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Abstract 

 
Föreliggande studie redogör för en undersökning av en behandlingsinstitution för kvin-

nor med missbruksproblematik. Behandlingsinstitutionen tillämpar tolvstegsmodellen 

som en behandlingsmetod. Syftet med studien är att undersöka klienters åsikter och 

synpunkter kring tolvstegsmodellen. Arbetet har vidare som syfte att redogöra för even-

tuella påverkan klienter i inlednings- och slutskedet av behandlingen upplever att be-

handlingen på behandlingsinstitutionen har/haft på dem. Metoden jag valde var kvalita-

tiva forskningsintervjuer. Jag har valt att analysera intervjuerna utifrån symbolisk inte-

raktionism. Resultatet från intervjuerna påvisar att klienternas upplevelser skiljer sig i 

inlednings och slutskedet av behandlingen. Vårdade kvinnor i inledningsskedet av be-

handlingen upplever att det finns onödiga behandlingsarbeten i programmet. Däremot 

har vårdade kvinnorna i slutskedet skapat sig en helt annan uppfattning av metoden än 

vad de hade i början av behandlingen. 

 

Nyckelord: Socialt arbete; kvinnor med missbruksproblematik; behandlingsinstitution 

för kvinnor; tolvstegsmodellen. 
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1. Inledning 
 

Under de senaste åren har antalet behandlingsprogram och institutioner, som deklarerat 

att man arbetar enligt den s k Minnesotamodellen, Tolvstegsmodellen, ökat kraftigt. Inte 

minst av denna anledning finns det skäl att i större omfattning mera kunskapsinriktat 

intressera sig för hur denna behandlingsmetod upplevs av klienterna på institutioner.  

     Debatterna om Tolvstegsmodellen har varit kraftiga inom svenska  

missbruksbehandlingskretsar. Den delvis kritiska debatten skall ses i perspektiv av att 

det varit mycket tyst i den professionella diskussionen om innehållet i den etablerade 

behandlingen av alkoholmissbrukare med undantag av temat tvång - frivillighet.  

Det torde därför inte råda något som helst tvivel om att det finns ett stort behov  

av forskningsinsatser kring svensk missbruksvård. 

     Mot denna bakgrund valde jag att studera ett behandlingshem som erbjuder 12-stegs 

behandling. Behandlingshem är ett kvinnohem varav fokus läggs  

på kvinnors missbruk. Jag utgår från symbolisk interaktionism  i denna studie.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 
Mitt syfte är att undersöka klienters åsikter och synpunkter kring behandlingsmetoden, 

tolvstegsmodellen. Arbetet har vidare som syfte att redogöra för eventuella påverkan 

klienter i inlednings och slutskedet av behandling upplever att behandlingen på behand-

lingshemmet X har/haft på dem. 

     Arbetets forskningsfrågor är följande: 

 

- Vilka åsikter och synpunkter har vårdade kvinnor på behandlingshemmet X? 

- Vilken påverkan upplever vårdade, som är i inledningsskedet av behandling på 

behandlingshemmet X, har/haft på dem? 

- Vilken påverkan upplever vårdade, som är i slutskedet av behandling på behand-

lingshemmet X, har/haft på dem? 
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3. Tidigare forskning 

 
3.1 Missbruk 

 
3.1.1 Definition 

 

En rad olika förklaringsmodeller till missbruk har presenterats utan att forskningen kun-

nat uppvisa konsensus kring missbrukets orsaker, utvecklingsförlopp eller att någon 

specifik behandlingsform har visat sig vara överlägsen (Bergmark & Oscarsson 2000). 

Ett problem som belastar forskning kring missbruk är att den tenderar att isolera feno-

menet missbruk från mänskligt liv i stort med all sin komplexitet vilket leder till att man 

många gånger utarbetar alltför snäva förklaringsmodeller (Blomqvist 1999). 

     Med missbruk avses i detta arbete en livsstil där användningen av droger  

såsom alkohol, narkotika, läkemedel upptar en så stor del av individens tillvaro att den 

ger problem av social, psykisk, fysisk och ekonomisk art. Missbruket upptar en väsent-

lig del av individens liv och utgör kärnan i personens självuppfattning (Hedin 2003). 

 

 

3.1.2 Kvinnors missbruk 

 

Förändringar av kvinnors livsbetingelser under det senaste seklet har lett till att livsvill-

koren mellan könen närmar sig varandra. Detta gäller även bruk av alkohol och andra 

former av droger vilket påverkat frekvensen av kvinnor med missbruksproblem (Hel-

mersson-Bergmark 2002). Det föreligger dock stora skillnader gällande könsfördelning-

en bland missbrukarna där kvinnor uppskattas utgöra en tredjedel av det totala antalet 

missbrukare (Fridell 2002). Huvuddelen av forskning kring missbruk bedrivs fortfaran-

de utan ett könsperspektiv (Hensing 2003) detta trots att det föreligger avsevärda skill-

nader i hur missbruket uttrycker sig och vilka konsekvenser de får för de bägge könen. 

Forskning om kvinnors missbruk har vuxit fram sedan tidigt 1980-tal då man började 

uppmärksamma kvinnors utsatthet såväl inom missbruket som på behandlingsinstitutio-

nerna. Exempel på kvinnospecifik problematik som lyfts fram är sexualitet och miss-

bruk samt missbrukande kvinnors mödraskap (Leissner & Hedin 2002). 

     Studier visar att kvinnor som missbrukar etablerar ett socialt utanförskap som är  
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både starkare och utvecklas snabbare än vad som är fallet för motsvarande grupp män 

(Hilte 2002). I en rikstäckande undersökning av tunga narkotikamissbrukare i landet 

fann man att flickor i högre grad än pojkar hade fler och allvarligare belastande bak-

grundsfaktorer som psykisk ohälsa, erfarenheter av övergrepp etc. (Fridell 2002). Att 

flickor ofta föredrar äldre pojkars sällskap får allvarliga konsekvenser om pojkarna är 

narkomaner. Flickorna börjar tidigare med missbruk, även injektionsmissbruk jämfört 

med pojkar och utvecklar snabbare ett fullt utvecklat beroende jämfört med pojkar (Fri-

dell 2002).  

     Kvinnors status i missbrukarvärlden beskrivs ofta som låg där starkt  

förenklade könsstereotyper råder (Jansson 2002). De stereotypa nedvärderande attity-

derna hos männen i missbrukarkretsar i kombination på brist av konventionella normer 

som reglerar makt och användning av våld gör att kvinnor ofta far väldigt illa inom 

missbrukarmiljön (Fridell 2002). Det Lalander (2001) kallar subkulturens genusordning 

syftar på missbrukarmäns försök till att hävda sig på kvinnliga missbrukares bekostnad i 

syfte att kompensera delar av den förlust i respekt som missbrukarlivet ger.  

     Ett gemensamt personlighetsdrag bland kvinnor med alkohol problem som  

forskningen visat på är låg självkänsla. Om detta är orsak till alkoholproblem eller en 

följd av det är dock inte klart (Hensing 2003). Ett sätt att se det är att kvinnor med alko-

holproblem hamnar i en ond cirkel då hon inte når upp till de ideal och normer som 

samhället föreskriver. Självkänslan sjunker och hon klarar i ännu mindre utsträckning 

av omgivningens krav och förväntningar varpå självkänslan sjunker ännu mer. Spän-

ningen mellan hur en kvinna skall vara och hur hon ser sig själv ökar och hennes skam 

blir intensivare (Grufman Kalén 2000). För den enskilda kvinnan kan det innebära att 

hon internaliserar dessa omdömen och lätt hamnar i en avvikelsespiral där hon ständigt 

devalverar sin självbild. En utveckling som många gånger förstärks av anhörigas och 

myndigheters reaktioner (Hilte 1996). Känslor av skam och skuld är vanligt förekom-

mande bland kvinnliga missbrukare där skam handlar om känslan som uppstår utifrån 

oförmågan att ta hand om sig själv och sina vardagliga uppgifter medan skulden mer 

beröra de känslor som uppstår av de skador det egna missbruket förorsakar andra män-

niskor, exempelvis de egna barnen (Jakobsson 2003).  

En studie gällande sambandet mellan genusidentitet och risken för  

alkoholproblem  hos kvinnor visar att kvinnor som är emotionellt styrda där impulsivitet 

är ett betydelsefullt inslag i agerandet har en förhöjd risk för alkoholproblem. Förmågan 

till att ”stå på sig”, sätta gränser för sig själv och andra samt förmåga till ledarskap an-
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sågs som skyddande egenskaper gällande utvecklande av alkoholproblem hos kvinnor 

(Hensing 2003). 

     Faktorer som talar till kvinnors fördel gällande situationen i missbruk är  

att de uppvisar en större möjlighet till att bevara social stabilitet (Jansson 2002), att de 

är utsatta för färre samhällsingripanden än män samt att dödligheten bland narkotika-

missbrukande kvinnor är avsevärt lägre än bland motsvarande grupp män (Fridell 

2002). 

 

 

3.2 Behandling 

 
3.2.1 Missbrukarvården 

 

De processer och inflytanden som leder fram till stabil missbruksfrihet är ofullständigt 

klarlagda men forskning pekar på att det rör sig om ett komplext samspel mellan psyko-

logiska processer och yttre livsförändringar (Blomqvist 1999). Motstridiga forsknings-

resultat är vanligt förekommande vilket kan förklaras med undersökningarnas metod-

mässiga brister (Blomqvist 2000). Ju större vetenskaplig precision undersökningarna 

har haft ju sämre har behandlingsresultatet visat sig vara (Lindström 2000). Bedöm-

ningen av den svenska missbruksvården från forskningshåll är mycket varierande och 

innehåller allt från hävdandet att missbrukarvården i stor utsträckning består av insatser 

som är bevisat ineffektiva eller av oklart värde till hävdandet att missbruksvården har 

acceptabla resultat om utfallskriterierna modifieras (Blomqvist 2002).  

