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Sammanfattning/abstract 

Inledning: I yrkesrollen kommer de flesta psykoterapeuter regelmässigt i kontakt med 
missbrukare som försöker ta sig ur sitt beroende. Ofta refererar de som lyckas med 
detta till begreppet ”En kraft starkare än vi själva” som de menar sig ha tagit hjälp av 
för att tillfriskna. Föreliggande arbete är ett försök att tränga djupare i denna fråga 
kring hur tillfrisknande missbrukare använder sig av detta begrepp. 

Frågeställningar:  
1. Existerar en skillnad i attributionsstil vad det gäller den verksamma agensen 

för drogfrihet mellan deltagarna i olika behandlingsmo-
deller/behandlingsmiljöer och hur ser den i så fall ut? 

2. Har olika behandlingsmodeller olika sätt att skapa ett övergångsområde där at-
tributionerna genereras? 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod med en fenomenologisk ansats eftersom före-
satsen är att beskriva och förstå informanternas livsvärld. I syfte att skapa empiri har 
tre fokusgruppstudier genomförts hos tre behandlingsorganisationer.  

Resultat: Studien visar på en skillnad i attributionsstilar mellan informanterna Iris, 
NA-Anonyma Narkomaner och Kuröns HVB. Det är också stor skillnad hur infor-
manterna kan tillskapa ett övergångsområde där attributionerna genereras.  

Diskussion: De uppvisade skillnaderna mellan de olika informanterna i fråga om att 
skapa ett övergångsområde kan antas bestå i hur väl deltagarnas integration med be-
handlingsorganisationens diskursiva praktik har uppnåtts. Vidare kan det antas att 
skapandet av ett integrerat övergångsområde kan bidra till upplevelsen av överlåtelse 
och bärande, vilka i föreliggande såväl som tidigare studier har visat sig ha betydelse för 
bibehållen nykterhet. Till yttermera visso framläggs hypotesen att en kunskap – hos 
behandlingsorganisation eller den enskilde psykoterapeuten – om klientens attribution-
er kring gudsrepresentationen är till gagn för behandlingsresultaten. 

Nyckelord: Beroende, Attributionsteori, Övergångsområde, Locus of Control, Ob-
jektrelationer, Fokusgrupp 

Keywords: Addiction, Attributional Theory, Potential Space, Locus of Control, Ob-
ject Relations, Focus Group 
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1 Inledning 
Att söka den X-faktor som utgör skillnaden mellan en verksam terapeutisk behandling 
och en förmodat resultatlös, är något som efterfrågas av varje huvudman som bereder 
plats för en klient som söker tillfrisknande från ett beroende. För att inte nämna klien-
tens egna förhoppningar och sökande efter denna befriande X-faktor. Uppsatsen 
kommer att belysa en av de viktigaste faktorerna, möjligen närmas det X som dock 
ständigt är för undflyende för att egentligen kunna ringas in och formuleras i ord. Frå-
gor kommer att ställas vilken roll ”En högre makt” eller ”starkare kraft” spelar i till-
frisknandet? Är denna kraft den essentiella förändringsagenten för att avsluta ett lång-
varigt beroende? Finns ”användandet” av en högre kraft hos olika typer av behand-
lingsmiljöer och ser de då olika ut? Kan den påvisas och förmedlas i en text?  

Uppsatsarbetet kommer att undersöka personer som befinner sig i en terapeutisk för-
ändringsprocess för att komma ur ett beroende. Hur, om alls, använder de sig av kraf-
ter som de attribuerar utanför/innanför dem själva? Upplever de i så fall ett hål-
lande/bärande i en yttre kraft, eller kan en hållande/bärande kraft hittas inom dem 
själva? Framför allt: Har miljön där förändringsarbetet sker en betydelse för denna 
upplevelse? En organisation inom ett sekulärt psykoterapeutiskt behandlingsfält, när-
mare bestämt en öppenvårdsinstitution med daglig verksamhet har studerats och ska 
ställas i relief mot dels nyandliga tendenser som kan finnas i självhjälpsgrupper, men 
också mot en organisation med uttalat religiöst inriktat behandlingsarbete.  

