bruksbakgrund som precis lika trovärdiga, kunniga och yrkesmässigt attraktiva som de

uppfattade behandlare utan missbruksbakgrund (Johnson & Prentice, 1990; Toriello &

Strohmer, 2004). Men trots detta verkar klienter till missbruksbehandlare med egen miss-

bruksbakgrund vara mer benägna än andra klienter att ta upp rent personliga problem med sin

behandlare (LoSciuto m.fl., 1984), vilket kan tolkas i ljuset av vad som kan uppfattas som en

större närhet till klienternas liv och vardag bland dessa behandlare.

Kvalitativa studier

Det finns bara ett begränsat antal kvalitativa studier kring missbruksbehandlare med egen

missbruksbakgrund, som försökt komma bortom de statistiska kalkylerna och inriktat sig på

att komma närmare den här gruppens livsvärld och upplevelse av sig själva och sitt arbete.

I en svensk intervjustudie med ett antal sådana behandlare fann Stenwall (2006) att dessa

ansåg att de egna missbrukserfarenheterna gav dem en känsla av status inför klienterna, och

en inre trygghet i de inledande klientkontakterna. Flera av dessa behandlare uppgav att de

brukade berätta om sina missbrukserfarenheter för klienterna i relations- och tillitsskapande

syfte, som en sorts dörröppnare. Signalerna de på så sätt ville ge till klienterna var: Jag förstår

er! Jag är som ni, men jag är också en förebild!

Den gamla stereotypa bilden av behandlare med missbruksbakgrund som halsstarriga typer

och mer eller mindre fastlåsta i sin syn på missbruksproblem och behandling motsägs i en

brittisk studie (Crabb & Linton, 2007). De intervjuade behandlare som hade haft ett eget miss-

bruk tidigare i livet visade sig vara mycket öppna för nya forskningsrön inom sitt profession-
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ella fält, och de var i hög grad benägna att i samspel med exempelvis yrkeskollegor om-

värdera sina olika professionella ståndpunkter. Deras övertygelser kring missbrukets orsaker

och lämpliga behandlingsmetoder både förändrades och upprätthölls i interaktion med

kollegorna.

Klingemann (1999) menar att personer som tagit sig ur avvikarlivsstilar med omfattande

missbruk söker sig till jobb inom missbrukarvården eftersom det är en av de ytterst få

konventionella karriärvägar som står dem till buds och där deras färdigheter och erfarenheter

från missbrukstiden faktiskt värdesätts. Kristiansen (2000) för ett snarlikt resonemang när han

skriver att personer som tagit sig ur ett narkotikamissbruk söker sig till behandlingsvärlden

eftersom ett jobb som behandlare (och den eftertraktade förankring i ”det vanliga livet” som

detta jobb kan innebära) kan göra att det gamla livet i missbruk inte längre känns som bort-

kastat. Han menar att missbruksbakgrunden därmed ger dessa behandlares nuvarande

agerande en särskild mening, genom att de utgår från att dessa erfarenheter är en tillgång i

arbetet. Samtidigt kan behandlarjobbet leda till att man blir kvar i sin identitet som ”före detta

missbrukare”. Livet fortsätter då att definieras av missbruket, skriver Kristiansen, som menar

att detta kan bli hindrande för en människa som i sitt identitetsarbete vill bli sedd som den hon

blivit – inte den hon en gång var och inte längre vill vara.

Hur dessa missbruksbehandlares egna livserfarenheter värderas i förhållande till kunskap

som inhämtats genom formell utbildning kan dock komma att förändras inom missbrukar-

vården, menar Klingemann (1999). I flera länder finns det på senare år tydliga tendenser att

det professionella fältet även kräver utbildning utöver avvikarerfarenheterna för att tillerkänna

behandlaren yrkesmässig legitimitet. Detta ser man framför allt i länder som Sverige där en

betydande del av missbrukarvården drivs i privat regi, och där många professionella börjat

oroa sig för behandlingens kvalitet på de privata drivna institutionerna där behandlare med

egen missbruksbakgrund oftast utgör en betydande del av personalstyrkan.

2.2 Self-disclosure

En viktigt aspekt av att en missbruksbehandlare tidigare livet har haft egna missbruksproblem

är frågan huruvida han låter klienten eller klienterna få kännedom om dessa livserfarenheter.

Att en behandlare eller terapeut medvetet och avsiktligt kommunicerar personlig information

om sig själv till klienten kallas ”self-disclosure”, en engelsk term som även kommit att

användas oöversatt i Sverige.
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Forskning visar tydligt att self-disclosure kan vara mycket gynnsam för klienten i många

behandlings- eller terapisammanhang, men endast om denna teknik används sparsamt och helt

och hållet styrt av klientens behov. Att som behandlare eller terapeut vid väl valda tillfällen

vara öppen kring framför allt personliga felsteg och misstag (antingen i livet eller i behand-

lingsrelationen med klienten) kan få behandlaren att framstå som mer mänsklig i klientens

ögon. Klienter känner sig också mindre sårbara och kan få en förhöjd upplevelse av de egna

problemens allmängiltighet (Hill & Knox, 2001).

Däremot uppskattas i allmänhet inte behandlare som använder self-disclosure rutinmässigt

och alltför ofta, som delar med sig av information som uppfattas som alltför intim, eller som

berättar om egna aktuella svårigheter, eftersom sådana riskerar att belasta klienten (Farber,

2006). En grundregel för behandlaren är att bara dela med sig av sådana ämnen som han eller

hon stiftat fred med (Hill & Knox, 2001). Self-disclosure kan också stjäla utrymme från

klientens berättelser, eller inge klienten ett falskt hopp om att relationen med behandlaren

sträcker sig utanför behandlingsrummet. Behandlaren behöver därför ha koll på sina motiv till

att dela med sig av den personliga information, men också på klientens reaktion på det som

berättas. Self-disclosure som uppfattas negativt kan nämligen få klienter att känna mindre tillit

och bli mer återhållsamma i att dela med sig av egna personliga förhållanden (Farber, 2006).

2.3 Den terapeutiska alliansen i missbruksbehandling

Som vi sett tidigare verkar klienter i missbruksbehandling kunna uppleva en större närhet

gentemot en del behandlare som har egna missbrukserfarenheter än gentemot de behandlare

som saknar den sortens bakgrund. Men hur denna upplevelse påverkar den terapeutiska

alliansen i missbruksbehandlingen vet vi mycket lite om.

Vad man däremot vet är att en förtroendefull relation mellan klient och behandlare tycks

vara av central betydelse för all psykosocial behandlings framgång. Framgångsrika behand-

lingar kännetecknas av att behandlaren kunnat presentera en myt eller förklaringsmodell som

förser klienten med en trovärdig lösning och förklaring till de egna problemen; gemensamma

övertygelser stärker nämligen relationen. Gynnsamt är också att klient och behandlare inom

ramen för sin allians gemensamt deltar i ritualer som är meningsfulla för dem båda (Frank &

Frank, enligt Kristiansen, 2000, s. 46).

Relationen mellan klient och behandlare är av avgörande betydelse för behandlingsarbetet,

menar Börjesson, eftersom behandlaren inom ramen för en hållbar terapeutisk allians kan

ställa klienten inför nya självbilder och på så sätt låta klientens förändring ta sin början i
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dennes motstridiga föreställningar om den egna identiteten (enligt Hilte, 2005). Enligt

Kristiansens närliggande symboliskt interaktionistiska synsätt bör samspelet med behandlaren

i missbrukarvården innehålla förtroende, respekt, engagemang, tolerans och positiva förvänt-

ningar, eftersom klienten behöver uppleva interaktionsmönster med dessa inslag (2000).

I en litteraturöversikt över två decenniers forskning kring den terapeutiska alliansen roll i

narkomanvården fann Meier m.fl. (2005) att en tidigt etablerad terapeutisk allians i flera

studier tycktes leda till mer engagerade klienter som blev benägna att stanna längre i behand-

ling. En sådan tidigt fungerande allians samvarierade också med goda behandlingsresultat i

form av minskat narkotikabruk. Det går dock inte att slå fast att det här handlar om ett

orsakssamband mellan dessa två variabler, och åt vilket håll detta samband i så fall går. Vad

som formar en stark terapeutisk allians förblir enligt samma översikt till stor del oförklarat,

även om det finns tecken på att klientens motivation, behandlingsberedskap samt erfarenheter

från tidigare behandlingar tycks ha viss måttlig effekt på alliansens kvalitet.
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3. Teoretiska utgångspunkter

I denna uppsats används symbolisk interaktionism och socialkonstruktivism i kombination

som en gemensam teoretisk referensram för analysen. Beslutet att i tolkningen av studiens

intervjumaterial utgå från en teoretisk referensram har fattats för att undvika det som

Alvesson och Sköldberg (2008) kallar en naiv empiricism, där forskaren i tolkningen mer

eller mindre oreflekterat använder sig av brett kulturellt omfattade common sense-mässiga

föreställningar som en sorts omedveten ”teori”. En stadig teoretisk referensram kan behövas

som riktmärken för forskarens uppmärksamhet, tolkning och resonerande, menar författarna,

och som en motvikt till att forskaren översvämmas av utsagor och observationer och därmed

fastnar i empirin.

3.1 Symbolisk interaktionism

Den symboliska interaktionismen är ett perspektiv inom socialpsykologin som ser människan

som en varelse som skapar sitt medvetande och sin jaguppfattning i en ständigt pågående

tolkningsprocess i samspel med andra. Vår syn på oss själva återspeglar med andra ord hur

andra uppfattar och värderar oss; på så sätt får jaget sin innebörd (Angelöw & Jonsson, 2000;

Svensson, 2007).

Enligt Herbert Blumer, som myntade begreppet symbolisk interaktionism, handlar

människor alltid i förhållande till den innebörd som den aktuella situationen har för dem, och

denna innebörd är en social produkt av den interaktion som personen har med sina med-

människor. Människan är därmed inte bara en mottagare av innebörder, utan en aktiv med-

skapare av tolkningar och innebörder som är meningsfulla för henne (Angelöw & Jonsson,

2000). Med ett sådant synsätt är den plats som exempelvis ett missbruk eller en missbruks-

behandling får i en människas liv direkt relaterad till den mening som personen själv och

andra ger dessa företeelser (Svensson, 2007). Att genomgå en missbruksbehandling kan

utifrån en sådan referensram ses som att man blir ”del i en meningsgemenskap som tillhanda-

håller nya identiteter och självreferenssystem” (Hilte & Laanemets, 2000, s. 30).

Själva behandlingssammanhanget kan också, med en term lånad av Shibutani, beskrivas

som en särskild ”social värld” (enligt Svensson, 2007, s. 90-91). Som varje sådan värld har

behandlingsvärlden utvecklat (och fortsätter ständigt att utveckla) en särskild samtalsordning

där bestämda innebörder och symboler betonas gentemot omvärlden. Som en social värld har

behandlingsvärlden särskilda normer hur man uppträder, vilka värderingar som är gångbara

och vilka karriärvägar som är tillgängliga för vem i just denna värld. En social värld som
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behandlingssystemet kan ses som en arena där varje deltagare försöker förbättra eller

åtminstone bibehålla sin status. Men alla har inte samma äkthet eller rätt att bestämma

handlingsregler, eftersom makten i sociala världar är ojämnt fördelad (Ibid.).