     Behandling förstås i detta arbete i enlighet med följande förslag till definition: 

 
Med behandling avses alla aktiviteter på individnivå som: 

                 -        har primär terapeutisk intention gentemot identifierade alkoholproblem; 

                 -        utförs i en primär terapeutisk kontext som inom ramen för detta kan förväntas 

                          ge terapeutiska effekter (Bergmark & Oscarsson 2000 s. 124). 

 

Definitionen utgår från två kriterier; primär terapeutisk intention och primär terapeutisk 

kontext. Det första kriteriet innebär att det primära syftet med aktiviteten skall vara att 

behandla identifierade missbruksproblem på individnivå. Det andra kriteriet innebär att 

det måste finnas en primär intern relation mellan aktiviteten ifråga, det teoretiska eller 
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praktiska sammanhang den utförs i och den förväntade terapeutiska effekten (Bergmark 

& Oscarsson 2000). 

 

 

3.2.2 Generella påverkansfaktorer 

 

En förtroendefull relation mellan klient och behandlare har visat sig vara ytterst värde-

full i behandlingsarbetet och anses vara av överordnad betydelse jämfört med den speci-

fika behandlingsmodellen även om det är svårt att mäta denna påverkansfaktor (Fridell 

1996). Terapeutens behandlande kompetens generellt och i den tillämpade metodiken i 

synnerhet har stor betydelse. Socioekonomisk status, social stabilitet och psykiska hälsa 

är alla andra faktorer som påverkar behandlingsutfallet (Blomqvist 1999). Just psykiska 

störningar är en faktor som ofta pekas ut som en ogynnsam behandlingsfaktor, proble-

matiken förvärras av att det många gånger är svårt att identifiera psykisk störning (SBU 

2001). För de personer som är i en mer utsatt position där man förlorat mycket av sin 

socioekonomiska status och som har betydligt svårare att mobilisera sitt nätverk är det 

avgörande att man lyckas reorganisera ett nytt fungerande socialt liv (Blomqvist 1999). 

     Även om det inte finns stöd för att en specifik behandlingsideologi skulle  

vara överlägsen någon annan är det viktigt att behandling är teoretiskt förankrad och väl 

strukturerad. Behandlingsideologin handlar om förutsägbarhet då den styr, stabiliserar 

och skapar kontinuitet i behandlingsarbetet så att tillfälliga förändringar inte rubbar det 

grundläggande normsystemet eller behandlingsinnehållet (Fridell 1996). Behandlings-

ideologin har en betydelsefull roll i en lyckad behandling, då ett för utfallets del avgö-

rande inslag är i vilken utsträckning personen ifråga lyckas tillgodogöra sig respektive 

programs grundläggande budskap, och accepterat den form i vilket budskapet förmed-

lats (Blomqvist 1999). Personer som lyckats förändra sitt sätt att leva med hjälp av soci-

ala program kännetecknas ofta av att ha omarbetat sitt sätt att förstå sig själv och förete-

elser i omvärlden. Det nya sättet att betrakta tillvaron har många gånger stora likheter 

med den verklighetsbeskrivning som det specifika programmet erbjuder, något som 

uttrycker sig särskilt tydligt i språket (Nyström 2002). 

     I en större metaanalys1 över psykosociala behandlingsformer av  

                                                 
1 Metaanalys är en statistisk metod som använder resultaten från ett antal sinsemellan oberoende studier 
för att belysa till exempel effekten av en viss insats. Genom att kombinera resultaten från många studier 
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narkotikamissbruk påpekas att en fungerande behandling av missbruk kräver att man:  

-      fokuserar på själva missbruksbeteendet och försöker modifiera det. 

-      har en hög grad av struktur och tydlighet. 

-      låter behandlingen pågå under tillräckligt lång tid för att möjliggöra att individens 

vanor och beteenden kan förändras. 

     Multimodala behandlingsinsatser2 kan trots dessa rekommendationer vara  

av stor betydelse då de kan bidra till en avsevärd minskning av behandlingsavbrott 

(SBU 2001). 

     Hedin (2002) redogör med sin utgångspunkt från forskning som berör  

uppbrott ur centrala livsroller för tre viktiga element i uppbyggnaden av ett nytt liv. Det 

handlar om : 

     Grundresurser för ett nytt liv; där egen bostad, meningsfull sysselsättning samt in-

komst för försörjning är centrala delar i etablerandet av en ny funktionell identitet. Kris-

tiansen (2000) varnar för risken att undervärdera betydelsen av materiella frågor som 

kan ha avgörande betydelse för hur personen blir betraktad av omgivningen samt hur 

han/hon betraktar sig själv. Avsaknaden av grundresurser leder ofta till social utslagning 

(Kristiansen 2000). 

     Meningsfulla nära relationer; är avgörande för upplevelsen av att tillvaron har me-

ning och innehåll. För många missbrukande kvinnor och män är det viktigt att bygga 

upp relationer som fungerar stärkande på den nya livsstilen vilket för många kan handla 

om relationen med egna barn och därmed ett förstärkande av modersrollen.  

     Identitetsarbete; handlar om arbete med egna psykologiska problem, självförtroende 

och identitet. Identitetsarbetet handlar om bearbetning av tre slag; att gräva upp och 

bearbeta gamla psykologiska problem som funnits under hela missbruket, att bearbeta 

händelser och relationer som härleds till missbrukarlivet samt ett arbete med stärkande 

av självförtroende och självbild inför de nya uppgifter, roller och relationer det nya livet 

erbjuder. 

     Ett avgörande inslag för att uppbrottet ur centrala livsroller skall fungera  

är befintligheten av stödrelationer både av informell som professionell karaktär (Hedin 

2002). 

                                                                                                                                               
reducerar man slumpens inflytande på resultaten. Därmed minskar man också risken för felaktiga slutsat-
ser om insatsens effekter (Esaiasson 2004). 
 
2 Behandlingsinsatser som fokuserar på flera olika behandlingsområde och kombinerar flera metoder  
( Hilte 1996).  
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3.2.3 Kvinnor i behandling 

 

Generellt sett har kvinnor bättre behandlingsresultat än män (SBU 2001) men är samti-

digt överrepresenterade bland de som avbryter behandling (Bergmark 1994). Kvinnor 

placeras många gånger i behandlingsformer som är anpassade efter mäns behov och 

som dessutom domineras av män (Trulsson 2002). Det föreligger i dessa sammanhang 

en avsevärd risk för att kvinnor hamnar i samma typ av beteenderepertoar som de haft 

missbrukarmiljön där de med en påtaglig underordning försöker kompensera sig genom 

att agera utifrån ett sexualiserat beteende för att knyta relationer till specifika män 

(Trulsson 2002). Det beteendet som är särskilt vanligt bland missbrukande kvinnor med 

personlighetsstörningar (Fridell 2002). En enkönad behandlingsmiljö har visat sig ha en 

avsevärd påverkan på kvinnors möjlighet att tillgodogöra sig behandling (Trulsson 

2001).  

     Kvinnoinstitutioner betonar till skillnad från könsblandade terapeutiska  

institutioner vissa specifika behandlingsinslag som individuell terapi, gruppstöd och 

aktiviteter som är inriktade på kvinnors behov och vardag (Fridell 2002). Skam och 

skuldkänslor är ett framträdande drag hos kvinnor under behandling något som kan vara 

särskilt påtagligt för de kvinnor som genomgår behandlings enligt Minnesotamodellen 

där skuld och skam är betydelsefulla behandlingsteman (Hilte 1999). Det egna mo-

derskapet är ett centralt tema för många kvinnor med missbruksproblematik både vad 

det gäller motivation till att söka behandling som att under behandlings arbete för att 

förbättra en många gånger skadad relation till de egna barnet/ barnen (Trulsson 2001).  

     Trulsson (2001) betonar betydelsen av att utveckla kvinnoidentiteten, som  

hon menar är mer relationsorienterad än vad mansidentiteten är, hos missbrukande 

kvinnor. Då många missbrukande kvinnor har specifika uppväxtvillkor så erhåller de 

också särskilda erfarenheter som är svåra att dela med andra, något som påverkar utfor-

mandet av kvinnoidentiteten. Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa, traumatiserande upp-

levelser, bristande kontakt med sin familj, stark påverkan av pojkars normsystem, tidig 

alkohol och sexuell debut ger alla särskilda erfarenheter som har svårt att samsas med 

traditionell kvinnoutveckling. Unga flickor blir genom detta isolerade till sina specifika 

erfarenheter och bygger sin identitet utifrån detta. Trulsson ger exempel på förmågan till 

närhet som hon menar många gånger är störd hos missbrukande kvinnor. Genom att 

återskapa och stärka tidigare brustna relationer för dessa kvinnor ges möjlighet att re-
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konstruera en kvinnoidentitet som är av central betydelse för den enskilde kvinnans 

möjligheter att rehabiliteras ur ett missbruk (Trulsson 2001). 

     Åtgärder för missbrukande kvinnor innebär många gånger åtgärder för  

barn. Oavsett om kvinnan har vårdnaden om dem eller ej krävs en planering av kontak-

ten mellan mor och barn. Barnen kan ofta vara en drivkraft till att fullfölja behandlingen 

men kvinnorna behöver mycket stöd i sitt moderskap under behandlingstiden. Behand-

lingen kan för många kvinnor blir svårare till följd av att den aktualiserar situationen för 

de egna barnen och att en tillbakablick på ett föräldraskap där missbruk varit ett domi-

nerande inslag för många kvinnor är mycket smärtsamt (Laanemets 2002). 