2 Teoretisk bakgrund 
En utgångspunkt i uppsatsarbetet har varit att titta på själva snedstrecket i dikotomin 
indidvid/miljö. I en relationellt inriktad psykodynamisk utbildning bortses inte från 
detta snedstreck utan premissen är självklar: Jaget utvecklas i kontakt med andra – 
punkt slut. Däremot har författaren upplevt att detta faktum mer eller mindre ”för-
täcks” och hanteras i indirekt form i de teorier som studerats under utbildningen till 
psykoterapeut. Credot för uppsatsen blir därför den svenske socialpsykologen Johan 
Asplunds ord: Betrakta formeln ’individ/samhälle’. Vad jag försöker säga är, att socialpsykologin 
är – eller borde vara – en vetenskap om snedstrecket mellan individ och samhälle. Som sådan skulle 
den vara en vetenskap, inte om muren, ej heller om sprickorna, utan om sprickorna i muren. 
(Asplund 1983, sid 62) Ansatsen blir därför att betrakta sprickorna i muren... 

I en psykoanalytisk begreppsvärld kan forskningsfältet beskrivas utifrån Donald 
Winnicotts formuleringar kring objektrelationer och hans syn på ”gränsen” mellan 
individens inre och yttre verklighet i det s k övergångsområdet. Genom att befinna sig i 
detta övergångsområde, eller mellanrum, får individen möjlighet att både aktualisera 
driftmässiga konflikter såväl som dissonanser mellan inre och yttre representationer 
och samtidigt möjliggöra en personlig lösning. En aspekt blir därför att undersöka 
informanternas användande av mellanrummet; övergångsområdet. 
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Inom socialpsykologin är attributionsteorin en bärande del, men författaren har inte 
erfarit att den används inom det psykoterapeutiska området. Attributionsteorin har sin 
utgångspunkt i människans behov av att göra världen begriplig och fokuserar på indi-
videns olika sätt att förklara världen på. Människor har ett behov av att förklara världen 
för sig själva och att attribuera (tillskriva) orsaker till det som händelser runt om oss. Vi 
utvärderar hela tiden hur andra uppfattar våra beteenden och hur vi uppfattar andras. 
När vi skapar dessa attributioner gör vi det utifrån den kontext vi befinner oss i.  

Fritz Heider var pionjär i studiet av attributionsforskningen och ansåg att vi alla är 
intuitiva psykologer i det att vi hela tiden skapar teorier om vad som orsakar andras 
och egna handlingar. Heider menade att en förståelse av attribution kräver en beskriv-
ning av en kausalitet i en omgivning som inte bara innehåller direkt observerbara fakta 
då det gäller beteende hos en annan person, utan även deras koppling till mera stabila 
strukturer och processer som ligger bakom beteendet (Heider, 1958). Individer tende-
rar att försöka skilja mellan interna orsaker som egen ansträngning eller förmåga och 
externa orsaker som tur eller uppgiftens svårighetsgrad. Man kan alltså dela in attribut-
ionerna i externa och interna orsaksförklaringar. Genom att använda attributionsteorin 
kan man diskutera kring hur människor förklarar orsakerna till t ex framgångar och 
motgångar.  Det finns tre grupperingar – eller motpoler – inom teorin som definierar 
den:  

• Inre vs. Yttre attributionsmönster (Hit hör ”Locus” i Locus of Control. Mer om 
det nedan.) 

• Stabilt vs. Instabilt attributionsmönster (stabilitet)  
• Kontrollerbar vs. Okontrollerbar (Hit hör ”Control” i Locus of Control) 

När människor förklarar skeenden baserat på deras egna förmågor eller oförmågor, 
identifierar de inre attributioner. De tillskriver orsakerna för framgångar eller misstag 
på sig själva, vilket också medför att allt ansvar tillskrivs dem. Om man som missbru-
kare anser att man är beroende för att man har en dålig personlighet är detta en intern 
attribution. Om man däremot menar att ens missbruk beror på att man har en sjuk-
dom kan det vara en extern attribution. Om en alkoholist tar ett återfall, kan hen 
klandra familjemedlemmar, samhället, händelser, etc. 