Inom sådana sociala världar formas människors sociala identiteter, d.v.s. hur man uppfattar

att omgivningen i en viss grupp ser en. Handlingar som utförs tillsammans i gruppen – till

exempel med andra missbruksbehandlare eller med klienter – utgör ett gemensamt identitets-

material, och på så sätt formas också gemensamma uppfattningar för gruppen om hur man bör

tänka och handla i olika situationer. Vissa regler kan gälla för gruppen ”missbruksbehand-

lare”, andra för gruppen ”klienter” (Ibid.).

Sammanfattningsvis kan man utifrån denna teoretiska referensram se missbruksbehandling

som en sorts övergångsgemenskap till andra sociala världar, där klienter i nya situationer i

samspel med andra får tillgång till nytt identitetsmaterial. På så sätt blir det möjligt att sociala

identiteter kan börja omarrangeras – till exempel från ”alkoholist” till ”nykter alkoholist” för

att använda två vanliga begrepp inom 12-stegsfilosofin.

För den som efter en egen missbruksbehandling själv blivit missbruksbehandlare har

behandlingsvärlden, utifrån samma synsätt, blivit någonting mer permanent än bara en över-

gångsvärld. Han eller hon kan anses ha erövrat ny kompetens (ett viktigt inslag i sociala

identiteter) och en status av äkthet i denna värld genom sin identitetsresa från ”klient” till

”behandlare”.

3.2 Socialkonstruktivism

Den här uppsatsens teoretiska ansats kan på ett allmänt plan länkas till en bredare social-

konstruktivistisk tradition. Utgångspunkten är att människor genom språket sysslar med

konstruktioner och upprätthållandet av den sociala världen. På så sätt formas vår kunskap om

världen genom olika diskurser (Alvesson & Sköldberg, 2008; Burr, 2003). För det sociala

arbetets del innebär detta följande: Sättet hur ett socialt problem som exempelvis ”missbruk”

eller ”beroende” definieras, avgränsas och hanteras (genom exempelvis behandling) är starkt

färgat av de tankemönster och sociala krafter som präglar det sociala och historiska samman-

hang där definitionen och behandlingen äger rum (Blomqvist, 2002).

På så sätt konstruerar diskurser vissa kunskaper som kan börja uppfattas som sanningar av

de människor som genom social interaktion med andra internaliserar dem. Det kan handla om

uppfattade sanningar vad ”en bra behandling”, ”en beroendepersonlighet” eller ”en ”omotive-

rad klient” är. Behandlarnas sätt att prata om arbetet med klienterna på ett behandlingshem
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kan på detta sätt placera klienterna  i vissa så kallade subjektpositioner som för med sig en

struktur av rättigheter och skyldigheter – vad man får och inte får göra eller säga. Summan av

alla de subjektpositioner som en människa erbjuds i de diskurser hon ingår i utgör enligt ett

socialkonstruktivistiskt synsätt en människas identitet. I förlängningen kan dessa subjekt-

positioner alltså bli en del av klienternas psykologi och förse dem med en jaguppfattning och

med metaforer som de använder för att tänka på sig själva. Dominerande diskurser kan på

detta sätt påverka klienternas möjligheter att förhandla fram tillfredsställande identiteter för

sig själva, och detta kan begränsa klienternas möjligheter att moraliskt och fysiskt handla i

världen så som de skulle vilja. Forskarens uppgift är därför bland annat att avtäcka de diskurs-

er som drar i trådarna för människors liv, menar Burr (2003), som anser att denna kamp om

kunskapskonstruktionen också är en kamp om makt.

Utifrån detta synsätt borde man även kunna hävda att bilden av ”den kompetente miss-

bruksbehandlaren” är en social konstruktion som ständigt förhandlas fram och förhandlas om

av aktörerna inom ramen för olika diskurser på exempelvis olika behandlingsinstitutioner eller

inom utbildningar för missbruksbehandlare. Och detta sker inom ett fält där makten dels är

ojämnt fördelad mellan de olika aktörerna, och dels blir ett föremål för ständiga förhandlingar

genom språkanvändningen.



16

4. Material och metod

4.1 Kvalitativa intervjuer och abduktion

Den här uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsansats för att med hjälp av intervjuer

studera hur missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund konstruerar sin yrkesidentitet.

Kvalitativa forskningsintervjuer kan vara en lämplig metod i en studie vars mål är att på

djupet undersöka olika aktörers subjektiva livsvärld, och att i samtal med dessa aktörer

komma åt texter som är rika på stoff som kan säga oss något om personernas underförstådda

teorier om världen och om de sociala relationer de ingår i (Kvale, 1997; Repstad, 1999). Detta

är i högsta grad förenligt med uppsatsens symboliskt interaktionistiska syn att forskaren alltid

bör undersöka handlingar utifrån aktörernas perspektiv (Svensson, 2007). Dessutom är den

kvalitativa forskningsintervjun enligt Kvale (1997) en mer objektiv metod när forskaren utgår

från en socialkonstruktivistisk grundsyn att intervjupersoner existerar i en socialt fram-

förhandlad värld där de själva genom språkanvändningen är delaktiga i att ge sociala fenomen

deras innebörder.

Den här uppsatsen har också en abduktiv ansats, vilket innebär en sorts gyllene medelväg

mellan teori och empiri. Abduktionen tar sin utgångspunkt i empirin, men analysen av

empirin föregås av teoristudier som ett slags ”inspirationskälla för upptäckt av mönster som

ger förståelse” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55-56). Vid abduktion sker sedan en pendling

mellan teori och empiri där målet är att ”båda successivt omtolkas i skenet av varandra”

(Ibid.); den är således både teori- och empirinära, men kräver helt klart ett lyft över empirin.

4.2 Urval och bortfall

Under slutet av april 2008 intervjuades fem missbruksbehandlare inom ramen för denna

studie. Dessa personer valdes i första hand utifrån antagandet att de genom sin bakgrund och

sitt yrke kunde tänkas tillföra intressant material till denna studie, och bidra med både djup

och bredd i materialet. Enligt Halvorsen (1992) är den kvalitative forskaren i urvalet av

respondenter sällan intresserad av representativitet, utan söker istället största möjliga

kvalitativa innehåll i informationerna. Därför valdes respondenterna utan hänsyn till huruvida

de var representativa för populationen missbruksbehandlare eller ej; istället fanns en strävan

att också hitta respondenter som var otypiska för population – till exempel kvinnliga

behandlare och behandlare med längre akademisk utbildning. Dessutom fanns en ambition att

i urvalet ha en någorlunda god variationsbredd, för att skapa goda förutsättningar för ett rikt
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material, med tanke på undersökningens explorativt inriktade karaktär med målet att få bred

insikt och förståelse.

Urvalet skedde genom att ett antal behandlingsinstitutioner i Mellansverige kontaktades

med en förfrågan om det bland de anställda fanns missbruksbehandlare med egen missbruks-

bakgrund som var intresserade av att delta i denna studie, varpå två av respondenterna tog

kontakt med författaren. Denna process hade därmed inslag av självselektion, men även av

bekvämlighetsurval eftersom enbart institutioner inom ett par timmars reseavstånd från för-

fattarens bostadsort valdes ut. Två av respondenterna hittades genom personliga kontakter,

och i samband med detta utnyttjades den så kallade snöbollseffekten (Halvorsen, 1992), i och

med att en av dessa i sin tur tipsade om flera tänkbara intervjupersoner.

Urvalet av intervjupersoner fick dock, på grund av de begränsade tidsramarna, inte den

bredd som hade önskats vad gäller åldersfördelning och olika behandlingsideologier. Av de

intervjuade personerna är samtliga över 40 år, och de jobbar alla – åtminstone delvis – enligt

12-stegsmodellen.

En av de fem genomförda intervjuerna valdes efteråt bort, eftersom intervjupersonen inte

ville låta sig spelas in; detta val fattades utifrån bedömningen att en analys utifrån enbart

intervjuarens minne och handskrivna intervjuanteckningar, med hänvisning till Kvale (1997),

lätt skulle kunna avfärdas som alltför subjektiv och tendentiös.

4.3 Intervjusituationen och utskrifter

De fyra intervjuer som kommit att användas i denna studie genomfördes med hjälp av band-

spelare på platser som intervjupersonerna själva fått välja, där de enligt egen uppgift upplevde

att de kunde prata ostört utan att utomstående hade möjlighet att höra samtalet. I samtliga fall

valde respondenterna rum på den egna arbetsplatsen.

Före intervjun fick dessa fyra respondenter ett brev eller email (se Bilaga 1) med praktiska

uppgifter om studien i allmänhet och intervjun i synnerhet, där de bland annat informerades

om sin rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.

Var och en av intervjuerna varade mellan 50 och 65 minuter, och genomfördes utifrån en

skriven intervjuguide (se Bilaga 2) med ett antal teman som skulle beröras under intervjun,

och med vissa tänkbara förslag på frågor. Under samtliga intervjuer gjordes ansträngningar

från intervjuarens sida att med hjälp av följdfrågor följa upp de olika relevanta ämnen som

respondenterna på ett naturligt sätt kom in på i sina svar, vilket ledde till att de olika inter-

vjuerna delvis fick ett väldigt skiftande innehåll och frågefokus. I samtliga intervjuer kom
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respondenterna av sig själva in på ämnen som rörde identitet och makt, utan att intervjuaren

explicit behövde introducera dessa ämnen. När dessa ämnen väl kom på tal var intervjuaren

dock inriktad på att försöka kvardröja med sitt fokus på dessa frågor på ett följsamt sätt.

Under den första intervjun innehöll frågemanualen även några direkta frågor där deltagarna

uppmanades att beskriva den egna missbruksbakgrunden. Dessa frågor ströks dock inför de

återstående intervjuerna, eftersom bedömningen gjordes att det kunde vara mer intressant att

se på vilket sätt intervjupersonerna själva skulle välja att berätta om sitt liv i missbruk utifrån

frågor som var inriktade på deras nuvarande liv och arbete.

Samtliga intervjuer skrevs efteråt till stora delar ut ordagrant – med pauser, repetitioner och

utfyllnadsord konsekvent inkluderade. Detta gjordes för att senare möjliggöra en analys med

ambitionen att inte bara studera vad intervjupersonerna sagt, utan även hur de sagt det. Här

bedömde författaren att inkluderandet av bland annat pauser och utfyllnadsord kunde tänkas

ge värdefulla indikationer på vilka ämnen som respondenten kunde uppleva som känsliga,

svåra att prata om, och vilka tankar som tidigare kan ha varit mer oformulerade för respon-

denten än andra.