     I ett försök att bemöta den många gånger nedslående diskussionen inom  

forskarvärlden om utfallet av behandling inom missbruksvården har Hilte och Laane-

mets genomfört en studie av behandlingspåverkan hos kvinnliga missbrukare inom fyra 

olika behandlingsmetoder. Man fann att kvinnorna påverkats och förändrats av behand-

lingen på ett sätt som upplevdes mycket positivt. Kvinnorna tillägnade sig nya perspek-

tiv både på sig själv och sitt eget handlande, vilket ledde till utvecklingen av nya identi-

teter och handlingsförmågor. Likheterna i kvinnornas beskrivningar av sin situation 

visade sig vara större i början av behandlingen än i slutet då beskrivningarna påverkats 

av den behandlingsmetod som kvinnorna genomgått behandling i (Hilte 1999).  

 
 
4. Teoretiska utgångspunkter 

 
Här nedan följer en kort presentation av det teoretiska perspektiv jag kommer att använ-

da som en analysgrund. Jag vill dock poängtera att vissa delar av detta perspektiv kom-

mer att användas på ett mer indirekt sätt i min analys och tolkning. Jag valde att ändå ha 

med dessa delar i detta kapitel för att kunna ge en helhetsförståelse av den tolkning jag 

gör i resultat- och analysdelen.  

 

 

4.1 Symbolisk interaktionism  

 
Symbolisk interaktionism är ett perspektiv, ett synsätt eller en utgångspunkt för en ana-

lys av den sociala verkligheten (Trost & Levin, 1996). Här fokuseras den sociala inter-
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aktionens karaktär och de dynamiska sociala aktiviteterna som äger rum mellan indivi-

der. Genom att fokusera på interaktionen i sig som studieobjekt skapar den symboliska 

interaktionisten en mer aktiv bild av människan och förkastar bilden av den passiva, 

determinerade organismen. Individer interagerar; samhällen är uppbyggda av interage-

rande individer. Människor förändras konstant i interaktionen och även samhället för-

ändras genom interaktionen samt genom den upplevda sociala verkligheten.  

     Detta perspektiv kan sägas innehålla fem grundläggande element, vilka jag  

kort presenterar nedan. Jag använder mig främst av definitionen av situationen, social 

interaktion och symbol. 

  

Definitionen av situationen  

Definitionen av situationen är något som ligger som bas i alla sammanhang vi befinner 

oss i eftersom vi inte kan agera eller tänka utan att göra det i någon situation, som vi 

själva definierar eller uppfattar. Om människor definierar eller varseblir en situation 

som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser. Det innebär att det en männi-

ska varseblir inte bara är hennes verklighet utan att det också styr hennes beteende. Si-

tuationen utgörs inte endast av de personer man interagerar med utan av hela den situa-

tion man befinner sig i (Trost & Levin, 1996).  

     

Här följer ett exempel om Nisse och Lisa som arbetar på samma arbetsplats. De brukar 

möta varandra i foajén på morgonen klockan åtta och hälsar då på varandra. En morgon 

när Lisa kommer in genom dörren passerar Nisse henne utan att hälsa. Lisa definierar då 

situationen som att Nisse är sur på henne och hon går då ilsket där ifrån och tänker att 

då skall inte jag vara trevlig mot honom under resten av dagen. I samma stund så vänder 

sig Nisse om och säger till Lisa: "Hej Lisa, förlåt jag såg dig inte på en gång, jag är så 

trött idag!". Då definierar Lisa om situationen och ändrar därmed också sitt beteende 

och ler vänligt mot Nisse.  

     Dessa definitioner och omdefinitioner av situationer gör vi automatiskt  

och snabbt i vår vardag och de gör att vårt beteende konstant förändras. Det leder oss in 

på ett annat grundläggande element i symbolisk interaktionism, aktiviteten, då vi i vårt 

vardagsliv hela tiden handlar och agerar, vi är aktiva.  

     Definitionen av situationen är viktig för att behandlingen ska få någon  

effekt. Eftersom vårdade agerar eller tänker utifrån hur de upplever sin situation, sina 

behov och vården är det viktigt att studera hur de vårdade upplever vårdnaden.   
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Aktivitet  

Vi handlar och beter oss hela tiden, vi är aktiva. Att vara aktiv innebär att vara med i en 

process; inget är statiskt utan vi är alla föränderliga. Därför upplever vårdade behand-

lingen på skilda sätt. Till skillnad från andra grenar inom beteende- och samhällsveten-

skaperna ser symbolisk interaktionism inte på människor som varande, Nisse är inte 

blyg, utan som att vi beter oss, Nisse beter sig blygt. Vi är inte, vi gör! (Trost & Levin, 

1996).  

     En konsekvens av att vi är aktiva och att vi definierar situationer på skilda  

sätt är att vi människor är svåra att predicera. Sådant som har med vanor och internalise-

rade normer att göra kan vi ganska lätt förutsäga, medan många små och stora rörelser 

en individ kommer att utföra är näst intill oförutsägbara. Om vi känner till en individs 

bakgrund och den givna situationen kan vi däremot ganska väl förutsäga vad en individ 

inte kommer att göra. Lisa som är uppvuxen i Sverige kommer exempelvis inte att ha 

ketchup på pannkakorna. Hon kommer heller inte att bada naken på stadens badhus. 

Under socialisationsprocessen har vi fått lära oss en mängd normer om hur man ska bete 

sig och inte bete sig, och dessa normer (av skilda slag) är mer eller mindre integrerade i 

hela vårt system av möjligheter att definiera situationen. Att vara naken och bada på 

badhuset hör helt enkelt inte till den sedvanliga definitionen av situationen! Man skulle 

således kunna säga att vi endast har ett begränsat antal valmöjligheter avseende våra 

alternativa handlingar; ofta finns inte ens något alternativ integrerat i oss.  

Enligt detta perspektiv kan jaget sägas utgöras av två delar, ”I” och ”Me”. ”Me” är den 

del som har samlat på sig allt som individen varit med om under sin livstid, både det 

aktiva och det inaktiva, det medvetna och det omedvetna. I ”Me” finns våra normer in-

ternaliserade och vårt samvete. Vårt ”I” är däremot aktivt; med detta handlar vi och vårt 

Me styr och bromsar vårt ”I”. ”I” kan således ses som den mer spontana delen av jaget. 

Så snart ”I” sagt eller gjort något är den aktiviteten borta och lagras symboliskt i ”Me”. 

Det är således vårt ”Me” som till viss del är förutsägbart medan vårt ”I” inte är det i 

samma grad.  

 

Nuet  

Vi finns i nuet och definierar situationen i nuet, vi interagerar med våra symboler i nuet. 

Man kan inte gå tillbaka till ett nu som har passerat, som inte längre finns, som endast 

funnits och som endast funnits en kort stund (Atkinson & Housley, 2003). 
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     Som jag tidigare nämnt befinner vi oss i en process och förändras ständigt.  

Minnet innehåller inte bara det erfarna utan även det glömda finns integrerat i de nyare 

meningarna och värderingarna. Det glömda är inte bortträngt och påverkar oss inte pas-

sivt - det är integrerat och finns således med i den alltjämt pågående modifikationspro-

cessen vi människor deltar i.  

     I denna integrerade mening är människans beteende en produkt av hela  

hennes historia, inte bara i barndomen utan av all upplevelse eller erfarenhet såväl på 

det sociala planet som på det individuella. "Glömda" saker, företeelser eller objekt fort-

sätter att inverka på vårt beteende i nuet. Vi använder oss av vad vi erfarit som barn och 

vi använder oss av det i nuet men processen fortsätter och vi kan plocka fram det vi lärt 

oss vid behov.  

 

Social interaktion  

En av de viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism är interaktion eller so-

cial interaktion. Att interagera är att samtala men inte bara genom att tala utan även ge-

nom våra övriga fysiska rörelser. Man kan alltså säga att vi så gott som alltid ägnar oss 

åt social interaktion. Människor interagerar med varandra men även med sig själva ge-

nom att tala med sig själva, d v s genom att tänka, medvetet eller omedvetet.  

En individs föreställningsvärld kan definieras som symbolisk handling riktad mot jaget, 

den symboliska aktiviteten som aktören riktar mot sitt eget jag. Det är i föreställnings-

världen som vi exempelvis definierar situationer; när vi interagerar med oss själva (när 

vi tänker) gör vi detta i vår föreställningsvärld. Precis som när vi använder det talade 

språket så manipulerar vi symbolerna inom oss i föreställningsvärlden.  

     Enligt Atkinson & Housley (2003) förändras vår föreställningsvärld  

kontinuerligt allteftersom vi gör nya erfarenheter. Föreställningsvärlden bygger på den 

tidigare sociala interaktionen med alla dess symboler, av vilka många är verbala, d v s 

ord och meningar, och gör i sin tur en fortsatt social interaktion möjlig. Man kan mycket 

snabbt förändra sin föreställningsvärld. Allteftersom vår definition av situationen för-

ändras så förändras också vår föreställningsvärld och vice versa. Därför har jag anled-

ning tro att upplevelserna av behandlingen skulle kunna variera beroende på hur länge 

behandlingen pågått. Det vill säga att de vårdade som är i inledningsskedet av behand-

lingen skapar nya erfarenheter med tiden och deras föreställningsvärld förändras. På 

grund av detta valde jag att intervjua vårdade som är i inledningsskedet av behandling 

och i slutskedet av behandling, för att senare analysera resultaten utifrån denna teori.   
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     Vi människor har likartade föreställningsvärldar och definitioner av situationen  

i våra sociala miljöer. Därigenom råder konsensus genom vilken samhället och gruppen 

är möjliga. Samtidigt är denna konsensus nödvändig för att våra föreställningsvärldar 

och vår sociala interaktion skall kunna fungera (Trost & Levin, 1996).  

     De personer som vi bryr oss om brukar kallas signifikanta andra och dessa  

får mycket stor betydelse vid uppbyggandet av vårt jag och av vår föreställningsvärld, 

av vårt sätt att i olika sammanhang definiera situationen på ett för oss rimligt eller ade-

kvat sätt.  