På liknande sätt kan man använda attributionsteorin när det gäller missbrukares sätt att 
ge orsaksförklaringar till möjligheterna att bli nykter. Om man främst anser att ens 
egen motivation och disciplin kan hjälpa en till nykterhet baserar man sig på interna 
attributioner. Tror man att ens möjligheter att bli nykter påverkas av professionella, 
vänner eller Gud har man yttre attributioner. Om man attribuerar allt för många av 
sina misslyckanden till interna faktorer är risken stor att man också får känslor av skuld 
och skam, vilket kan försvåra tillfrisknandet. Utanförliggande faktorer är något som vi 
själva kan ha svårt att kontrollera, så det medför att vi också känner oss mindre ansva-
riga. 
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Med stabila attributioner menas att orsaken till resultaten är desamma. Instabila attri-
butioner ändras över tid och varierar med situationen. Missbrukaren kan attribuera en 
nykter period till att familjen är stöttande och förstående, men hen är inte säker på att 
familjen ska ”orka med” hen i all framtid och/eller vid ett återfall. I ett sådant fall har 
missbrukaren givit upp innan hen riskerar något; hen villkorar sin drogfrihet i och med 
att hen helst förväntar sig samma resultat vid varje situation.  Endera har vi kontroll 
över något, eller så har vi det inte. 

Rotters (1966) teori om Locus of Control är också användbar för att besvara forsk-
ningsfrågan. Det har bedrivits en hel del forskning där man undersöker sambandet 
mellan nykterhet och Locus of Control. Locus of Control är ett begrepp som har ut-
vecklats ur attributionsteorin och har som avsikt att förklara individuella skillnader i 
kontrolluppfattningar. Man skiljer på intern locus of control och extern locus of con-
trol. Interna kontrolluppfattningar innebär att individen tror att hens livsöde i huvud-
sak styrs av krafter inom hen, medan externa kontrolluppfattningar innebär att indivi-
den anser att dennes livsöde främst styrs av krafter utanför hen själv.  

Efter denna korta genomgång av teorier som utgår från en mer socialpsykologisk refe-
rensram tar vi avstamp i ett mer psykoanalytiskt synsätt i form av objektsrelationster-
mer. Intima bindningar till andra människor är det nav kring vilket vårt liv rör sig och 
detta gäller för såväl småbarn som tonåringar och vuxna. Att bygga upp inre represen-
tationer av sådana relationella erfarenheter i form av objekt är ett huvudvillkor för all 
psykisk utveckling. Men objekten är också beroende av en kontext; Ett subjekt bygger 
upp en inre representation som är avhängig av de sociala representationer som finns i 
subjektets och objektets miljö. Det är detta faktum som ger anledning till en korsbe-
fruktning mellan de socialpsykologiska och de psykoanalytiska delarna av studien, även 
om ansatserna mellan perspektiven är helt avskilda från varandra. 

Begreppet objektrelationer har sitt ursprung i psykoanalytisk driftteori. "Objektet" för 
en instinkt är det medie genom vilket det instinktiva syftet uppnås, och mediet brukar 
uppfattas som en annan person, men kan också vara sublimerat till t ex Gud. 
Objektrelationsteorin har därefter utvecklats från Melanie Klein via den oberoende 
skolans Bion och Winnicott till dagens moderna oberoende som Fonagy och Bollas. 
Man är allmänt överens om att barnets första objekt är dess mor och moder-barn relat-
ionen bidrar till hur barnet kommer att uppfatta sig som skilt från omvärlden, samt hur 
barnet tar in och gör aspekter av omvärlden till sina, och det som omvärlden gör med 
barnet kan barnet så småningom utveckla till något det kan göra själv och med sig 
själv.  

För barnet kan det exempelvis handla om att bli lämnad av sin mor och genom att 
med fantasins hjälp ”skapa” eller genom att något yttre inträffar ”finna” ett övergångs-
objekt, som aktualiserar och representerar det förlorade objektet, kan barnet eller den 
vuxne uppleva ny inre styrka och ett nytt hopp (Winnicott 1993). Detta kan i sin tur 
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hjälpa barnet eller den vuxne att söka efter nya och mer utvecklade former av lösningar 
av sina problem. 