Endast några få isolerade intervjupassager utelämnades i dessa utskrifter, då de bedömdes

handla om teman som uppenbart föll alltför långt utanför ämnet för intervjun.

4.4 Analysen

Intervjuutskrifterna har analyserats utifrån den diskursanalytiskt inspirerade grundsynen att

forskningsintervjuer inte ska ses som ”maskiner för att skörda data från respondenter”, utan

att man istället bör behandla dem som arenor för interaktion på egna villkor (Potter, enligt

Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 465). Målet har alltså inte alls varit att försöka komma åt den

”bakomliggande verkligheten”, några ”faktiska motiv” eller ”de verkliga attityderna” bakom

utsagorna, eftersom detta med Kvales (1997) ord skulle kunna likställas med att beslagta

meningen från intervjupersonernas livsvärld – en sorts expertifiering av verkligheten.

Istället har var och en av intervjutexterna inledningsvis analyserats avskilt från de övriga,

för att med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar se hur texten på sina egna villkor

speglar identitetskonstruktioner, sociala relationer i behandlingssystemet, frågeställningar

som rör kompetens, makt och auktoritet, samt attityder kring avvikelse kontra normalitet.

Denna analys har skett utifrån det som Kvale kallar ”att skapa mening ad hoc” (1997, s.

184), det vill säga en fri växling mellan olika beskrivande och förklarande taktiker för att

finna förbindelser och strukturer som kan vara av betydelse. Miles och Huberman (1994)



19

räknar upp ett drygt dussin sådana analysverktyg för att dra kvalitativa slutsatser av texter. Av

dessa har flera används vid olika tillfällen: att räkna, att skapa kontraster, att göra jäm-

förelser, att lägga märke till mönster och teman, att ställa samman, att skapa metaforer och

att skapa ett begreppsligt sammanhang.

Resultaten av dessa analyser har sedan ställts mot uppsatsens teoretiska referensramar i ett

försök att kasta nytt ljus över några av aspekterna hos dessa teorier. I en avslutande pendling

tillbaka till det empiriska materialet har sedan en samlad analys av de fyra intervjutexterna

företagits, enligt samma ad hoc-betonade taktik som ovan, men den här gången i ljuset av de

nyvunna teorinära uppslagen och slutsatserna.

4.5 Förförståelse och öppenhet

Som tidigare påpekats är missbrukarvården ett ideologiskt splittrat fält som – precis som allt

psykosocialt behandlingsarbete – är laddat av maktkamper, strider om kunskapsproduktion

och tolkningsföreträden, och av konkurrerande diskurser där en grupp aktörer kan försöka

erövra handlingsutrymme på en annan grupps bekostnad.

I detta fält ingår naturligtvis såväl uppsatsförfattaren som intervjupersonerna som direkt

delaktiga aktörer. Och de har därför med stor sannolikhet närmat sig denna studie och inter-

vjusituationerna med olika sorters förförståelser om den andra partens avsikter och motiv,

dennes bakgrund och behandlingsideologiska hemvist, samt dennes förmodade status och

auktoritet inom fältet. Detta är i grund och botten oundvikligt om man utifrån ett social-

konstruktivistiskt synsätt ser själva intervjun som en av de arenor där diskurser om missbruk,

behandling och yrkeskompetens manifesteras. Intervjuns parter är båda språkanvändare som

är socialt situerade, diskursivt konstituerade, känsliga för dominerande kulturella normer och

sociala regler – och även delaktiga i olika språkbruk som erbjuder den andre parten vissa

subjektpositioner (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bergström & Boréus, 2005).

För att åtminstone reducera den egna förförståelsens snedvridande inverkan på studiens

resultat, har författaren använt två huvudsakliga strategier. För det första har mycket tid

ägnats åt att inför intervjuerna ta del av tidigare publicerad forskning och annan litteratur

inom området, i syfte att skaffa sig relativt breda och välförankrade kunskaper kring missbruk

och behandling. På det sättet kan forskaren ”motverka att seendet begränsas av vedertagna

common sense-uppfattningar” (Kristiansen, 2000, s. 69). För det andra har det funnits en

strävan att i själva analysarbetet bygga in en medvetenhet om (och nyfikenhet på) författarens

och intervjusituationens positioner i de diskurser som studeras (Bergström & Boréus, 2005).
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4.6 Etiska överväganden

”En intervjuundersökning är ett moraliskt företag” skriver Kvale (1997, s. 104) och presen-

terar en rad etiska riktlinjer som kan aktualiseras under forskningens olika stadier. Den här

föreliggande studien kan anses ha följt dessa principer på ett godtagbart sätt.

Respondenternas informerade samtycke att delta i studien har inledningsvis inhämtats, i

och med att deltagarna både muntligen och skriftligen i förväg blivit informerade om studiens

generella syfte. I samband med denna information, och även strax inför och efter intervjuerna,

har deltagarna upprepade gånger blivit upplysta om att deras deltagande är helt frivilligt och

att de när som helst kunde avbryta det utan närmare motivering.

En aspekt av studiens syfte som dock undanhölls deltagarna före intervjuerna, var avsikten

att studien bland annat skulle handla om frågor som rör makt kring deras yrkesroll och yrkes-

utövning. Detta val gjordes efter noggrant övervägande, där värdet i att få fram respondenter-

nas oförfalskade åsikter kring maktfrågor vägdes mot risken att de efteråt skulle uppleva att

de utsatts för et bedrägligt förfarande av uppsatsens författare.

Stor vikt har lagts vid att följa de etiska kraven på konfidentialitet, för att minimera risken

att någon utomstående ska kunna identifiera deltagarna utifrån privata data om dem. Varken i

intervjuutskrifter eller några andra anteckningar som kunnat knytas till uppsatsmaterialet har

deras verkliga identitet framgått. De inspelade intervjuerna har lagrats som filer på en lösen-

ordslåst dator som endast varit åtkomlig för uppsatsförfattaren. För att skydda deltagarnas

privatliv har också deras namn och vissa identifierande drag ändrats i kamouflerande syfte.

Författaren bedömer att ingen av intervjupersonen löpte någon avsevärd risk att lida skada

eller få negativa följder av sitt deltagande. Redan vid rekryteringen av intervjupersoner

betonades både muntligen och i skrift att det var angeläget att deltagarnas missbruksproblem

låg några år tillbaka i tiden och upplevdes som ordentligt bearbetade. Avsikten med detta var

att undvika att intervjuerna skulle väcka svårhanterade känslor hos deltagarna, eller att inter-

vjuerna skulle förvandlas till situationer med terapeutiska drag. Efter varje intervju var inter-

vjuaren noga med att gå igenom hur respondenterna upplevt intervjun, och riktade särskild

uppmärksamhet mot eventuella tecken på att deltagarna ångrade sådant som de delgivit under

samtalet. För samtliga föreföll dock intervjun ha varit en odelat positiv erfarenhet.

För att värna om deltagarnas integritet har viss vikt lagts vid att under analysarbetet

undvika göra sådana tolkningar av respondenterna som går långt utöver deras självförståelse.

Tanken är att ingen ska behöva känna att de i uppsatsens resultat konfronteras med ett

ifrågasättande av hur de utövar och ser på sitt jobb, då detta skulle ligga långt utanför ramen

för en vanlig forskningsintervju.
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4.7 Giltighet och tillförlitlighet

Den här studien har i sin filosofi, praktik och textproduktion till viss del flera väsentliga inslag

ur ett postmodernistiskt tänkande som sin utgångspunkt. Grundsynen är att allt empiriskt

material alltid produceras inom ramen för olika diskurser som även forskaren själv är delaktig

i. På så sätt kan alla observationer betraktas som ”teoriladdade och på annat sätt beroende av

forskarens föreställningar” (Alvesson, 2003, s. 144).

Det här väcker naturligtvis vissa tvivel om möjligheten att genom traditionella metoder slå

fast vad som är giltig och tillförlitlig kunskap. Alvesson menar att validitetsbegreppets

betydelse därför med nödvändighet måste tonas ner inom postmodernistiskt färgad forskning,

eftersom det är alltför starkt förknippat med ett objektivistiskt tänkande. Han föreslår dock en

”behärskad reaktion på den postmodernistiska problematiken” (Ibid., s. 149) för att samhälls-

forskningen inte ska hamna i en slapp normlöshet kring vad som är giltig och tillförlitlig

kunskap. En forskare ska enligt Alvesson ändå kunna hävda vissa kunskapsanspråk genom ett

empiriskt material, så länge som han eller hon dels hanterat produktions- och konstruktions-

processerna på ett omsorgsfullt och medvetet sätt, och dels varit ytterst noggrann vid tolk-

ningen av sina empiriska data. Validering i postmodern, kvalitativ forskning blir på så sätt en

process där forskaren fortlöpande kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina upp-

täckter, menar Kvale (1997). Han understryker att forskaren måste vara noggrann med att

tydligt ange sitt perspektiv, så att läsaren får en möjlighet att själv bedöma hur forskarens

personliga förförståelse och värdeengagemang kan ha påverkat perception och tolkning.

För att uppnå en viss grad av sådan ”genomskinlighet” i denna studie har ett relativt stort

utrymme ägnats åt att utförligt skissa fram de olika teoretiska ramarna och angreppssätten

som ligger till grund för författarens observationer och tolkningar av empirin. Ambitionen är

att läsaren ska hjälpligt kunna följa författarens fotspår genom dennes förförståelse och

begränsande perspektivval, fram genom den avslutande analysen.

Alltför ofta lägger kvalitativa forskningsrapporter mest krut på att redovisa de analytiska

fynd som har gjorts, men försummar att skildra den väg genom analysens olika faser som lett

fram till dessa fynd, menar Miles & Huberman (1994). Den här uppsatsen försöker därför

presentera en ganska utförlig återgivning av de olika stegen i författarens abduktiva pendling

mellan å ena sidan den teoriindränkta och diskursivt färgade empirin i form av de fyra

individuella berättelserna, och å andra sidan teorin med vars hjälp det avslutningsvis tas ett

samlats analytiskt helhetsgrepp om dessa berättelser.

Att låta de fyra individuella behandlarberättelserna få ett relativt stort utrymme syftar

också till att inte låta det individuella och det sammansatta helt slukas upp av författarens
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grova analytiska kategoriseringar. En återgivning av både mångtydighet och mönster, av både

variation och tendenser, kan här ses som en medveten taktik att inte binda sig för starkt vid

någon särskild övertygelse eller ett särskilt språk (Alvesson, 2003).

Denna strävan anknyter också till Hardings alternativa riktlinjer för hur man kan bedöma

forskningsstudiers kunskapsanspråk utan att behöva hala fram det gamla validitetsbegreppet

med dess objektivistiska implikationer (enligt Alvesson, 2003, s. 144-145). Harding menar att

kriteriet på god kunskap inte är att den lyckas berätta den enda sanna historien, utan att den

skapar ”sannare historier” genom så fullständiga representationer som möjligt, och genom en

betoning av det partiella och lokala i alla anspråk. På så sätt utgör de fyra behandlarnas

berättelser, och det relativt stora utrymme de får, ett försök att undvika mala ner det partiella

och unika i materialet till en enda sann historia med alltför grova anspråk på representation.