     Den generaliserade andra är det organiserade samhället eller den sociala  

grupp som ger individen ett eget jag. Individen uppfattar åsikter, normer och förvänt-

ningar hos den generaliserade andra som en helhet, vilken består av samhället eller 

gruppen. Man kan säga att människan ser sig själv med det perspektiv som hon eller han 

varseblir hos den generaliserade andra, samhällets eller gruppens perspektiv på hur man 

skall känna och bete sig (Trost & Levin, 1996).  

 

Sociala objekt  

Sociala objekt är de objekt, vare sig det är fråga om människor, ting eller symboler, som 

en person genom sin definition av situationen och genom sin föreställningsvärld på nå-

got sätt varseblir i en situation. Man kan säga att i och med att något finns i en persons 

föreställningsvärld så är detta något, vad det än är, ett socialt objekt för denna person. 

Det kan vara alltifrån en stol, en dator eller ett bord till en specifik person, ett djur eller 

en idé. Ett socialt objekt kan försvinna ur en persons sociala sammanhang och det kan 

återinträda  (Atkinson & Housley, 2003). 

 

Symboler  

En symbol är ett tecken som för alla berörda i sammanhanget har en given betydelse - 

alla menar ungefär detsamma med tecknet, som har ett slags kollektiv mening. Orden i 

det talade språket hör till de vanligaste symbolerna, en del av våra gester och ansiktsut-

tryck är också symboler. Den mening symbolerna har för oss är beroende av hur vi defi-

nierar situationen. I en situation kan en röd ros vara en symbol för det socialdemokratis-

ka partiet, i en annan situation kan den symbolisera kärlek. Såväl sändaren som motta-

garen ska avse ungefär detsamma och det hela ska vara avsiktligt, inte att det bara råkar 

bli så. Det är alltså först när ett tecken får denna gemensamma innebörd som den blir en 

symbol, d v s först när vi menar detsamma med exempelvis ett ord eller ett ansiktsut-
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tryck blir det en symbol. Vi kommer således överens om vad ett tecken ska stå för; då 

först blir tecknet en symbol . När jag på Allahjärtansdag ger min älskade en röd ros vet 

både han och jag att den symboliserar min kärlek till honom och inte att jag vill att han 

ska gå med i det socialdemokratiska partiet. Om jag däremot inför ett riksdagsval står 

utanför socialdemokraternas valstuga och delar ut röda rosor till de förbipasserande 

symboliserar den röda rosen, varken för mig eller för de förbipasserande, inte längre 

kärlek utan snarare "Rösta på socialdemokraterna"! En symbols mening är dessutom 

godtycklig, d v s det finns inget naturligt i associationen vilket är fallet när vi t ex ser 

fotspår i snön och därigenom får veta att en hare skuttat fram, utan vi människor skapar 

symbolerna och vi tilldelar dem också dess mening. För att det ska vara en symbol mås-

te givaren använda den avsiktligt för att kommunicera; den andre i situationen kan upp-

fatta och tolka dina handlingar även om du inte hade för avsikt att kommunicera. Exem-

pelvis kan du gäspa och den andre tolkar detta som att du är uttråkad fast så inte alls var 

fallet för din del. Du kanske bara varit uppe sent kvällen innan. Gäspningen är ingen 

symbol för dig men den kommunicerar och representerar något för den andre. Gäsp-

ningen är i själva verket ett socialt objekt för den andre, men den är ingen symbol. 

     Hela vår värld är symbolisk: vi ser, vi tänker, vi hör, vi delar och vi  

handlar med hjälp av symboler. Genom symbolerna responderar människan inte passivt 

på en verklighet utan skapar och återskapar aktivt världen hon handlar i. Det är genom 

symbolisk interaktion med varandra som vi ger världen mening och utvecklar den verk-

lighet mot vilken vi handlar.  

     Symbolerna skapar och bibehåller de samhällen vi lever i. Vi socialiseras genom 

symboler och vår kultur är symbolisk. Varje individ lär sig hur man beter sig i samhället 

genom symboler och blir således en del av samhället genom dessa. Vi delar idéer, reg-

ler, mål och värderingar vilka är symboliska och dessa gör det möjligt för oss att in-

teragera med andra (Atkinson & Housley, 2003).  

     Målsättningarna, behandlingsprogrammet och behandlingsinnehållet är  

symboler för vårdade och för personalen på Behandlingshemmet X. Den mening sym-

bolerna har för dem är däremot beroende av hur vårdade upplever vårdnaden. I resultat 

och analys kapitlet redovisas hur symboler har olika mening för vårdade på Behand-

lingshemmet X. 
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5.  Behandlingshemmet X 

 
5.1 Allmänt  

 
Informationen i detta avsnitt kommer om inget anges från olika informationsbroschyrer 

och verksamhetsbeskrivningar som Behandlingshemmet X tillhandahåller samt samtal 

med personal från hemmet. Verksamheten bedrivs såsom en behandling enligt 12-stegs 

modellen med kognitiv inriktning med utslussboende, huvudsakligen riktat till kvinnor 

med missbruksproblematik i åldern 18 år och uppåt. Behandlingen ger ett relativt stort 

utrymme för individuella behov och man ser sig som en del av tolvstegsrörelsen som tar 

hänsyn till hela människan. Man är noga med att betona sin särställning gentemot be-

handling baserad på Minnesotamodellen som man anser innehåller alltför rigida inslag.  

     

Behandlingshemmet X arbetar med personer som har olika former av  

beroendeproblematik. Enligt verksamhetens behandlingsansvarige innebär detta en 

mängd olika områden i mänskligt liv där skevheter och/eller problem uppstått där det 

går att applicera de tolv stegen på för att hantera problematiken. Med beroende avser 

man en persons ensidiga upprepande vissa beteenden i syfte att fly den verklighet man 

lever i. Effekterna av detta är upplevelsen av att förflytta sig till ett tillstånd som är be-

roende av tid och rum. Det är inte nödvändigt att inta särskilda substanser för att uppnå 

detta tillstånd då beteendet i sig frigör signalsubstanser som påverkar personens upple-

velser. Sjukdomsbegreppet förstås snarare i filosofisk mening än i naturvetenskaplig 

och anknyter till existentialismen. Med sjukdomsbegreppet avser man att vissa personer 

är predisponerade till en tendens att ”fly verkligheten”. 

     Med detta synsätt erhålls möjlighet att läsa in en beroendeproblematik i en betydligt 

större variation av beteenden än vad sedvanlig missbruksbehandling gör. I kombination 

med att man använder kompletterande behandlingsinslag så erhålles en vad man avser 

vara god bredd att hantera den skiftande problematik som kännetecknar den målgrupp 

som verksamheten vänder sig till. Den atmosfär man eftersträvar i huset beskrivs som 

familjär där respektfull och kärleksfullt bemötande betonas. Man arbetar med kontakt-

mannaskap där nära relationer av personlig karaktär eftersträvas.  

     Vid kontakt med en socialtjänsteman anger hon att det kännetecknande för  
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behandlingen på Behandlingshemmet X är att de erbjuder en mjuk och följsam behand-

ling samtidigt som de följer tolvstegsmodellen relativt noggrant. Det får till följd att den 

problematik kvinnorna som genomgår behandling hanteras mer på djupet än vid sedvan-

lig tolvstegsbehandling. Något hon upplever fungera bra för de kvinnor där rädslan för 

att känna på sina känslor är större. En av de kvinnor som genomgått behandling på 

hemmet betonar betydelsen av personsammansättningen för behandlingsutfallet men 

menar även att den aktuella behandlingsgruppen har stort inflytande på behandlingen.  

Tillsammans har de ett avgörande inflytande på möjligheten att tillämpa de normer och 

den praxis som eftersträvas.  

     Personalgruppen var ursprungligen två personer och har vuxit med åren.  

Det är för närvarande sex  personer anställda vid Behandlingshemmet X varav fyra är 

kvinnor och två är män varav tre personer varit anställda mindre än ett år. Utbildnings-

nivån och bakgrund skiftar men alla utom en har genomgått egen tolvstegsbehandling. 

Två personer har genomgått alkohol- och drogterapeututbildning och en person är under 

utbildning. Övrig personal är behandlingsassistent eller har kortare alternativmedicinska 

utbildningar vid sidan om sin egen erfarenheter från behandling. 

 

 

5.2 Målgrupp 

 
Behandlingshemmet X anger att de erbjuder behandling för kvinnor över 18 år som har 

problem med: Alkohol, narkotika eller andra droger. Ätstörningar, relationsstörningar, 

känslomässiga störningar. Kriminalitet. Övergrepp, fysisk och psykisk misshandel. 

Medberoende. Låg självkänsla, rädsla, destruktivt beteende m.m. 

     De flesta kvinnor som kommer till hemmet har någon form av multipel  

problematik där drogmissbruk visserligen förekommer i de flesta fall men som i regel 

kombineras av annan problematik. Det förekommer att man tar emot personer utan 

missbruksproblematik, exempelvis kvinnor med självskadande beteende. Personal på 

institutionen bedömer att 80 procent av kvinnorna har kvinnorna har erfarenhet av nå-

gon form av sexuella övergrepp, många har en psykisk problematik och 60 procent 

uppvisar symtom på svår depression. Den sociala situationen är för de flesta besvärlig 

och av de kvinnor som har barn är de nästan alltid omhändertagna av de sociala myn-

digheterna. Genom en behovsinventering som görs i behandlingens initiala skede for-
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muleras en individuell anpassad behandlingsplan som godkänns av patienten. Behand-

lingsplanen följs löpande upp och korrigeras vid behov. Personer med drogproblematik 

anses ofta ha en problemkombination där relationsstörningar, känslomässiga störningar, 

övergrepp samt låg självkänsla föreligger. 

  
 

5.3 Målsättning 

 

-    Målsättningen är att kvinnorna ska kunna reda upp sin ekonomi, bygga upp           

     relationerna till eventuella barn.       

-    Bli stabil i sin nykter/drogfrihet  

-    Få tillbaka sin självkänsla med social färdighetsträning.  