Enligt Winnicott inträffar dessa upplevelser på ”gränsen” mellan individens inre och 
yttre verklighet i det s k övergångsområdet. Detta område aktualiserar den hotande 
eller inträffade förlusten. Samtidigt aktualiserar det ännu mera hoppet om en lösning. 
Att befinna sig inom en terapeutisk behandlingskontext kan utgöra ett tillfälle till ett 
mellanrum, ett övergångsområde och en sådan viloplats dit man får dra sig tillbaka och 
samla kraft, som sedan kan möjliggöra bearbetningar av de brutna eller knappt existe-
rande banden mellan inre och yttre verkligheter. Winnicott menar att individen i detta 
område använder sig av sk ”övergångsobjekt”. Därmed kan övergångsobjektet upple-
vas som både ingripande och livräddande. 

Ett försök att integrera de olika teorierna kan beskrivas med följande figur, studiens 
forskningsområde befinner sig således i de skuggade fälten, men är avhängigt av de 
övriga: 

Nivå (värld) 

Diskursiv Praktik 

Systemvärld 
Livsvärld 

Övergångsområde, Attributionernas generiska 
område 

Aspekt av på-
verkan 

Sociala representationer Inre representationer, 
Objektrelationer 

Objektiv (yttre) Intersubjektiv (delad) Intrasubjektiv 
(inre) 

Te
kn

isk
 

E
ko

no
-

m
isk

 

Po
lit

isk
 

Social & 
Kulturell Psykisk 

Figur 1 

Den oberoende skolans ”moderna” syn på objektrelationer med teoretiker som t ex 
Christopher Bollas har sedermera utvecklat begreppet objektrelation. Bollas menar att 
ett objekt är något i den yttre världen som en person kan ha en relation till och som 
kan internaliseras i ens inre psykiska värld. I denna studie är begreppet ”En högre 
makt” själva sinnebilden av detta. Således kan ett objekt vara såväl människor, upple-
velser som saker eller Gud; de är alla objekt. Som objektrelations-teoretiker ser 
Christopher Bollas på vår värld, skönjer en värld av objekt, och ser i dem också en 
inneboende evokativ förmåga. Med hans ord: "I det här avseendet utgör objekten i vår 
värld potentiella former för utveckling och förändring”. (Bollas, 1995, sid 16) 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
Flera studier har visat att interna Attributioner och Locus of Control har stor betydelse 
för möjligheten att bibehålla sin nykterhet1. Detta kan ses som förbryllande eftersom 
man kan tycka att det finns en motsättning mellan intern Locus of Control och andlig-
het. Tron på en högre kraft ser man nämligen som en externalisering av kontroll och 
detta torde försvåra en effektiv rehabilitering. Är det så att det ger en passiviserande 
känsla av hjälplöshet när det lärs ut att man bör förlita sig på en högre kraft? Denna 
kritik står dock i motsättning till all den forskning som konsekvent visar positiva korre-
lationer mellan andlighet, rehabilitering och livskvalitet. (Murray et al., 2006) 

En intressant undersökning gjordes av psykoterapeuten Ulla Hoppe Jakobsson i bör-
jan på 90- talet (Jakobsson, 1992), som verifierar detta. Hon undersökte vilken roll 
interna respektive externa attributioner har för missbrukares möjligheter att tillfriskna. 
Jakobsson lägger särskild vikt vid sjukdomsbegreppet. Sjukdomsbegreppet skulle hy-
potetiskt sett kunna användas som en anledning till fortsatt missbruk, då man ju inte 
anses vara ansvarig för sina handlingar. Jakobsson menar dock att AA:s definition av 
sjukdomsbegreppet innebär att individen inte är ansvarig på så sätt att hen inte har 
orsakat sjukdomen. Hen har däremot ansvar för att tillfriskna. Då individen använder 
sjukdomsbegreppet erkänner hen att hen är maktlös inför spriten, men kan genom att 
acceptera att hen behöver hjälp av en högre kraft bli ansvarig för sin framtida alkohol-
konsumtion. Resultatet i Jakobssons undersökning visar på att de missbrukare som 
verkligen har anammat bilden av alkoholism som sjukdom (och därmed kan anses ha 
externa attributioner), ett år efter behandlingen dricker mindre än de klienter som har 
interna attributioner.  