Studiens tillförlitlighet har också stärkts genom ständiga deltagarkontroller under själva

intervjuerna, där författaren kontinuerligt bollade tillbaka sina egna tolkningar av utsagorna

till intervjupersonerna, för att försäkra sig om att han uppfattat innebörderna korrekt.

Den så kallade intervjuareffekten, som Halvorsen (1992) uppfattar som ett potentiellt hot

mot en studies giltighet, i och med att intervjupersoner i sina svar bland annat kan styras av

viljan att göra ett gott intryck och inte framstå som okunniga, har i den här sammanhanget

snarare uppfattats som en tillgång än som ett riskmoment risk i arbetet. Det är just intervju-

personernas förmodade vilja att inför författaren framställa den egna yrkeskompetensen som

legitim som gör att själva intervjusituationen kan uppfattas som en av de sociala arenor där

konstruktionen av behandlaridentiteten äger rum. Intervjusituationen och det som sägs inom

ramen för den kan därmed ses som högst relevant att studera om man vill uppnå en större

förståelse om intervjupersonernas identitetsarbete, kompetensupplevelser och äkthetsanspråk.

Kvalitén hos en intervjustudie som den här kan i postmoderna sammanhang också

bedömas utifrån vad Kvale (1997) kallar ”pragmatisk validitet”, det vill säga ett synsätt där

kunskapsanspråk bedöms utifrån resultatens faktiska nytta inom det studerade området.

”Sanning” blir då sådan kunskap som hjälper människor att vidta åtgärder för att genomföra

en eftersträvad förändring. Med detta validitetsbegrepp som utgångspunkt avser den här

uppsatsen bland annat att synliggöra olika maktkonserverande diskurser inom missbrukar-

vården, men även olika strategier för motmakt. På så sätt kan fältets aktörer – både klienter

och behandlare – i förlängningen få större möjlighet att etablera alternativa diskurser som

problematiserar rådande maktförhållanden. Denna intention kan även anses rimma väl med

Burrs socialkonstruktivistiskt färgade syn på forskarens huvudsaliga uppgift: att bidra till att

jämna ut makten i den sociala världens kamp om kunskapskonstruktionen (se s.15).
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5. Behandlarnas berättelser

5.1 Gunnar: Att supa sig till ett jädra bra jobb

Gunnar är 57 år och jobbar sedan fem år tillbaka som utbildad alkohol- och drogterapeut inom

en helt och hållet tolvstegsinriktad kommunal öppenvårdsbehandling. Han var tidigare brev-

bärare och blev fri från sitt alkoholmissbruk 1995.

Gunnar brukar skämtsamt säga om sig själv: ”Där ser du en som supit sig till ett jädra bra

jobb.” Han beskriver sin nya identitet som behandlare som en närmast total förvandling

jämfört med hans gamla identitet från tiden då han hade svåra alkoholproblem. Han har fått

göra om sina tankar, känslor och beteenden från grunden för att bli behandlare. Men han

beskriver den här identitetsresan som en ständigt pågående och aldrig avlutad framåtrörelse,

som hela tiden måste drivas på för att inte övergå i en hotande bakåtrörelse tillbaka in i den

gamla identiteten som präglades av gränslöshet och oärlighet. Han driver denna identitets-

rörelse framåt i första hand genom inre konfrontation med de egna mänskliga bristerna.

Den röda tråd som ändå förbinder Gunnars nya behandlaridentitet med hans gamla

alkoholistidentitet är ”sjukdomen”, d.v.s. beroendet, som skapar en sorts kontinuitetskänsla i

Gunnars liv som är både betryggande och samtidigt potentiellt hotfull. Gunnar beskriver sig

som ”nykter alkoholist”, men tycker att han numera är ”lagomt sjuk”.

Gunnar är helt öppen med sin missbruksbakgrund inför klienterna, och tycker att de egna

erfarenheterna ger honom speciella färdigheter som han upplever som centrala i sitt yrke –

och som han anser att det är omöjligt att läsa sig till genom studier. Dessa färdigheter består i

att kunna genomskåda och bryta igenom klienternas ”förnekelse”, d.v.s. att få dem att inse att

de egentligen vill och känner något annat än vad de ger uttryck för. De egna erfarenheterna

har gett Gunnar både ”den rätta känslan” och de rätta kunskaperna (att veta ”vad det handlar

om”). ”Man måste nog ha varit där för att riktigt känna det här, och veta”, säger han.

Gunnar säger att hans bakgrund i missbruk gör honom rakare och hårdare än behandlare

utan egen missbruksbakgrund, eftersom han utifrån sina egna förnekelseerfarenheter kan nå in

bakom klienternas förnekelse ”bakvägen”, genom att ”lura dem lite”. Han har lärt känna sig

själv och sin sjukdom, och kan genom detta också få syn på det sjuka i klienterna.

När Gunnar beskriver den egna yrkeskompetensen kretsar resonemanget kring nyckelorden

”känsla” och ”konfrontation”, två aspekter som tycks balansera varandra. ”Den rätta känslan”

har att göra med kärlek till medmänniskan, förmågan att känna äkta gemenskap och att brinna

för att hjälpa människor som fastnat i sjukdomen. Denna aspekt av kompetensen handlar om

att vara ”klippt och skuren för det här”. I yrkeskompetensens andra vågskål ligger förmågan
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att konfrontera klienter, att utmana genom att ”ställa de rätta frågorna”, var stark, tuff, rak och

hård. Konfrontation är en mycket smärtsam – men samtidigt helt nödvändig – aspekt i rela-

tionen gentemot klienterna där Gunnar försöker hitta det som gör ont i klienten (”det ska göra

ont”). På så sätt kan han försöka försätta klienten i samma framåtrörelse som han själv ingår i.

På andra sidan smärtan väntar nämligen belöningen i form positiva känslor för klienten.

Gunnar ser många likheter mellan sig och klienterna. Han bär på samma sjukdom som de,

och han löper ständig risk att när som helst kastas tillbaka in i samma position som dem – ett

liv präglat av gränslöshet, oärlighet och förnekelse. Men trots det mycket speciella band som

sjukdomen skapar till klienterna, finns det några avgörande skillnader mellan Gunnar och

dem. Gunnar säger att han gått igenom det mesta av sig själv, han är stark och pålitlig och har

en grund att stå på, han klarar av att höra tragiska berättelser och han kan sätta de livsviktiga

gränserna gentemot klienter för att inte dras med i deras bakåtrörelse. Han säger att klienterna

ibland tycker att hans terapeututbildning utgör en stor skillnad mellan dem och honom, men

det upplever han inte själv. Det är hans pågående rörelse ut ur sjukdom/förnekelse som enligt

Gunnar är den centrala identitetsavskiljaren gentemot klienterna.

Den speciella sjukdomen som förenar både klienter och behandlare tycks för Gunnars del

överbrygga glappet mellan normalitet och avvikelse. Som behandlare har han själv den ena

foten kvar i precis samma sorts avvikelse som klienterna. Enligt honom kan klienterna hoppas

att i bästa fall – precis som han – erövra en sorts normalitet i avvikelsen, men de kan aldrig

helt ta klivet över till normalitetens sida. Däremot behöver de enligt Gunnar botas från vissa

aspekter av sin inneboende avvikelse – nämligen förnekelsen, gränslösheten och oärligheten.

Maktdimensionen i Gunnars yrkesutövning skymtar fram vid flera tillfällen, utan att han

talar om den direkt. Han nämner att han ”plockar fram” olika känslor ur klienterna, att han ska

”ha fram den där hemligheten”. Han säger att han kan veta vad klienternas tankar och känslor

bakom förnekelsen handlar om, och han ger uttryck för att ibland veta bättre än klienten själv

vad som är bra för denne. Sin direkta maktutövning beskriver han i termer som att ”bryta

igenom” deras försvar, ”lura dem lite”, att ”puckla på varann” och att ”röra om i skiten”.

Samtidigt är Gunnar högst medveten om sin maktposition, som han beskriver som poten-

tiellt farlig (att ”sättas på piedestal” av klienterna), och han använder aktiva strategier för att

hantera denna farliga makt. Till exempel försöker han, med hjälp av sin lyhördhet, vara mån

om att ingen klient går hem alltför illa tilltygad av hans konfrontationer.

Gunnar anser att han från en upphöjd position ovanför klienterna aldrig kommer att kunna

hjälpa dem. Han vill därför motstå frestelsen att i relation till klienterna ”bli nån guru där

uppe”, och försöker istället medvetet ta sig till samma nivå som dem:
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Jag vill vara med min patient. Jag vill vara där nere… eller om vi är där uppe då.

Men vi ska vara tillsammans.

Utifrån denna gemensamma position (”i skiten”) försöker Gunnar lyssna på klienten, ta in

dennes kritik, och sedan ta varje steg i den begynnande framåtrörelsen tillsammans med

klienten. Där nere, på klienternas nivå, använder han dessutom aktivt behandlingsgruppen

som en del i det direkta konfrontationsarbetet med den enskilde klienten. På så sätt lånar han

ut delar av sin makt till klienterna, vilket kan förebygga maktmissbruk eftersom gruppen är en

plats som präglas av ”kärlek”, ”värme”, ”tillit” och ”andlighet”.

5.2 Bo: Att göra om den gamla kunskapen till ny kunskap

Bo är 47 år gammal och är förutom alkohol- och drogterapeut även utbildad socionom med en

grundläggande utbildning i psykoterapi. Han jobbar som egen företagare med alkohol- och

drogbehandling enligt 12-stegsmodellen och metoder inom kognitiv beteendeterapi. Han har

tidigare arbetat som tulltjänsteman och blev fri från sitt alkoholmissbruk 1991.

”Kunskap” är det centrala begreppet när Bo beskriver sin nuvarande behandlaridentitet i

kontrast till hans gamla identitet. I mångt och mycket skildrar han sin identitetsresa som en

ren och skär kunskapsresa. Sin gamla identitet beskriver han som vilsen och förvirrad, låst vid

myter och föreställningar han trodde var sanningar i ett hopp att de kunde göra livet lite

begripligt. Identitetsförvandlingen inleddes på allvar med en vilja hos Bo att förstå sig själv

bättre. Och genom flera års kunskapserövring – vars intressefokus med tiden kom att vidgas

långt utanför den egna personen – formade han sin nya behandlaridentitet. Beskrivningen av

denna nya identitet kretsar i huvudsak kring ord som att ”förstå, ”fatta” och ”inse”, som Bo

använder frekvent. Behandlaren Bo är en person som förstår skillnaden mellan kunskap och

falska sanningar, en person som följer med i aktuell forskning om missbruk och behandling.