-    Tid att bygga upp nätverk med en stödperson el. kontaktperson, s.k. ”sponsorskap ”.  

-    Eget boende och sysselsättning. 

5.4 Behandlingsinnehåll  

 
Fas:1  3-6 mån.  Under första behandlingstiden på Behandlingshemmet X utreds den 

berördes behov, situation och önskemål till att förändra sitt liv tillsammans med gästen, 

behandlande personal och placeringsansvarig socialsekreterare. Gästen deltar i det dag-

liga schemat och får en insikt om tolvstegsprogrammet genom föreläsningar, gruppsitt-

ningar och individuella uppgifter.  

Fas:2  6-12 mån. Under den här tiden vistas gästen på Behandlingshemmet X. Obliga-

toriskt deltagande i det dagliga schemat. Under den här tiden får gästen arbeta i tillfrisk-

nandet med hjälp av de tolv stegen. Gästen arbetar med steg 1 - 3 i tolvstegsprogrammet 

och deltar i minst tre tolvstegsmöten i veckan. Gästen får också individuella uppgifter 

som skall redovisas i grupp.  

Fas:3  12-24 mån. Gästen deltar i det dagliga schemat på dagtid efter individuellt upp-

gjort schema. Gästen fortsätter regelbundet att delta i tolvstegsmöten. Gästen får möj-

lighet att arbeta med steg 4 - 5 i tolvstegsprogrammet. Under den här fasen påbörjar 

gästen praktik, arbete eller studier i början på halvtid och övrig tid på hemmet. Under 

den här fasen börjar många kvinnor att bearbeta sin uppväxt och en del behöver indivi-

dualterapi, för att komma till insikt om olika beteende och mönster. Många återupptar 

kontakten med sin familj eller med sina barn under den här perioden, det erbjuds i sam-
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band med detta möjlighet till gemensamma nätverksträffar eller stödsamtal. Gästen bör-

jar planera sitt boende och lämplig sysselsättning efter vistelsen på hemmet. Gästen 

besöker vid flera tillfällen den ort gästen planerar att flytta till efter vistelsen på hem-

met. De gäster som har barn placerade under LVU eller i fosterfamilj får möjlighet att 

träffa mamman efter en planerad umgängesplan med respektive familj. Det planeras i 

samråd med gästen, Behandlingshemmet X och placerande myndighet lämplig eftervård 

på hemorten. 

 

 

6. Tolvstegsmodellen 

 
Tolvstegsmodellen härrör från den amerikanska självhjälprörelsen anonyma alkoholis-

ters (AA) 12 steg för tillfriskande från alkoholism. Alkoholism ses som en sjukdom 

med ett progredinerande och irreversibelt förlopp som dock är behandlingsbar. Sjukdo-

men betraktas inte som ett symptom på bakomliggande faktorer utan som en primär och 

fristående sjukdom som man fokuserar på under behandlingen. Sjukdomen ger upphov 

till fysiska, psykiska, sociala och andliga problem och en av sjukdomens karaktäristiska 

är kontrollförlust över centrala livsområden (Hilte 2002). 

     Begreppet sjukdom tolkas dock inte alltid bokstavligen inom AA utan kan  

ses som en omskrivning av upplevelsen av missbruket. Der utgör dock en central del av 

den självförståelse den nyktre alkoholisten etablerar (Helmersson-Bergmark 1995). Till-

lämpningen av de tolv stegen innebär bland annat att alkoholisten erkänner sin maktlös-

het inför alkoholen men också att han/hon kan få hjälp med detta av en högre kraft star-

kare än det egna jaget. Vägen till tillfrisknande går genom en genomgripande moralisk 

inventering av sig själv, ett erkännande av fel och brister och ett gottgörande av de 

människor man skadat genom sitt missbruk (Bergmark & Oscarsson 2000). I Sverige 

har tolvstegsmodellen etablerats främst genom de framgångar den s k Minnesotamodel-

len har haft som behandlingsmetod sedan mitten av 1980-talet. Efter knappt tio år till-

lämpades Minnesotamodellen på 23 procent av landets behandlingsplatser. Med tiden 

har en mängd andra självhjälpsrörelser bildats där man  applicerat de tolv stegen på spe-

cifika livsområden (Helmersson-Bergmark 1995). I delar av USA har tolvstegsrörelsen 
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karaktären av livsstilsrörelse där man applicerat de tolv stegen på en stor mängd skif-

tande livsområden (Bergmark & Oscarsson 2000).  

 

 

6.1 De tolv stegen 
 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi förlorat kontrollen över 

våra liv. 

2. Vi kom till insikt om att en kraft starkare än vi själva kunde hjälpa oss att återfå 

vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva upp-

fattade Honom. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.  

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister 

och innebörden av dem. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var be-

redda att gottgöra dem alla. 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt utan att skada 

dem eller andra. 

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast om vi hade fel. 

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud 

– sådan vi själva uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans 

vilja med oss och styrka att utföra den. 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försök-

te vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa princi-

per i alla våra angelägenheter. 
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7. Metod 

 
7.1 Val av metod 

 
Att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer innebär att flera utvalda personer inter-

vjuas i syfte att finna kunskap om det som undersöks. Ordet ”intervju” har sitt ursprung 

i det franska ordet entrevue och i det engelska ordet interview som betyder ”mellan två 

seenden”, ”mellan två synpunkter”. Under intervjun sker ett utbyte av synpunkter mel-

lan intervjuaren och respondenten. Respondenten berättar om sina åsikter och synpunk-

ter med sitt eget språk och på så sätt är det möjligt att urskönja deras åsikt i frågan. In-

tervjuaren skall försöka föreställa sig världen utifrån respondentens synvinkel. Som 

kvalitativ forskare finns en uttalad vilja att försöka förstå personer, handlingar och hän-

delser utifrån deras egna sammanhang. Detta kallas kontextualisering (Kvale 1997). Jag 

har valt att genomföra en kvalitativ studie därför att jag vill få fram åsikter och syn-

punkter kring behandlingsmetoden ”tolvstegsmodellen” på Behandlingshemmet X. Jag 

anser att kvalitativa forskningsintervjuer ger bäst förutsättningar att få fram den kunskap 

jag söker. Vid kvalitativ metod finns flera fördelar vilka medförde att jag valde denna 

ansats. Jag hade en önskan att skapa en relation till klienten vilket inte vore möjligt vid 

genomförandet av en kvantitativ studie. Dessutom finns det i den kvalitativa intervjun 

möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut eventuella oklarheter som kan uppstå. 

 

 

7.2 Tillvägagångssätt 

 
7.2.1 Informanterna 

 

För att undersöka klienters åsikter och synpunkter kring behandlingsmetoden på  

Behandlingshemmet X och undersöka vilken påverkan klienter upplever att behandling-

en på Behandlingshemmet X har/haft på dem, ville jag intervjua kvinnor som genomgår 

behandling på Behandlingshemmet X. Jag valde att intervjua kvinnor som är i inled-

ningsskedet av behandling och i slutskedet av behandling. Syftet med detta var att jäm-
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föra hur de såg på vården i början och i slutet. Jag har anledning tro att upplevelserna av 

behandlingen skulle kunna variera beroende på hur länge behandlingen pågått. 

     Jag kontaktade verksamhetschefen på Behandlingshemmet X och fick  

godkännande för min undersökning. Därmed berättade hon för kvinnorna på Behand-

lingshemmet X om undersökningen. Fem kvinnor var villiga för att ställa upp för under-

sökningen. Jag valde att intervjua två kvinnor som är i inledningsskedet och två kvinnor 

som är i slutskedet av behandling.  

     Jag  skickade ett brev till informanterna och berättade om syftet med min  

uppsats och informerade om konfidentialitet. Jag bad också om tillstånd att spela in in-

tervjuerna på band. Bandupptagning har förekommit på samtliga fyra intervjuerna. Syf-

tet med bandupptagning är att ingen information skall gå förlorad. Intervjuerna beskrivs 

mer ingående i nästa avsnitt. 

Innan jag åkte till Behandlingshemmet X, fick jag ett samtal från verksamhetschefen, 

hon förklarade att de inte var beredda att genomgå undersökningen på grund av att det 

är  en känslig verksamhet. Personalen var bekymrade för en eventuell dålig granskning. 

Jag kom med ett förslag som innebar att behandlingshemmet kunde vara anonymt. Vi 

kom överens och beslutade om att kalla behandlingshemmet för X.  

 

 

7.2.2 Intervjuerna 

 

Intervjuerna ägda rum i ett konferensrum där klienterna bruka ha möte med deras  

kontaktperson en gång i vecka. Inför intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide 

utifrån mina frågeställningar (Bilaga 1). Frågorna utformades för att skapa ett samtal 

dels om kvinnornas åsikter och synpunkter kring behandlingsmetoden på hemmet, och 

dels om vilken påverkan kvinnorna upplever att behandlingen på hemmet har/haft på 

dem. Inför intervjuerna har jag påtalat att kvinnan själv avgör vad hon vill berätta och 

att min avsikt inte varit ”pressa fram” berättelser om situationer som upplevs svåra och 

upprivande av den intervjuade, utan fokus har legat på själva vårdsituationen och hur 

den upplevs. Emellertid har en av kvinnorna ändå kommit in på smärtsamma och obe-

hagliga känslor, vilka jag försökt att hantera så varsamt som möjligt och varit noga med 

att intervjun har avslutats i ett ”positivt” stämningsläge.  

     Intervjuerna var halvstrukturerade kring olika frågeställningar, men öppna  

i den meningen att nya frågor kom upp under intervjuerna beroende på samtalet.  
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     Det kan som intervjuare ibland vara svårt att skriva ner vad  

respondenterna säger, samtidigt som intervjuaren skall fokusera på det som faktiskt sägs 

och ställa relevanta följdfrågor. Bandupptagning har uteslutit detta problem.  