I syfte att fördjupa metodarbetet och pröva användbarheten av fokusgrupper som 
redskap för att generera data gällande sociala och interaktiva fenomen såsom hur skap-
andet av inre och sociala representationer2 får betydelse för hur attributioner utvecklas 
och tillämpas inom en särskild kontext, studerades Robert Ohlssons avhandling (Ohls-
son 2009) ”Representationer av psykisk ohälsa” (Ohlsson 2009), där författaren använt 
sig av fokusgrupper i syfte att undersöka de sociala representationer utvalda brukar- 
eller självhjälpsgrupper har kring psykisk ohälsa. Författaren kommer bl a fram till att 
man genom att i analysen efter datainsamlingen främst fokusera på vad som framstår 
                                                 
1 Se t ex Li, E.C., Feifer, C. & Strohm, M. (2000), Murray, T.S., Goggin, K. & Malcarne, V. (2006) 

2 Så som termen definieras av t ex Moscovici i Chaib, M & Orfali, B (1996). Teorin om sociala representationer 
handlar om hur olika subjekt, vilka kan vara individer, media, politiker t ex, tillsammans bildar kollektivt för-
ankrade föreställningar om hur "verkligheten" är beskaffad. Dessa föreställningar eller representationer, kan 
vara av olika slag och beröra olika socialt konstruerade fenomen som t.ex. handikapp, beroende, demokrati, 
andlighet, och – varför inte – psykisk sjukdom. 
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som en delad förståelse, och lyfta fram återkommande innehållsliga och formella 
mönster, är det rimligt att se sociala representationer som uttryck for vissa inslag i en 
gemenskaps eller social grupps meningsskapande. Där hävdas också att fokusgrupp-
samtal till sin form tenderar att likna sådana vanligt förekommande samtal som delta-
garna är bekanta med och att man därmed får tillgång till informanternas livsvärld – 
utanför fokusgruppsamtalen. 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 
En intressant studie som rör attributioner i motivationsarbete har givits ut av Myndig-
heten för skolutveckling. Den heter ”Motivation och motivationsarbete: i skola och 
behandling” och är författad av Växjöprofessorn i pedagogik Håkan Jenner. (Jenner 
2004) Jenner framhåller att vid motivations- och förändringsarbete kan attributions-
teorin ge en tolkningsram. Attributionsforskningen sysslar bl.a. med studiet av de orsa-
ker som individer anger som bakgrund till framgång och misslyckande och hur förkla-
ringarna påverkar det fortsatta handlandet. Bland annat finns forskningsresultat som 
tyder på att individer med svagt självförtroende har en tendens att förklara misslyckan-
det med bristande förmåga och liknande (interna faktorer) och framgången som följd 
av tur, lätta uppgifter, etc. - dvs. externa faktorer, något som är oberoende av dem 
själva. Jenner menar därför att kunskap om attributionsmodellen kan ge en bättre för-
ståelse för elev- och klientbeteenden, framför allt när det gäller dem som tycks uppfatta 
brist på egen förmåga som hela orsaken till misslyckandet och därigenom inte kan eller 
vill ta vara på den kapacitet de ändå har.  

För att få hjälp i diskussionen kring andlighet och objektrelationer – och på köpet få en 
vetenskapsteoretisk problematisering kring hermeneutik och positivism – tog författa-
ren del av en avhandling från Umeå Universitet, ”Söka sig vidare i livet, Litteratur-, 
metod- och fallstudier kring människors objektrelationer, existentiella/religiösa orien-
teringar och sökande av psykoterapi” (Ståhlberg, 2004). En avhandling som är svår att 
kategorisera som antingen ”empiriskt vetenskaplig” eller ”erfarenhetsbaserad”. Förfat-
taren hävdar det första, men studien är mer viktad åt ett hermeneutiskt tolkningsförfa-
rande kring kvantitativa data. En kritik kan alltså riktas mot validiteten i den kvantita-
tiva ansatsen i avhandlingen. Men författaren beskriver också denna kritik och refere-
rar till Hartman (1998) när han menar att såväl kvantitativ som kvalitativ metod inne-
håller både positivistiska och hermeneutiska ingredienser. Det är bara att hålla med. 
Arbetet gav flera insikter kring hur att hantera objektrelationsteorier i relation till and-
lighet/religiositet. 

Ståhlbergs avhandling refererar alltsomoftast till den argentinska psykoanalytikern Ana 
Maria Rizzuto, vars teorier och försök att binda samman objektrelationer och gudsre-
presentationer var en ovärderlig hjälp för att få ihop de psykoanalytiska teorierna med 
de socialpsykologiska. Hennes bok ”The birth of the living God: a psychoanalytic 
study”, (Rizzuto, 1979) är en hörnsten i föreliggande studie, även om den inte är direkt 
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refererad till. Rizzuto menar bl a att det är ovärderligt för det psykoterapeutiska arbetet 
att terapeuten har en uppfattning om klientens gudsrepresentation. 