Ingenstans i sin berättelse kontrasterar Bo sin nya identitet mot identiteten från hans tid i

missbruk. Istället speglas den flitigt mot den ”förvirrade” tiden efter hans avslutade 12-stegs-

behandling men före hans utbildning till hans nuvarande yrke. Den centrala brytpunkten i Bos

identitetsberättelse ligger alltså inte i ögonblicket då han slutade missbruka, utan istället i två

ögonblick under hans påföljande utbildningar. Den ena inträffade när han träffade en under-

visande missbruksbehandlare som framstod som mycket kompetent trots att han själv aldrig

haft ett missbruk. Den andra brytpunkten utgjordes av en smärtsam ”identitetskris” under
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socionomutbildningen där Bo på allvar tvingades ”vrida och vända” på sina föreställningar

om vad den egna nykterheten skulle vara värd i det jobb han var på väg att utbilda sig till.

”Problemet är att överge det gamla, eller att göra om den gamla kunskapen”, säger han.

Nuförtiden anser Bo att det är farligt att tro att någon kan bli missbruksbehandlare enbart

utifrån egna missbrukserfarenheter:

Jag menar, det enda jag vet då, det var hur jag gjorde. Det är det enda. Men det

kan jag ju för fan inte använda som mall för hur andra ska göra.

Han anser att behandlare som bara utgår från egna erfarenheter kan ”göra människor illa”.

Visserligen tror han att de egna missbrukserfarenheterna gör honom mer empatisk och

tolerant som behandlare, eftersom han vet ”hur det kan vara” att göra förfärliga saker om man

missbrukar. Men det här är enligt honom förmågor som lika gärna hade kunnat erövras genom

utbildning. Erfarenheterna gör honom inte unik; det är istället hans digra akademiska meriter

som är hans mest framträdande särdrag som behandlare.

Själv är han mycket sparsam med att berätta om den egna bakgrunden för sina klienter.

Han kan i undantagsfall göra det för att försöka lätta bördan för skamfyllda klienter, men

varje gång han gör det ifrågasätter han sina egna motiv. Ett annat skäl till Bos restriktivitet

med de egna erfarenheterna är att han vill undvika att pådyvla klienten en identitet som

”problematiker” utifrån drag som råkar vara gemensamma i de bådas missbruksbakgrunder.

Sin yrkeskompetens beskriver Bo utifrån termerna utbildning och kunskap. Som miss-

bruksbehandlare är han någon som känner till ”tung forskning” om metoder, instrument och

effektivitet, och som därför har ”mycket effektiva metoder att kunna erbjuda”. Att ”backa

tillbaka liksom och verkligen använda metoderna” kan enligt Bo vara räddningen i situationer

då han som behandlare ”tappar huvudet” – när ”känslan tar tag i mig lite grann”. En annan

central del av hans egen kompetensupplevelse är hans kunskaper om att alla klienter är olika,

och att det därför är mest effektivt att de själva får välja metod och behandlingsmål.

I sin beskrivning avgränsar Bo inte en enda gång  den egna yrkesidentiteten gentemot

behandlare som saknar egen missbruksbakgrund. Däremot positionerar han sig upprepade

gånger tydligt gentemot rigida 12-stegsanhängare, som är ”vilsna i AA” och som tvingar på

klienterna sin egen sanning och därmed gör sig skyldiga till övergrepp. Sådana behandlare

”går igång direkt” när Bo föreläser om det aktuella forskningsläget. Vid något tillfälle under

intervjun avgränsar han den egna identiteten även gentemot behandlare som liksom han själv
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har egen missbruksbakgrund; det kan enligt honom vara ”av ondo” när sådana behandlare

utgår från likheter med klienterna livserfarenheter som egentligen inte alls finns där.

Gentemot klienterna avgränsar Bo den egna yrkesidentiteten bara på ett enda sätt: att han

har kunskap och utbildning om missbruk som klienterna saknar. Däremot nämner han inga

personliga egenskaper som han anser att han har men som klienterna saknar, eller vice versa.

När det gäller frågan kring normalitet kontra avvikelse, menar Bo att det vore förmätet av

honom att påstå sig veta var gränsen mellan dessa går. Han vill inte förstärka någon klients

självbild som ”problematiker”, och säger att han därför låter klienterna själva formulera

huruvida de har ett problem eller inte. Det är deras upplevelse av normalitet som gäller:

Upplever de att de är liksom en vanlig människa, och så här, att de inte ser sig

själva som problematiker – jamen det kan ni väl få göra. Jag menar, det är väl okej?

Bo funderar mycket på maktaspekter av sitt yrke. Hans relation till klienterna påverkas av att

han ”ska in och rota i huvudet på dem, eller på nåt vis liksom titta i deras innersta”. Han ser

sin potentiella makt gentemot klienterna som förknippad med stora risker; dessa handlar bland

annat om att man som behandlare kan börja inbilla sig att man vet vad klienterna vill, att köra

över folk och att tvinga på dem särskilda metoder som kanske inte passar dem.

Bo har flera strategier för att föra över delar av den egna makten till klienterna. En är att

aldrig utnyttja sin makt att stämpla en klient som problembärare, utan att istället ”bevara indi-

videns autonomi” genom att låta henne själv definiera sina problem. Bo säger att han aldrig

vill sätta sig över en klient, utan att han försöker vara på samma nivå, ”vid sidan om klient-

en”, genom att behandla dem som vuxna människor och låta dem ”ta ansvaret fullt ut”. En

annan strategi är att vara ödmjuk inför de egna kunskaperna: ”Det är förbannat mycket jag

inte vet.”

Bo säger att det i regel inte alls är särskilt svårt att vara på samma nivå som klienten, om

inte hans egna känslor råkar spela honom spratt och han för en stund ”tappar huvudet”. Men

samtidigt finns det en delvis oformulerad maktaspekt som skymtar fram i Bos uttalanden. Det

sker när han talar om det ”vetenskapliga stöd” och den ”tunga forskning” han har i ryggen,

om instrument han använder för att ”mäta” olika tillstånd hos klienterna, och beteende-

analyser som kan visa vad som finns ”i botten” på klienternas problem. Det handlar om ett

språkbruk som indikerar vissa objektivitets- och sanningsanspråk – och därmed också ett

underförstått formuleringsprivilegium.
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5.3 Sanna: Att ha erfarenheterna som ett äss i rockärmen

Sanna är 57 och utbildad alkohol- och drogterapeut. Hon började jobba på ett behandlingshem

1998. Sedan 2001 arbetar hon med missbrukare och anhöriga inom en kommunal öppenvårds-

mottagning där tolvstegsinriktade metoder samsas med andra behandlingsformer. Sanna blev

fri från ett långvarigt alkohol- och narkotikamissbruk 1995 och har jobbat på ålderdomshem.

Sanna lever idag ”ett helt annat liv” jämfört med åren i missbruk. Det gamla livet beskriver

hon som ”en mänsklig katastrof”, präglad av skam, maktlöshet och misär (”det är ju hemskt

att en människa ska behöva förnedra sig på det sättet”). Idag står hon på egna ben, är på-

drivande, stark och modig. Ändå kändes vägen från den gamla till den nya identiteten helt

”naturlig”; Sanna ville nämligen använda sina erfarenheter av utsatthet till att hjälpa andra.

Känslan av utsatthet är oerhört central i Sannas identitetsberättelser. Hennes identitetsresa

kan beskrivas som en långsam 180 graders ompositionering i förhållande till denna utsatthet.

Minnet av den har hon idag omformat till en värdefull tillgång i sitt arbete; den ger henne en

förmåga till empati, närhet, acceptans och ”kärlek till medmänniskan” – förmågor som är

svåra att erövra för den som ”får allting serverat och aldrig stöter på några problem”.

Vägen som ledde till behandlaridentiteten gick för Sannas del via två centrala brytpunkter.

Klivet ut ur missbruksvärlden var den första av dessa, medan den andra var upplevelsen att

klienterna på hennes första behandlarjobb ibland for rejält illa av den hårda, konfronterande

behandlingen och av personalens nedlåtande attityd. Hon kände igen sin egen utsatthet i

klienternas – en insikt som blev som ”att landa i sig själv, att… att känna efter hur vill jag

jobba, hur vill jag själv bli bemött om jag söker hjälp”. Som arbetsplatsens enda kvinna såg

hon ”machospelet” mellan sina manliga kollegor och klienterna – och hon förstod att hon ville

vara en mjukare och mindre hotfull behandlare.

Sina egna missbrukserfarenheter ser hon som ”ett komplement till annan utbildning”.

Öppet inför klienter använder hon dem bara enstaka gånger, som ”ett äss i rockärmen” för ge

bekräftelse eller för att öppna upp samtalet med en avogt inställd klient. Bara i rena 12-stegs-

grupper kan det enligt Sanna vara en fördel att tidigt och öppet deklarera sin bakgrund i

missbruk – eftersom det i 12-stegssammanhang snabbt kan ge behandlaren i legitimitet och

äkthet i klienternas ögon som andra behandlare kan få kämpa länge för att erövra.

Erfarenheterna, säger Sanna, kan få henne att se igenom klientens förnekelse, och att

”förstå saker och tolka saker som en människa som inte har varit där ute inte kan”. Samtidigt

är det farligt, menar Sanna, att enbart jobba utifrån egna erfarenheter utan någon riktig

utbildning. Hon har sett många exempel och ”det blir aldrig bra” när sådana behandlare

använder de egna erfarenheterna som ”nån sorts mall för hur andra människor är”. Det är
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därför ett absolut måste att behandlingspersonalen har en bred utbildning, menar Sanna – både

för behandlarens egen skull och för klientens skull:

Jag har som patient rätt, när jag söker hjälp, att det finns personal som har kunskap

nog att ge mig den hjälpen. Och det är inte säkert när jag söker som patient, att jag

kan tänka mig alls det som terapeuten föreslår, eller så. Så att det är jätteviktigt!

Det här citatet utgör ett av sammanlagt fem tillfällen under intervjun där Sanna intar ett direkt

klient- eller patientperspektiv ur förstapersonsperspektiv – hon talar som om hon för stunden

var denna patient (”jag som patient”). Hon gör detta vid flera tillfällen när hon talar om klient-

ernas olika rättigheter, bland annat rätten att få ställa krav och att bli respektfullt bemött.

Den egna yrkesidentiteten avgränsar hon inte vid något tillfälle under intervjun gentemot

klienterna, vilket gör att hennes utsagor är ytterst svårtolkade när det gäller föreställningar

kring normalitet och avvikelse. Hon avgränsar sin identitet desto oftare mot ”AA-talibaner”

som slår 12-stegsprogrammet i huvudet på klienter, som vill måla in klienter i ett hörn, som

”slår undan benen på folk”. Hon beskriver en hotfull, manligt färgad behandlarstil där behand-

lare som inte är ”så där jättefriska heller” själva ”åker med i processer de inte haft koll på”.