 

 

7.3 Bearbetning och analys 

 
Intervjuerna utgör rådata i analysen. Den bandupptagning som gjorts under intervjuerna 

måste transkriberas och bli till datafiler och papperskopior för att kunna användas vid 

arbetet med analysen. För att kunna analysera empirin utifrån valda teorier har jag följ-

aktligen skrivit ut alla intervjuer i sin helhet. Kvale (1997) påpekar att det är viktigt att 

inte ändra talspråk till skriftspråk under utskrifts. Detta har jag tagit fast på och intervju-

erna är ordagrant utskriva utifrån bandupptagning. För att kunna genomföra analyserna 

har jag först gjort helhetsanalys. Detta innebär att jag läste igenom alla intervjuutskrifter 

för att skapa mig en helhetsbild av de som framkommit under intervjun. Efter detta gick 

jag in i texten mer specifikt och gjorde delanalys. Målet med delanalysen är att kunna 

peka på exempel som ringar in de intervjuteman som valts och sedan knyta ihop detta 

med valda teori.   

     Analysen är gjord ur ett interaktionistiska perspektiv där teorin är en  

utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten. I analysen har jag använt teorin 

för att få fram åsikter och synpunkter kring behandlingsmetoden ”tolvstegsmodellen” 

och sätta dem ett teoretiskt sammanhang. 

 

 

7.4 Metoddiskussion 

 
7.4.1 Förförståelse 

 

Under min tid i skolan fick jag praktisera i Hässelby - Vällingby Stadsdelsförvaltning, 

Barn och ungdom sektion. Jag fick också möjligheten att besöka missbrukssektionen, 

där fick jag delta i diskussioner och debatter om behandlingsmetoden kring tolvstegs-

modellen. Diskussionerna handlade delvis om nackdelar och fördelar med tolvstegsmo-
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dellen. Det framkom att åsikterna var delade. Denna diskussion väckte mitt intresse för 

ämnet.  

     Jag jobbar till och från på Bromstensgården, akut/utredningshem, där  

träffar jag ungdomar vars föräldrar är/varit intagna på behandlingsinstitutioner (där tolv-

stegsmodellen utövas) på grund av deras missbruksproblematik. Eftersom en av Tolv-

stegmodellens målsättningar är att  ” bygga upp relationerna till eventuella barn”, har 

Bromstensgården också haft debatter om behandlingsmetoden. På grund av en klients 

(vars barn var intagen på Bromstensgården) missnöje med tolvstegsmodellen väcktes 

återigen mitt intresse för ämnet. Jag beslutade att detta skulle bli ämnet i min uppsats-

skrivning. Innan jag började forska för min uppsats hade jag ingen stor förförståelse 

kring detta ämne. Det enda jag hade som förförståelse var diskussionerna på de arbets-

platserna jag varit på.   

 

7.4.2 Reliabilitet och validitet 

 

Med reliabilitet menas att man som forskare skall bedöma hur pålitligt den undersök-

ning man genomfört är. Har undersökningen en hög reliabilitet innebär detta att under-

sökningar kan genomföras upprepade gånger på motsvarande respondenter med ungefär 

identiska resultat (Kvale 1997).   Att bedöma reliabiliteten i min studie är inte enkelt då 

det finns flera olika faktorer som påverkar resultatet. En intervjusituation är aldrig en 

annan lik och vissa omständigheter i livet anser jag kunna påverka resultatet både i posi-

tiv och negativ riktning. Klienternas erfarenhet av behandlingen kan förändras över tid 

då behandlarnas kunskaper ökat och arbetssättet kanske har förbättrats ytterligare. Även 

jag som intervjuare förändras. Min ämneskunskap ökar förhoppningsvis över tid. 

     Klienterna som jag intervjuats har en spridning avseende ålder, missbruksbild,  

livssituation och antal år missbruket pågått. Genom att minska risken att få en homogen 

grupp tror jag mig öka reliabiliteten. Klientgruppen på Behandlingshemmet X skiftar 

oftast avseende dessa aspekter.  

     Validitet betyder giltighet och används för att bedöma om en undersökning mäter det 

som undersökningen avser att mäta (Kvale 1997). Validiteten är viktigare än reliabilite-

ten. Om undersökningen inte mäter vad den avser att mäta så faller hela syftet. De frå-

gor jag ställer mig avseende validiteten i min studie är om jag byggt upp en intervjugui-

de som är adekvat, om följdfrågorna som ställts varit väl anpassade, om respondenterna 

svarat sanningsenligt, om respondenterna minns korrekt, samt om risken finns att aspek-
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ter förskönats eller beskrivits värre än de varit. Hur skall då detta kontrolleras? Vi har i 

samband med resultatredovisning och analys kunnat konstatera att intervjuguiden fyllt 

sitt syfte, frågorna bör följaktligen ha varit adekvata. Att olika aspekter som nämns all-

tid kan följas upp mer ingående är ett faktum som konstaterats i efterhand.  

     Minnet är en hel vetenskap i sig och att människor uppfattar saker på olika  

sätt i samma situation är ett väl känt fenomen. Men jag genomför en kvalitativ studie 

och är ute efter att få reda på den individuella upplevelsen. Jag kan omöjligt kontrollera 

om respondenten minns rätt eller ej. Att utsagor förskönas är dock en risk jag bör bely-

sa. Respondenterna befinner sig i en beroendeställning till mig som intervjuare och det 

kan finnas en önskan att vara till lags. Detta kan medföra ett selektivt seende som sker 

omedvetet. Risken finns även åt andra hållet då en respondent kan känna sig orättvist 

bemött.  

     Att smutskasta och beskriva saker värre än de varit skulle kunna vara ett  

sätt slå tillbaks mot Behandlingshemmet X. Jag har dock en förhoppning om att respon-

denterna svarat sanningsenligt och min grundsyn är att man skall tro på det en människa 

säger om inget annat påvisas. 

 

 

7.4.3 Generaliserbarhet 

 

Undersökningen i uppsatsen är för liten för att ge generaliserbarhet, dvs.  hur materialet 

kan generaliseras till populationen eller liknande situationer (Kvale, 1997). Å andra 

sidan tar Kvale upp olika former av generaliserbarhet, bland annat analytisk generali-

serbarhet. Analytisk generaliserbarhet innebär att man gör en välöverlagd uppskattning 

om i vilken utsträckning resultaten kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 

en annan situation (Kvale 1997). 

   Eftersom jag bara intervjuade fyra personer kan naturligtvis inte några slutsatser dras 

som kan sägas gälla för alla personer som genomgår tolvstegsbehandlingen, men vi får 

ändå en viss inblick i hur vårdade upplever behandlingen. Det är troligt att det finns 

andra personer som upplever det på samma sätt.  

 

7.4.4 Etiska aspekter 
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Vid genomförandet av denna studie har etiska riktlinjer beaktats. Inga personer nämns 

vid namn, varken klienter eller behandlingshemmet. Deltagarna informerades om studi-

ens syfte, anonymitet och rätten att när som helst avbryta intervjun. 

 

8. Resultat 

 
8.1 Kort presentation av kvinnorna 

 
Jag intervjuade Aino och Steffani efter att de varit 2 månader i behandling på behand-

lingshemmet, intervjuade Helena efter trettonde månaden och Lotta efter tolfte måna-

den. Namnen är fingerade. 

 

Aino 

32 år. Kom in i primärbehandlingen på tvång (LVM). Har ingen omfattande vårderfa-

renhet bakom sig, endast öppenvård inom psykiatri och socialtjänst. Hon har använt alla 

sorters droger, men främst amfetamin, sedan hon var 18 år. Hon har två barn som hon 

inte har vårdnaden om och lever inte i ett stadig parförhållande. Hon har avslutad 

grundskola bakom sig. Hon har växt upp med sina adoptivföräldrar som båda hade 

missbruksproblem.  

 

Steffani 

28 år. Gick in i primärbehandling frivilligt, men har fått behandlingstiden förlängd på 

grund av avhopp. Hon har missbrukat sedan hon var 17 år och har fått hjälp med sina 

missbruksproblem inom psykiatrin. Har även en kortare fängelsevistelse bakom sig. Har 

tre barn. Och har avslutad gymnasieutbildning. Hon har egen bostad. Pappan hade 

missbruksproblem under hennes uppväxt.  

 

Helena 

39 år. Sökte sig frivilligt till behandlingshemmet. Hon har tidigare deltagit i sluten vård 

för sina missbruksproblem. Helena har två barn som är placerade i familjehem. Social-

bidrag har varit den viktigaste inkomstkällan under många år. Hon saknar fullbordad 

grundskoleutbildning såväl som egen bostad.  
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Lotta 

31 år. Kom in i primärbehandlingen på tvång (LVM). Lotta har växt upp med båda sina 

biologiska föräldrar och har både som barn och vuxen haft kontakt med psykiatrin. Hon 

har i vuxen ålder varit aktuellt inom öppen och sluten missbruksvården. Har ett vuxet 

barn. Lotta har en gymnasieutbildning bakom sig och har yrkesarbetat under många år. 

Hon har huvudsakligen bott i egen bostad.  

     För att besvara mina frågeställningar delade jag under analysprocessen in materialet 

i två kategorier: 

 

1. Kvinnor som är i inledningsskedet av behandlingen 

2. Kvinnor som är i slutskedet av behandlingen. 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultaten från intervjuerna utifrån de två 

kategorierna.  

 

 

8.2 Kvinnor som är i inledningsskedet av behandlingen 
 

I intervjuerna berättar både kvinnorna som är i inledningsskedet av behandlingen om 

hur de mår psykiskt dåligt och att de inte orkar delta i alla behandlingsmoment. Aino 

uttrycker att personalen har för höga krav på henne när jag under intervjun frågar henne 

hur hon upplever behandlingen på behandlingshemmet. 

 
Aino: Jag mår psykiskt dåligt, saknar mina barn… Hur kan de för-

vänta sig att jag ska kunna delta i uppgifterna som vi får. Jag känner 

ju… personalen har för höga krav på mig… Allt det här med AA-

mötena som vi har varje dag. Det tar mycket tid och jag fattar inte 

meningen med föreläsningar… att vi ska läsa upp de tolv stegen 

högt varje dag, jag tycker är löjligt. 

 

Patienterna tillbringar nästan hälften av sin vakna tid i organiserade aktiviteter som hel- 

och delgrupper, genom att delta i t ex AA-möten och tolvstegsarbete, föreläsningar, 

utvärderingsarbete och videoaktiviteter med videofilmer eller andra AV-hjälpmedel. 
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Patienterna som är i inledningsskedet av behandlingen däremot upplever dessa behand-

lingsmoment  som ”dötid” och tycker att man skulle kunna förkorta behandlingstiden. 

 
Intervjuare: Vad tror du har varit mest verksamt för dig när det gäll-

er det här med tolvstegsbehandlingen? 

Steffani: Jag har fått mer distans till själva missbruket, även om jag 

tänker på det väldigt ofta fortfarande, men jag märker att det går 

framåt eftersom jag vill stanna kvar här. /…/ men istället för jag ska 

delta i underhållningsverksamhet och fysisk träning… vill jag spen-

dera mer tid med mina barn. Jag tycker ju… man skulle kunna för-

korta behandlingstiden, jag känner det är en del dötid här… jag vill 

komma hem tidigare. 

 

Steffani uttrycker att hon får mer distans till missbruket med hjälp av behandlingen. 

Hon talar inte om total avhållsamhet. Hon pratar om önskan att kunna dricka socialt, 

trappa ner på sitt missbruk men inte sluta helt och hållet.  

 
Intervjuare: Hur menar du med att du fått mer distans till missbru-

ket? 

 

Steffani: Ju… jag dricker inte lika mycket som förut. Men jag tänker 

inte sluta dricka helt och hållet… man kan ju dricka socialt… då och 

då… 

 

Intervjuare: Hur mycket ska man dricka för att det ska räknas som 

dricka socialt, enligt dig? 

 

Steffani: ja… kanske ett par glas vin på en lördag kväll/…/  dricka 

ett glas på fester och tillsammans med folk.  

 

Kvinnorna förklarar behandlingen i stor utsträckning som behandling för endast deras 

missbruk. Vårdade som är i inledningsskedet av behandlingen tycker inte att det är stor 

skillnad mellan deras liv innan och under behandlingen. Den enda skillnaden är att hon 

inte missbrukar, menar Aino.  

 
Aino: Det är inte så stor skillnad mellan mitt liv nu och hur det var 

före lvm:et tycker jag, jo skillnaden är att jag  missbrukar inte lika 

mycket, det är den enda skillnaden /…/ 
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Hon erkänner att hon är alkoholist, att inte med egen kraft kan ta sig ur beroendet. Hen-

nes sätt att resonera framgår av följande intervjupassage: 

 
Aino: Alkoholist, jag ville bara inte säga ordet, jag tyckte det lät så 

hårt och konstigt. För jag tyckte att alokoholister är ju bara dom som 

sitter på bänkerna i parken och super, gamla gubbar.. jag kunde inte 

acceptera det ordet utan jag menar, okey, jag missbrukar kanske lite 

sprit, så missbrukare kunde man kalla mig. Men nu har ju insett att 

jag är alkoholist. 

 

Intervjuare: Vad tycker du om att dricka socialt efter denna behand-

ling? 

 

Aino: Jag tror inte på att jag kommer att klara av att dricka socialt. 

Risken är att jag hamnar i fällan igen. Jag vill bli hel alkohol fri. 

 

Bakom Ainos motstånd mot behandling ligger föreställningen att hon inte är alkoholist 

och att hon därför inte behöver gå in i vård. Alkoholister är sådana som sitter på park-

bänkar och super, menar Aino, och eftersom hon dricker i hemmet så kan hon på sin 

höjd vara missbrukare. Hon inser till slut, efter påtryckningar från socialförvaltningen, 

att hon måste ha hjälp för att kunna sluta dricka.  

 

 

8.3 Kvinnor som är i slutskedet av behandlingen 

 
Lotta berättar att hon har druckit alkohol för att slippa tänka och att hon behövt alltmer 

alkohol för att få den effekten. Efter att ha varit 12 månader i behandling på behand-

lingshemmet berättar Lotta att hon känner sig mycket starkare och mer vuxen. Hon 

säger sig våga mera nu jämfört med tidigare. Det framgår av intervjupassagen nedan: 

 
Intervjuare: Ifall du beskriver dig själv idag och hur du var för 12 

månader sen, vad är den största skillnaden? 

 

Lotta: Jag är mycket starkare, kan börja bråka med folk och säga till 

på ett annat sätt nu än jag gjorde. Har kanske något andra värdering-
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ar av vad jag vill ha ut av mitt liv och utav min omgivning än vad 

jag hade innan. Ja, det har hänt mycket, jag är som jag sa mycket 

starkare, mer vuxen har jag fått höra att jag är i alla fall, inte helt 

självständig än, det är en bit på väg i alla fall, det är väl det största. 

 

Intervjuare: Alltså mer starkare? 

 

Lotta: Känner mig lugnare, innan hade jag liksom svårt att uttrycka 

vad jag egentligen kände och tyckte och bara sköt undan det, ville 

helst inte prata om de problemen jag har. Men det vågar jag nu, men 

jag blir ju fortfarande ledsen, men det är inte lika mycket som det 

var tidigare och känner mig mer harmonisk med mig själv. 

 

Helena beskriver tiden på behandlingshemmet som svår. Det mesta tiden går åt till att 

prata om problemen inom kollektivet, säger hon. Hon tycker att det är svårt med de 

andra vårdade som har svåra problem och ett långvarigt missbruk bakom sig. Hon har 

svårt att identifiera sig med dem. Hon upplever att behandlingen inte är anpassad för 

henne 

 
Helena: Det är en svår tid. Många av mina fördomar mot behand-

lingshem bekräftades. Det pratas alldeles för mycket om problemen 

inom kollektivet. Det mesta av tiden går åt till det. Flera personer 

har svåra problem och ett långvarigt missbruk bakom sig. Alla de 

kollektiva problem tar över. Jag tycker det är svårt med narkoma-

nerna, vi har ju levt så vitt skilda liv. Jag har svårt att identifiera mig 

i de mest utslagnas levnadssätt. Men visst kunde grund problemati-

ken kring skam och skuld kännas igen. Ibland känns grupperna som 

veckans förhör och jag har svårt att acceptera detta. Det fodras 

mycket anpassning från min sida. Jag är en person som faktiskt är 

van att klara mig själv. 

 

Intervjuare: Vad har du fått ut av tiden på behandlingshemmet? 

 

Helena: Det viktigaste är nog att jag fått prata om allt och leva ut 

mina känslor/…/ gråta men också vara arg… jag fick en otrolig 

hjälp med mitt dåliga självförtroende som faktiskt var noll då jag 

kom. 
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De intervjuade kvinnorna uppgav bättre självförtroende och högre självkänsla som den 

största behållningen av tiden på behandlingshemmet. De uppgav också att de har bättre 

kontakt med sina såväl minderåriga som vuxna barn. 

 
Helena: Jag fick tillbaka mina barn… inte vårdnaden… men, vi åter-

fann varandra på behandlingshemmet. Vi kan tala med varandra 

nu… 

 

Helena berättar om hur skammen höll på att plåga livet ur henne och behandlingen på 

behandlingshemmet räddade livhanken på henne. I ett utdrag ur intervjun med Helena 

beskriver hon problemet med de egna skuldkänslor: 

 
Intervjuare: Vad tror du har varit mest verksamt för dig när det gäll-

er med behandlingsmetoden, tolvstegsmodellen? 

 

Helena: Ja, det som har varit mest för min del det är att jag fick be-

arbetat alla mina skuldkänslor. Jag hade ju enorma skuldkänslor, 

dels för barnen, missbruket har ju hållit på ända sedan de var små. 

Det var jobbigt att tänka tillbaka på hur de har haft det. Men jag tror 

att det är det som har hjälpt mig, att jag har kunnat prata om det.  

 

Lotta berättar om att hon aldrig tidigare varit motiverad till behandling och de gånger 

hon varit i vård har hon aldrig öppnat sig och berättat om sig själv och sina problem. 

Men vistelsen på behandlingshemmet X har varit undantag från den regeln, där har Lot-

ta kunnat öppna sig och ta itu med de saker som varit besvärliga. 

 
Lotta: det är första gången jag som jag känner att jag har fått ut nå-

gonting av en behandling, så är det just med det här tolvstegspro-

grammet/…/ har kunnat öppna mig mer och ta itu med dom grejorna 

som har varit jobbiga, bearbetat litet grand sådana saker som jag inte 

har velat prata om innan, som jag har flytt ifrån, som jag har fått 

hjälp med här.  
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9. Analys 

 
I analysdelen har jag valt att analysera vissa delar av teorin, då dessa varit mest relevan-

ta utifrån intervjusvaren samt för att kunna svara forskningsfrågorna. De delar av teorin 

jag har valt är definitionen av situationen och  social interaktion.  

 

 

9.1 Definitionen av situationen 

 
Enligt symbolisk interaktionistiskt perspektiv menar Trost och Levin (1996) att olika 

människor kan uppfatta en situation på olika sätt. Nedan skall analyseras hur de olika 

kvinnorna på behandlingshemmet uppfattar behandlingen. En skildring om hur inled-

ningsskedet och hur slutskedet har uppfattats utifrån det intervjuades synvinkel kommer 

att ges. Dessutom analyseras om det spelar någon roll om vårdnadstagaren får behand-

lingen frivilligt eller på tvång.  