Just en förmåga att sätta gränser utgör en viktig komponent i Sannas beskrivning av den

egna yrkeskompetensen. Den handlar om att vara ”fyrkantig”, att hela tiden vara medveten

om var behandlaren slutar och klienten börjar. Men kompetensen innehåller också inslag som

nästan har drag av ett slags sjätte sinne: att läsa av situationer, att läsa mellan raderna, att se

igenom lögner. Kanske handlar det helt enkelt om en extrem lyhördhet för klientens behov.

Samtliga aspekter av behandlarens kompetens utmynnar egentligen i ett enda syfte: Att kunna

erbjuda klienten någonting av värde. ”Man ska ha med sig nånting när man går härifrån”.

Hon tar vid flera tillfällen självmant upp maktaspekter av sitt behandlarjobb. Hon anser att

det finns en inbyggd och oundviklig maktobalans i relationen mellan klient och behandlare:

Alltså, den är ju inte jämställd, för så fort du tvingas gå nånstans och be om hjälp så

är du i underläge. Och då är det faktiskt den som ska ge hjälpens ansvar att se till att

man upprättar lite mera balans i den relationen, tycker jag.

Under samtalet ger hon en rad beskrivningar av hur hon sett olika behandlare missbruka sin

makt över klienterna, bland annat genom en överlägsen attityd som går ut på att klienten inte

begriper – ”att man skulle vara nån bättre vetande bara för att man blivit nykter själv”.
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Men även klienterna kan enligt Sanna bidra till att vidga maktglappet till behandlaren

genom att bli alltför undergivna och beundrande i sin attityd. ”Man blir nån sorts idol eller

förebild eller vad jag ska säga, blir inte människa längre”, säger Sanna och menar att relation-

en då kan få drag av en ”mamma-barn-relation” som hämmar klientens förmåga till eget

ansvar och egna lösningar.

Enligt Sanna är det hjälpgivarens ansvar att hantera det egna maktöverläget, och i hennes

beskrivningar märks flera maktutjämningsstrategier, som allihop tycks ha sin utgångspunkt i

vad hon ser som klientens rättigheter gentemot behandlaren. Det handlar om saker som att

”ha koll på sitt eget medberoende” för att inte försätta klienten i en beroenderelation, eller att

”göra sig lite mera mänsklig” när patienten försöker sätta behandlaren ”på piedestal”. Men

den viktigaste strategin för att synliggöra makten verkar vara att ständigt hitta tillbaka till den

egna utsattheten – som en påminnelse om hur man själv en gång varit utsatt för andras makt.

Vid ett par tillfällen kan man också uppfatta en sorts makt som Sanna inte talar om. Det är

makten som ligger mjukt inbäddad i uttalanden som går ut på att man aldrig kan förhandla

med en ”beroendepersonlighet”, att Sanna kan veta att sånt som sägs av klienter ”i förnekelse”

inte stämmer, och att hon ”förstår (…) saker som inte sägs”.

5.4 Charlotte: Att byta sida – men fortsätta vara ett ”vi” i sjukdomen

Charlotte är 50 år och jobbar sedan fyra år på sitt första behandlarjobb med grupper på en 12-

stegsinriktad öppenvårdsmottagning. Hon har tidigare jobbat som expedit och blev fri från sitt

alkohol- och narkotikamissbruk för nio år sedan. Hon har läst till alkohol- och drogterapeut.

Charlotte tycks fortfarande inte riktigt ha funnit sig till rätta i sin nya behandlaridentitet.

Hon vägrar, trots avslutad utbildning, kalla sig terapeut, eftersom hon velat ”växa in i rollen”

först och inte vill ta på sig en ”för stor kostym”. Yrkesidentiteten beskriver hon som en rock

hon sätter på sig varje morgon och tar av när arbetsdagen är slut. Att bli behandlaren Charlotte

har inslag av att ”koppla bort mig själv, och liksom de roller man tar på sig i sitt vanliga liv”.

Charlotte pratar mycket om att ”välja sida” mellan missbrukarvärlden och behandlarvärld-

en – och mellan de identiteter som hör ihop med dessa. Hon berättar om en laddad händelse

under sin praktik på ett behandlingshem, där hon en kväll tog steget från att titta på TV till-

sammans med klienterna till att titta ensam i personalrummet. Det var ett steg som var både

jobbigt och skönt; för henne innebar avskedet från klienternas gemenskap en större ensamhet,

och hon berättar hur hon inte längre kunde vara ”missbrukarn” eller ”polarn” med klienterna

eftersom ”man blir en plit”. Men det var också ett steg mot en ny sorts vuxenhet och mognad.
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”Präktig”, ”tråkig” och ”supertöntig” är exempel på negativa ord Charlotte använder för att

beskriva sig själv under tiden strax efter den där TV-händelsen. Det är tydligt hur hon i detta

läge tycks beskriva sig själv genom klienternas ögon, som om det var där – genom den

avgränsningen – hennes behandlaridentitet började bli till. Än idag anser Charlotte att en

central aspekt av behandlaridentiteten är att vara ”obekväm” och ”inte omtyckt i alla läger”.

När hon beskriver sig själv som hon är idag, använder hon dock positiva ord som ”princip-

fast” och ”gränssättande”. Hon säger att saker börjat ”falla på plats” och att det känns ”helt

naturligt”. Hon berättar om uppskattningen hon får från sina chefer och att hon i deras ögon

”passar för det här”. Numera verkar behandlaren Charlotte i första hand spegla sig och bli till i

de egna kollegornas ögon, och inte i klienternas. Samtidigt brottas ännu hon med frågan hur

hon inför klienterna ska fylla ut den där metaforiska behandlarrocken med en personlighet.

Klienterna behöver se att hon är en människa också, ”det blir [annars] okroppsligt på nåt sätt”.

Charlotte pratar mycket om ”gränser” mot klienterna: gränser som är viktiga, men också

gränser som kan vara svåra att hålla på när den kritiska klientblicken riktas mot henne. ”Jag

har bytt sida men jag är fortfarande liksom ett ’vi’ i sjukdomen”, säger hon vid ett tillfälle,

och samma känsla av en närhet som nog är för nära märks när hon pratar om vissa kollegor:

Jag vet folk har som inlett förhållanden med patienter, och det får ju vi absolut inte

göra. Alltså för mig är det… som pedofili, faktiskt! Jamen, faktiskt så är det det!

Att på så sätt komma klienter för nära tycks vara ett absolut tabu, på samma sätt som vissa

former intimitet kan vara tabu med personer som delar samma ursprung som en själv, och där

släktskapet helt enkelt är för nära. Som mellan Charlotte och klienterna, kanske.

När hon avgränsar sin identitet från klienternas beskriver hon dem som människor med

vaga gränser, som saknar fasta principer och som har svårt att följa sina inre värderingar.

Dessutom är de mindre vetande: ”Det är ju mycket som de… inte förstår helt enkelt.”

Att ha en stark övertygelse om att ”man lär ut är det rätta” är en central del i Charlottes

kompetensupplevelse. En annan viktig aspekt av yrkeskompetensen är hennes nio år av drog-

frihet, som gör att hon dels kan vara en förebild, och dels behärskar nykterhetsstrategier hon

kan lära ut. Att vara behandlare är att vara lärare i ”konsten att vara drogfri”, ”och en lärare är

väl ändå… ska väl kunna nåt mer än eleven, förhoppningsvis”.

De egna missbrukserfarenheterna ger Charlotte många fördelar i jobbet. Genom dem kan

hon förstå klienternas förnekelse känslomässigt, inte bara intellektuellt. Det är en avgörande

färdighet eftersom ett liv i förnekelse enligt henne är ”som att leva i nån helt annan värld”.
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Men erfarenheterna gör henne inte till ett allseende orakel, och hon försöker vara försiktig när

hon jämför sin egen ”utförsbacke” med klienternas, så att hon inte utgår ifrån att hennes

lösning också är klientens. Framför allt skapar missbrukserfarenheterna ett band, ett ”sam-

förstånd” som ger Charlotte trovärdighet i klientens ögon, och som minskar skuld- och skam-

känslor hos klienten. Och här avgränsar Charlotte sig tydligt mot behandlare som saknar

sådana erfarenheter, och berättar om ett skräckexempel på en sådan behandlare som aldrig

blev ”vi” med sina klienter, utan alltid ”vi” och ”dom”. Samtidigt vill hon också markera en

gräns mot behandlare som förtiger sina egna missbrukserfarenheter inför klienterna. Sånt är

”obehagligt” – kanske på det där okroppsliga sättet som nämnts tidigare.

I Charlottes beskrivningar framträder en komplex syn på normalitet och avvikelse. På ett

förenklat sätt skulle det avvikande kunna placeras i ”beroendet” och normaliteten i ”tillfrisk-

nandet”. Men Charlotte problematiserar denna uppdelning bland annat genom att beskriva sig

själv som ”en väldigt besynnerlig människa” i klienternas ögon, i samma andetag som hon

skämtsamt kallar klienterna ”tokiga”. Denna dubbla blick på normalitet finns också i hennes

beskrivningar av hur hon själv kan uppfattas som avvikande i vanliga middagssällskap där

alla andra dricker alkohol. Hon stämplar inte längre lika snabbt olika klientbeteenden som

”sjuka” eller ”att tänka fel”. Vid ett tillfälle önskar hon sig en ”större tolerans”.

Charlotte tycker att man som behandlare har stor makt. Man har ”makt att skicka folk till

kåken” och att skriva ut klienter. Man kan få folk att göra som man vill – och därför är man

som behandlare skyldig att vara försiktig med denna makt, och att inte godtyckligt använda

den mot klienter man inte gillar. ”Man har ju… kapacitet att förstöra folks liv”. Charlotte

minns också de egna känslorna av underläge inför sin egen behandlare, och säger att hon själv

som behandlare inte vill förstärka dem hos sina klienter.

Att försöka minnas den egna maktlösheten är en av Charlottes makthanteringsstrategier. En

annan strategi är att vara lite försiktig med att berätta om de egna missbrukserfarenheterna, så

att de inte uppfattas som en tvingande lösningsmall för klienten. Detta är också ett sätt att

vägra acceptera den status som allvetande guru klienter ibland vill ge sin behandlare.

Ekon av den makt Charlotte inte talar om hörs i hennes beskrivningar att hon som behand-

lare lär ut ”det rätta”, medan klienterna beskrivs som i en sorts ogenomtränglig förnekelse-

dimma där de ännu inte kan se de rätta svaren. De har helt enkelt inte hittat sina ”rätta jag”.

Och någon sorts maktskillnad, tror Charlotte bestämt, bör det ju alltid finnas kvar:

Nämen det är klart att man är på olika nivåer. Och så ska det väl vara också, tycker

jag. Annars så skulle jag inte ha nåt att lära ut.
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6. En pendling mellan teori och empiri

Behandlingsvärlden kan ses som en social värld som uppstår i en zon där två olika sociala

världar överlappar varandra: å ena sidan missbrukarvärlden, och å andra sidan behandlar-

världen. I denna gemensamma värld har deltagarna delvis ett gemensamt språk, gemensamma

värderingar och normer, och där formar de fortlöpande sina identiteter som ”behandlare”

respektive ”klienter”. Men samtidigt bygger den här behandlingsvärlden på en noggrant

dragen gränslinje mellan behandlarnas och klienternas planhalva, där deltagarna får sin hem-

hörighet i denna sociala värld utifrån olikartade förutsättningar vad gäller handlingsutrymme,

formuleringsprivilegier och äkthetsanspråk.