 

9.1.1 Kvinnor som är i inledningsskedet av behandlingen 

 

Behandlingen har målet att ge vårdade möjligheten att påbörja arbetet  

med att bygga upp sin egen identitet igen och få friheten att ta ansvar för sina egna be-

hov och känslor för att klienten skall bli nykter. Varje behandlingsmoment bearbetas 

enligt personalen utifrån det målet. Men på detta sätt uppfattas inte situationen ur Ainos 

perspektiv. Exempelvis definierar hon AA – möten och tolvstegsarbete som onödigt och 

att det tar för mycket tid. Denna uppfattning som Aino har av den behandling hon ge-

nomgår styr hennes beteende, vilket gjort att hon blivit passiv i behandlingen. Detta 

kommer att påverka hela hennes beteende under behandlingstiden och därför påverka 

behandlingseffekten. Anledningen till att hon tycker att personalen har hög krav på 

henne när det gäller olika behandlingsmoment, kan vara att hon genomgår hela denna 

process på tvång. Det är möjligt att hennes uppfattning av situationen kommer att för-

ändras då hon får bevis på att hon har genomgått förbättringar.  

Här nedan bevisas att man kan uppfatta behandlingen olika beroende på under vilka 

omständigheter man genomgår behandlingen. Steffani som sökte sig frivilligt till be-

handlingshemmet är mer positiv till tolvstegsprogrammet. Hennes vilja att bli drogfri 
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påverkar hennes beteende, då hon märker att hon gör framsteg. Trots att hon genomgår 

detta program frivilligt anser hon att behandlingstiden är för lång och att hon hellre 

spenderar mer tid med sina barn. Dessa känslor hon har kan påverka effekten av be-

handlingen, trots att Steffani känner att hon gör framsteg.  

     Båda kvinnorna tycker att det finns onödiga behandlingsarbeten i programmet. Där-

med agerar de utifrån hur de upplever vården, dvs. deras definition av situationen, vilket 

är viktigt för graden av behandlingseffekten. Steffanis positiva inställning till behand-

lingen kan innebära att hon gör större framsteg under kortare period. Detta kan bero på 

att hon har kommit in i behandlingshemmet med vilja och inte på tvång.  

     

9.1.2 Kvinnor som är i slutskedet av behandlingen 

 

 På grund av att dessa kvinnor i slutskedet av sin behandling har fått genomgå fler mo-

ment, har de en annan uppfattning av situationen. De har fått möjlighet till att tolka si-

tuationen på ett annat sätt genom att de integrerat sig med omgivningen och kan därför i 

detta skede jämföra sig med andra personer som genomgår samma behandling. Enligt 

Trost och Levin utgörs situationen av de personer man integrerar med och av hela den 

situation man befinner sig i. Helena menar att hon inte behöver samma behandling som 

andra vårdtagare, utan måste anpassa sig mycket till situationen. Hon har ett negativt 

beteende mot tolvstegsprogrammet på grund av detta och detta leder till att Helena blir 

mindre aktiv och behandlingen blir därför troligen mindre effektiv.  

      

 

9.2 Social interaktion  

 
För att kunna analysera den sociala interaktionen gör jag en sammanställd analys av 

vårdtagarna i inledningsskedet och slutskedet. Detta gör jag för att analysera de nya 

upplevelserna och erfarenheter vårdtagarna ta till sig under behandlingen.  

     Enligt Atkinson & Housley (2003) förändras vår föreställningsvärld kontinuerligt 

allteftersom vi gör nya erfarenheter. Utifrån intervjusvaren har det framgått att upple-

velserna av behandlingen varierar beroende på hur länge behandlingen pågått. De vår-

dade som är i inledningsskedet av behandlingen skapar nya erfarenheter med tiden och 

deras föreställningsvärld förändras. Kvinnor i inledningsskedet av sin behandling har 
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inte hunnit uppleva behandlingen under längre tid och har därför inte fått tillräckligt 

med erfarenheter för att kunna rätt bedöma tolvstegsprogrammet. 

      Exempelvis hade Aino negativa inställningar mot programmet, eftersom hon tvung-

et har fått lämna sin vardag och känner saknad av vardagliga rutiner, familj och vänner. 

Anledningen till detta kan vara att hon ännu inte hunnit uppleva större förändringar i sin 

föreställningsvärld sen den dagen hon blev inskriven på tvång i behandlingshemmet.  

     De som är i slutskedet av behandlingen menar på att de har kommit så pass långt att 

de känner resultat. Dock känner kvinnorna inte sig riktig färdiga med behandlingen, 

men är en bit på väg.  

 

”För symbolisk interaktionism finns ingen personlighet. 

Om man ska använda sig av ordet personlighet så bör 

det ske i form av ett verb – det är hela tiden fråga om 

processer, om förändringar, om aktiviteter som är situa-

tionsbundna. Jaget är en dynamisk process…” 

(Trost & Levin, 1996, s. 104). 

 

Det som teorin förespråkar stämmer i denna situation bra överens med verkligheten de 

vårdade befinner sig i. Vårdade berättar om förändringarna som har skett under behand-

lingen, att de idag har lättare att uttrycka sig om sig själva och om sina problem. Man 

kan här konstatera att kvinnorna har skapat sig en helt annan föreställningsvärld än vad 

de hade i början av behandlingen. Men eftersom detta är en dynamisk process förändras 

deras föreställningsvärld konstant under hela livets förlopp, hela tiden i förhållande till 

situationen, till sammanhanget.  

     De vårdade på behandlingshemmet har skapat sig nya erfarenheter. Idag känner de 

sig starkare och säkrare med bättre självförtroende och bättre självkänsla.  

 

10. Diskussion 

 
Tolvstegsmodellen är en metod som tillämpas på många institutioner. Reaktionen på 

denna modell har visat sig vara olika, både från personal på behandlingshemmen, från 

de personer som blir behandlade och från forskare och andra intressenter. Detta kan 

bero på faktorer som b.la. förväntningar man har på metoden, vilket ursprung persona-
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len och vårdnadstagare har, tidigare erfarenheter av denna och andra metoder mm. Des-

sa faktorer har även präglat denna studie, men dock endast påvisats ur vårdnadstagarens 

perspektiv. 

     De kvinnor som har varit med i denna studie visar att åsikter och synpunkter kring 

behandlingsmetoden, tolvstegsmodellen på Behandlingshemmet X varierar. Resultaten 

visar att vårdade kvinnor upplever vårdnaden olika i början och i slutskedet av behand-

lingen. I början av behandlingen är klienterna mer negativa mot behandlingen och där-

för skeptiska mot att de kommer att genomgå framsteg under metodens gång. Under 

behandlingsprocessen förändras vårdnadstagarnas åsikter till mer positiva. Å andra si-

dan hoppar en del personer av vården under vårdens gång och det är troligt att den 

grupp som inte fullföljer behandlingen har en annan syn på vården. Ju fler behand-

lingsmål som uppnås under loppets gång, desto fler bekräftelser får personerna att be-

handlingen ger resultat och genererar positiva förändringar i deras liv. Vårdnadstagarna 

upplever i helhet denna som en lyckat metod som hjälper dem att sakta men säkert att 

komma ifrån sina problem.      

          Tolvstegsmetoden följer ett strukturerat program vilket ger ganska litet utrymme 

för individuellt anpassad vård. I denna studie framkom att olika klienter upplever be-

handlingen annorlunda vilket påkallar att behandlingen kanske borde anpassas mer efter 

den enskilda individens behov. Denna metod använder samma behandling på alla klien-

ter, oberoende deras bakgrund och tidigare erfarenheter. Detta kan leda till att alla klien-

ter inte uppnår det optimala med behandlingen, beroende av att klienterna har olika 

bakgrund och olika problem och även beroende av hur dåligt personen ifråga mår och 

hur mycket behandling som behövs. Klienterna kan då inte ta till sig vårdens innehåll, 

som känns främmande eller dåligt anpassat för dem. Behandlingen bör vara anpassad 

för vårdade på behandlingshemmet för att det bästa resultatet ska uppnås.  

     En till viktig aspekt inom detta är att personalen bör vara lyhörd inför hur klienterna 

upplever vårdnaden på behandlingshemmet för att hjälpa klienterna att ta till sig vården. 

Personalen bör inte ha samma krav på alla klienter i behandlingshemmet, utan bör lyss-

na på vårdnadstagarnas behov. 

     Som ovan poängterats är denna en lyckad behandlingsmetod som har hjälpt många 

personer med missbruksproblematik att komma ifrån sina problem. Klienterna dock 

upplever att denna metod bör utvecklas till mer anpassad för klienternas behov, efter-

som alla klienter påbörjar denna behandling med olika förväntningar och förutsättning-

ar.  
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Bilaga 1  -  Intervjuguiden 
1.         Kvinnor som är i inledningsskedet av behandling 

 

-  Vad tror du har varit mest verksamt för dig när det gäller det här med           

   Minnesotabehandlingen? 

 

-  Ifall du beskriver dig idag och hur du var innan behandlingen, vad är den    

  största skillnaden? 

    

- Vad har alkoholen betytt för dig? 

 

- Det här med att du sökte till behandlingshemmet, hur ser du på det idag? 

 

-  Vad tycker du liksom att målet med behandlingen för dig? 

 

-  Var står du idag ungefär? Alltså hur långt är du ifrån målet i dag? 

 

 

2.        Kvinnor som är i slutskedet av behandling 
   

- Vad tror du har varit mest verksamt för dig när det gäller det här med           

   Minnesotabehandlingen? 

 

-  Ifall du beskriver dig idag och hur du var för 12 månader sen, vad är den störta            

   skillnaden? 

    

-  När det gäller behandlingen, vad ville du ha ut av behandlingen? 

 

- Kan du beskriva de insikter som du har haft här på Behandlingshemmet? 

            

            -  Vad tycker du liksom att målet med behandlingen för dig? 

 

      -  Var står du idag ungefär? Alltså hur långt är du ifrån målet i dag? 