Den här studiens fyra intervjupersoner har alla gjort en identitetsresa från klienternas

planhalva till behandlarnas. Och de har allihopa gjort denna resa genom att först träda ut ur

behandlingsvärlden, vistas utanför den under en sorts karantän, för att senare återinträda i den

från behandlarnas sida med nya anspråk på legitimitet och äkthet som erövrats utanför den

här sociala världen. Det förefaller med andra ord omöjligt att ta detta identitetskliv direkt över

den outtalade gränsen mellan normalitet och avvikelse inom ramen för behandlingsvärlden.

Vad denna karantän egentligen består i och hur den ska motiveras har respondenterna

skilda föreställningar om. Men samtliga är överens om att den är nödvändig. Flera av dem

talar om att man annars riskerar att bli någon som är ”ute och frälser folk” om man hoppar

över denna karantän och tror att man kan kliva över till behandlarsidan direkt. Att syssla med

frälsning framstår i detta sammanhang som motsatsen till en professionell och legitim syssla

som ”behandling”. En identitet som frälsare tycks vara allt annat än eftersträvansvärd.

Det finns olika tänkbara förklaringar till varför denna karantän betraktas som en nöd-

vändighet, och varför direkta gränsöverskridanden mellan behandlingsvärldens två planhalvor

betraktas som tabu – i alla fall så länge det är klienterna som företar denna resa mellan de två

identiteterna! Karantäner, i ordets egentliga bemärkelse, brukar i allmänhet syfta till att und-

vika spridningen av sådant som uppfattas som farligt, ofta för att förhindra en överföring av

smitta. Kanske finns det i behandlarvärlden en rädsla för att ”farliga” identitetsinslag (som

exempelvis frälsaranspråk) från missbrukarvärlden ska spridas till den egna sociala världen

genom nynyktra missbrukare. En överförd smitta skulle framför allt kunna uppfattas som ett

direkt hot mot behandlarvärldens strävanden att skapa och bevaka en hållbar legitimitet för

den egna professionen – både utåt och inåt.

Att skapa legitimitet för behandlaryrket utåt kan handla om att få behandlingsarbetet att

framstå som en rationell, kunskapsgrundad och målinriktad verksamhet, som bygger på en
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tydlig avgränsning av vilka personer och vilka avvikelser som ska behandlas – och vilka som i

rollen som normalitetens representanter är mest lämpade att stå för denna behandling. Som vi

tidigare sett kan en sådan strävan vara särskilt angelägen inom missbruksbehandlingsfältet,

som saknat formella kompetenskrav och därmed också en profession med en given samhälle-

lig legitimitet som fältets kunskapsbärare.

Kanske finns det också ett särskilt behov av en nykterhets- och mognadskarantän i behand-

lingar som utgår från just 12-stegsfilosofin. Behandlaren kan behöva motivera sin status som

avlönad yrkesmänniska genom att med hjälp av karantänen närmast rituellt avgränsa sig mot

de kamrater inom 12-stegsprogrammet som också nått det tolfte steget, men som i enlighet

med budskapet i detta steg mer eller mindre direkt börjat föra behandlingsbudskapet vidare till

andra, fast oavlönat. Kanske är det dessa personer som anses vara ”ute och frälser”?

Att skapa legitimitet inåt handlar om att behandlingssituationen inte får destabiliseras allt

för mycket för att den ska behålla sina mening och därmed sina önskvärda funktioner för dess

deltagare. Charlotte säger själv att maktskillnaden måste finnas kvar mellan behandlare och

klienter, ”annars så skulle jag inte ha nåt att lära ut”. Behandlingen bygger ju på en rad

outtalade grundantaganden om vad som å ena sidan är normalt och eftersträvansvärt och vad

som å andra sidan är avvikande och behöver behandlas. Man kan anta att denna stränga av-

gränsning skapas och återskapas så ihärdigt genom språkanvändning och olika interaktions-

former mellan behandlingsvärldens olika aktörer att den närmast fått status som odiskutabel.

Frågan är om dessa osynliga ”sanningar” om normalitet och olika problemkategorier över

huvud taget kan lyftas fram i ljuset och utsättas för ett radikalt ifrågasättande från klienternas

sida utan att det hotar den terapeutiska relationens grundantaganden om vem som ska lära ut

vad till vem. Utifrån Bourdieus resonemang om symbolisk makt måste denna maktmässiga

asymmetri alltid sättas inom parantes och förbli outtalad i det direkta behandlingsarbetet, för

att behandlaren inte ska förlora sin makt (Järvinen, 2002).

Man kan ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på sätt och vis betrakta våra intervju-

personers behandlarauktoritet som en framförhandlad äkthet. Men i den sociala världen blir

även en konstruerad äkthet likväl en internaliserad och därmed verksam äkthet både för

klienter och behandlare. Vi kan här påminna om Frank och Franks tes att framgångsrik

behandling måste bygga på att klienter och behandlare delar gemensamma myter och över-

tygelser (Kristiansen, 2000). Kanske är den framförhandlade sanningen om behandlarens

kompetens och relativa normalitet en sådan ”nyttig myt”, vars effekter gynnar båda parter

genom en delad känsla av meningsfullhet.
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Att det handlar om en konstruktionen av den kompetente behandlaren framträder tydligt på

några ställen i intervjupersonernas berättelser – till exempel när Sanna berättar hur samma

behandlare kan erbjudas helt olika subjektpositioner av klienterna utifrån sin egen missbruks-

bakgrund, beroende på om han eller hon jobbar i ett 12-stegssammanhang eller inte. Flera

gånger nämner behandlarna också olika subjektpositioner som de erbjudits av klienter men

inte velat acceptera. Gunnar känner sig obekväm när han utifrån sin terapeututbildning blir

underdånigt bemött. Precis som de andra behandlarna vägrar han integrera den av klienterna

erbjudna positionen som allvetande guru, placerad ”på piedestal”, i sin yrkesidentitet.

Det här belyser också hur våra intervjupersoner genom olika strategier förhåller sig mycket

aktivt till sin behandlarmakt. Här tycks de röra sig i ett spänningsfält mellan två motstridiga

intressen:

● Å ena sidan måste de accentuera skillnader gentemot klienterna – för att legitimera sin

yrkesposition och sin makt i behandlingssituationen.

● Å andra sidan behöver de framhäva likheter med klienterna – dels för krympa det upp-

levda maktglappet och möjliggöra ett empatiskt möte med klienter, och dels för att få en

kontinuitetskänsla i den egna identitetsresan, som bland annat i Gunnars fall.

Utifrån olika positioner längs denna tänkta ambivalenslinje använder tre av intervju-

personerna i första hand sina egna missbrukserfarenheter både till att å ena sidan legitimera

och osynliggöra sin behandlarmakt (bland annat genom att hävda att erfarenheterna ger dem

en förmåga att skilja ”sanning” från ”förnekelse” och klienternas ”rätta jag” från deras

”beroendepersonlighet”) – men samtidigt å andra sidan till att också aktivt problematisera

sin maktutövning eller de antaganden den grundas på. Detta sistnämnda maktmotstånd kan

exempelvis handla om att missbrukserfarenheterna gett behandlaren i fråga en sjukdom, eller

en sorts skörhet/utsatthet som förpliktigar till att avstå från delar av sin behandlarmakt. Eller

så kan dessa erfarenheter – som i Charlottes fall – bidra till att den skarpa gränsen mellan

normalitet och avvikelse kan ifrågasättas (eftersom behandlaren personligen sett den från båda

sidor), och därmed kan också delar av behandlarmakten som legitimeras av denna gränsdrag-

ning i förlängningen öppnas upp för förhandlingar med klienter.

Här utgör dock Bo ett undantag. Han verkar ha företagit den längsta identitetsresan av

intervjupersonerna, och i hans nuvarande behandlaridentitet tycks de egna missbrukserfaren-

heterna spela en försumbar roll. Istället verkar han ha hittat sitt huvudsakliga identitets-

material i andra sociala världar som han mötte under sina utbildningar. Därför är det också ur
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detta specifika identitetsstoff (som till stor del kretsar kring kunskap och utbildning) som Bo

verkar forma sina huvudsakliga verktyg för att både legitimera/återskapa sin behandlarmakt

och samtidigt ifrågasätta/minska den. Detta sker hos Bo utifrån en liknande ambivalens kring

upplevda skillnader och upplevda likheter som hos de andra behandlarna.

Det intressanta här är alltså att alla fyra behandlare använder sig av det som de upplever

som den centrala komponenten i sin egen yrkesidentitet som verktyget för att minska makt-

glappet mot klienterna. För Gunnar är det sjukdomen han delar med sina klienter och som

förenar honom i en förpliktigande gemenskap med dem; för Bo är det den egna erövrade

kunskapen som ska ställas till klienternas förfogande; för Sanna är det minnet av den egna

utsattheten och den empatiförmåga som detta resulterat i; och för Charlotte är det roll-

ambivalensen som gör att hennes och klienternas status i behandlingsvärlden kan ifrågasättas.

Intervjupersonernas vitt skilda berättelser tyder på att en egen bakgrund i missbruk inte på

något givet sätt tycks hänga ihop en viss definierbar behandlartyp. Det verkar alltså inte nöd-

vändigtvis vara själva missbrukserfarenheterna som styr hur behandlaren kan tänkas vara i

relationen med klienten – utan snarare det individuella förhållningssättet som de hittat till de

egna erfarenheterna. Det handlar om vilken mening erfarenheterna ges.

Man skulle kunna placera våra fyra intervjupersoner längs en tänkt skala utifrån deras för-

hållningssätt, d.v.s. vilken mening och betydelse de ger sina missbrukserfarenheter i den egna

kompetensupplevelsen. Gunnar skulle placera sig i närheten av skalans ena ytterpunkt, där

missbrukserfarenheterna upplevs som en oerhört central aspekt av det egna yrkeskunnandet.

Sanna – och framför allt Bo – skulle på samma skala hamna närmare den andra polen, där

missbrukserfarenheter ges en mer obetydlig roll i den upplevda behandlarkompetensen. Och

Charlotte skulle sannolikt återfinnas någonstans vid skalans mitt.

Men även utifrån denna grovt förenklade indelning i olika förhållningssätt till den egna

missbruksbakgrunden är det svårt att se några tydliga samband mellan exempelvis detta

förhållningssätt och olika professionella attityder eller maktstrategier. Visserligen verkar

Gunnar, som fäster i särklass störst vikt vid sina missbrukserfarenheter, också vara den av

behandlarna vars språkbruk ekar allra mest av outtalad behandlarmakt. Men denna ovilja att

problematisera den egna makten verkar inte på något sätt vara kopplad till en mindre bered-

skap hos Gunnar att på olika sätt försöka krympa maktglappet i relation till klienterna.

Oviljan att synliggöra behandlarmakten kan kanske snarare kopplas till Gunnars djupa

förankring i en tydlig 12-stegsdiskurs där föreställningar om oförskräckt konfrontation och

rannsakan ofta kan vara centrala beståndsdelar (Melin & Näsholm, 1998). Man anar ett

liknande mönster hos de övriga intervjupersonerna: de behandlare som efter sin egen 12-
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stegsbehandling – antingen genom lärare eller arbetskollegor – fått tillgång till identitets-

material som är förankrat i andra missbruksdiskurser än 12-stegsdiskursen, varkar dels vara

mer benägna att uttala och problematisera den egna makten, och dels vara mer benägna att

tillskriva de egna missbrukserfarenheterna en underordnad roll i den egna yrkeskompetensen.

Kanske kan man se det som att de i sin identitetsresa från klient till behandlare blivit erbjudna

fler kontrasterande subjektpositioner som de kunnat integrera i sin identitet som behandlare.
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7. Diskussion

Den här studien har undersökt hur fyra missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund

konstruerar sin yrkesidentitet. Alla fyra har upplevt att de behövde gå i en sorts ”karantän”

från behandlingsvärlden innan de kunde fullborda sin identitetsresa från att vara klient till att

bli behandlare. Den centrala aspekten av denna karantän har varit att erövra en exklusiv

legitimitet och äkthet som behandlare – både inför övriga behandlingsvärlden och utåt mot

samhället. De fyra behandlarna uppvisar olikartade sätt att konstruera sin behandlaridentitet,

men i samtliga fall verkar denna konstruktion äga rum i ett slags maktspänningsfält mellan å

ena sidan upplevda skillnader mot klienterna och å anda sidan upplevda likheter med dem.

Studien tyder på att dessa behandlare använder antingen den egna missbruksbakgrunden

(utifrån de innebörder de ger dessa erfarenheter idag) eller någon annan central aspekt av den

egna kompetensupplevelsen till att både befästa och göra visst motstånd mot den egna

behandlarmakten.

Samtidigt väcker intervjupersonernas berättelse flera intressanta frågor som förblivit

obesvarade men som pockar på att bli närmare undersökta. Hur kan man till exempel förklara

att det bara är de kvinnliga behandlarna i studien som verkar ha integrerat minnet av den egna

utsattheten och underlägsenheten från sin egen missbrukstid i behandlaridentiteten? Ser

identitetsresan annorlunda ut för kvinnliga än för manliga missbruksbehandlare med egen

missbruksbakgrund? Sker den till exempel utifrån skilda förutsättningar vad gäller handlings-

utrymme och legitimitetsanspråk?

De fyra berättelserna väcker också en nyfikenhet om klienternas delaktighet i behandlings-

världens konstruktioner av kategorierna ”behandlare” och ”klienter” utifrån föreställningar

om normalitet och avvikelse. En liknande intervjustudie utifrån klienternas perspektiv skulle

också kunna ge intressanta ledtrådar om hur missbruksbehandlarnas kompetens- och

identitetsarbete uppfattas på ”andra sidan av normaliteten”. Framför allt skulle en etnografisk

studie, med forskaren som deltagande observatör i behandlingssammanhanget, kunna ge

ypperliga tillfällen att direkt i praktiken studera själva huvudarenan för behandlingsvärldens

förhandlingar om den sociala verkligheten, deltagarnas identiteter och om makten.

Den här studien har utgått från ståndpunkten att delar av den tidigare forskningen kring

missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund utgör något av en återvändsgränd. Det

gäller framför allt många av de kvantitativa studier som försökt fastslå olika karakteristiska

skillnader mellan missbruksbehandlare med respektive utan missbruksbakgrund. Problemet är

att själva kategorin ”missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund” i vissa hänseenden
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utgör en så oerhört heterogen grupp, att den framstår som orimlig att använda som samman-

hållen kategori för olika jämförelser med andra behandlargrupper. Inom gruppen ryms stora

skillnader när det gäller vilka substanser som använts i vilken omfattning, vilka innebörder

substansbruket haft för användaren, och inte minst vilka sociala världar bruket ägt rum i.

För mer än 20 år sedan efterlyste Aiken m.fl. (1984) en forskning som fokuserade på

likheter istället för skillnader mellan olika missbruksbehandlare. Vad är det egentligen för

processer, undrade författarna, som gör att olika missbruksbehandlare med vitt skilda bak-

grunder i slutändan ändå blir en så anmärkningsvärt homogen grupp, när det gäller exempel-

vis arbetsmetoder och behandlingsutfall? Den här uppsatsen har försökt bidra till belysa denna

högintressanta frågeställning.

Utifrån de här resonemangen har denna studie helt och hållet släppt den gamla, ständigt

omdebatterade, men samtidigt så fruktlösa frågan huruvida missbruksbehandlare med egen

missbruksbakgrund blir bra eller dåliga behandlare. Utgångspunkten har istället varit Anders

Bergmarks ståndpunkt att en avgörande aspekt för en behandlings framgång är att behand-

laren och klienten ”talar om rimliga saker och att det verkar meningsfullt för bägge parter”

(Hasselgren, 2006). På det sättet kan delar av missbruksbehandlarnas upplevda kompetens

bland annat ses som resultatet av en förhandling kring meningsfullhet med klienten: Vad är

meningsfullt att behandla? Hur? Och av vem? Vilken mening behandlarnas eventuella miss-

bruksbakgrund ges i det sammanhanget tycks alltså vara en fråga som är öppen för ständiga

förhandlingar inom behandlingsvärlden.

En tänkbar kritik mot den här studien är att den i slutändan egentligen inte kan presentera

några svar om hur missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund är eller gör. Dess

kvalitativa och delvis explorativa karaktär gör att den inte ens kan lämna något entydigt

besked om hur sådana behandlare generellt uppfattar och konstruerar sin yrkesidentitet.

Det är däremot författarens förhoppning att de här återgivna fyra berättelserna ska kunna

bidra till att blixtbelysa några frågor som i högsta grad är relevanta för all sorts psykosocialt

behandlingsarbete. Det är frågor som handlar om hur vi värderar levd erfarenhet mot formell

utbildning i professionellt behandlingsarbete – och utifrån vilka bevekelsegrunder vi gör det.

Det är frågor som handlar om vilka olika identitetspositioner vi som behandlare eftersöker i

vår yrkesutövning, och hur det kan tänkas påverka våra relationer till klienterna. Och det är

också frågor som i förlängningen berör hur vi som behandlare på olika sätt är delaktiga i de

diskurser som formar det sociala arbetets osynliga, underförstådda ”sanningar” – och på vilka

gruppers bekostnad vi egentligen erövrar och fortsätter att bevaka våra positioner i denna

ständiga kamp om meningsskapandet.
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BILAGA 1

XX den 14 april 2008

Vill du delta i en studie om
missbruksbehandlare som själva haft ett
missbruk/beroende tidigare i sitt liv?

Du kanske jobbar som alkohol- och drogterapeut, addiktolog eller tolvstegsbehandlare, och har
tidigare haft egna problem med missbruk eller beroende?

I så fall söker jag just dig, för att genomföra en intervju där du berättar om hur du ser på dina
personliga erfarenheter av eget missbruk eller beroende, och vad dessa erfarenheter betyder för dig i
ditt nuvarande behandlingsarbete med personer som har missbruks- eller beroendeproblem.

Jag heter Sebastian Kloss och läser på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet.
Just nu skriver jag en C-uppsats om hur missbruksbehandlare som har en egen bakgrund i
missbruk/beroende ser på dessa erfarenheter i relation till sitt nuvarande yrke och sin yrkesroll.
Projektet sker under vetenskaplig handledning och läggs fram som akademisk uppsats senare i år.
Det finns idag oerhört få svenska studier kring det här ämnet, vilket gör den här studien extra
intressant och angelägen. Jag hoppas att du också ska tycka det.

Inom ramen för denna uppsats vill jag genomföra intervjuer med fyra eller fem sådana behandlare.
Intervjuerna tar ungefär en timme per person, och genomförs på den plats intervjupersonerna själva
föredrar. Jag är rörlig i hela YY-regionen.

Intervjuerna spelas in på bandspelare, men du garanteras full konfidentialitet: det innebär att alla data
som kommer från intervjun med dig avidentifieras, och ingen annan än jag får tillgång till den
inspelade intervjun eller några andra data som kan röja din identitet.

Vad krävs för att vara aktuell som intervjuperson för min uppsats?
● Du ska jobba med någon form av direkt behandlingsarbete inom missbruks- och beroendevården.
● Du ska tidigare i livet ha haft egna problem med missbruk/beroende vad gäller alkohol och/eller

narkotika. Dessa problem bör ligga några år tillbaka i tiden, så att du har fått en god distans till
dem. Det är angeläget att du upplever att problemen är bearbetade, så att intervjun i första hand
kan bli en intressant och givande upplevelse för dig

Deltagandet är naturligtvis frivilligt, och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande.

Hör av dig om du är intresserad av att delta eller har fler frågor kring den här studien.

Med vänlig hälsning,

Sebastian Kloss
[adressuppgifter, utlämnas i uppsatsen]



BILAGA 2

Intervjumanual

Fakta och bakgrund:
˗ Ålder
˗ Yrke och utbildning
˗ År i yrket, tidigare arbetsplatser
˗ Tidigare yrken

Valet att bli behandlare:
˗ Hur kom det sig att du blev behandlare?
˗ Hur föddes tanken?
˗ Hur resonerade du?

Synen på de egna missbrukserfarenheterna:
˗ Hur ser du på erfarenheterna idag?
˗ Hur påverkar de dig i arbetet?
˗ Hur använder du dig av dem i arbetet?
˗ Har din syn på erfarenheterna förändrats?
˗ Har ditt sätt att använda erfarenheterna förändrats?
˗ Skulle du kunna ha ditt jobb utan att ha haft de här erfarenheterna?
˗ Räcker det med erfarenheter av missbruk/beroende för att bli en bra behandlare?
˗ Kan vem som helst med sådana erfarenheter bli behandlare?

Synen på behandlare utan egna missbrukserfarenheter:
˗ Skillnader mellan behandlare med/utan egna erfarenheter av missbruk?
˗ Likheter mellan behandlare med/utan egna erfarenheter av missbruk?
˗ Hur ser behandlare utan egen missbruksbakgrund på behandlare som dig?

Klienternas syn på intervjupersonens missbrukserfarenheter:
˗ Hur ser dina klienter på dina erfarenheter?
˗ Hur ser du på deras reaktioner?
˗ Hur förändras relationen till klienterna när de får höra om dina erfarenhet?