4 Frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns skillnader mellan attribut-
ionsstilar (främst vad det gäller ”användandet” av en kraft utanför subjektet) i de tre 
olika behandlingsformerna och hur dessa skillnader i förekommande fall yttrar sig ur 
ett deltagarperspektiv mot bakgrund av behandlingsmodellen. Vidare kommer att un-
dersökas om det går att finna gemensamma beröringspunkter mellan socialpsykolo-
giska och psykoanalytiska teoribildningar och om det eventuellt gemensamma i dessa 
teorier kan befrukta varandra. 

Uppsatsen kommer förhoppningsvis att besvara forskningsfrågorna: 

1. Existerar en skillnad i attributionstil vad det gäller den verksamma agensen för 
drogfrihet mellan deltagarna i olika behandlingsmodeller/behandlingsmiljöer 
och hur ser den i så fall ut? 

2. Har olika behandlingsmodeller olika sätt att skapa ett övergångsområde där at-
tributionerna genereras? 

5 Metod 
Metoden för insamling av det empiriska materialet är fokusgrupper, materialet analyse-
rades sedan utifrån en diskursiv ”text”-analys. Emellertid är inte den textuella, dvs 
strukturella nivån intressant för denna studie, utan ett mer funktionellt perspektiv an-
tas; Det är interaktionen via det talade språket, som står i fokus. Interaktionen står inte 
fri från den kontext den befinner sig i. Undersökningen bedrevs också utifrån en mer 
psykoanalytisk begreppsvärld med vetskap om att interaktionen också sker på ett inre 
plan; i en objektrelationell kontext. Med tanke på detta blir därför inte enbart ett ord-
utbyte som sker mellan individer utan det blir istället relevant att prata om individer i 
dialog med kontexter i kontexter. Deltagarna, informanterna, i studien blir som en 
följd av ovanstående resonemang, en fråga om både de individer som deltog i fokus-
grupperna och de behandlingsorganisationerna de befinner sig i. Med en parafras från 
det credo som nämndes tidigare i texten: Betrakta vårt studieobjekt; Det är inte om 
muren, ej heller om sprickorna, utan om sprickorna i muren. 

5.1 Undersökningsdeltagare 
Undersökningsurvalet bestod av 3-5 informanter per grupp som ingår i: En sekulär 
behandlingsorganisation, Iris Utvecklingscenter; En självhjälpsorganisation med icke-
religiöst gudsbegrepp, NA-Anonyma Narkomaner och en religiöst bekännande be-
handlingsorganisation, Frälsningsarméns Hem för Vård och Boende (HVB) Kurön. 
Dessa bjöds in med ett formulär som sattes upp i behandlingsmiljön (bilaga 1 och 2). 
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För att besvara forskningsfrågan är det – som nämnts tidigare – väl så viktigt att defini-
era organisationerna som besöktes, som att presentera de enskilda deltagarna i under-
sökningen. Båda entiteter kan ses som informanter ur ett vidare perspektiv.  I resultat-
delen presenteras överskådligt de tre behandlingsorganisationerna, samt deltagarna i 
fokusgrupperna. 

5.2 Undersökningsmetod 
För den aktuella studien har fokusgruppsmetod valts för att skapa ett empiriskt materi-
al som kan användas för att studera de gemensamma meningsskapande processerna i 
de olika behandlingsmiljöerna. Fokusgruppen är en enkel och snabb metod som 
skapar dialog och delaktighet. Den kan användas som ett kartläggningsverktyg där 
man utgår från gruppens bedömning om vad som är viktigast i en viss fråga. I en 
reguljär fokusgruppundersökning är det därefter, i ett andra steg, det som gruppen 
tycker är viktigt som betygsätts och ger ett underlag om vad som mest angeläget 
att ta tag i. (Obert & Forsell, 2000) 

Kortfattat kan man säga att metoden bygger på att deltagarna bestämmer vilka faktorer 
som är viktigast i ett specifikt fokusområde – i denna undersökning hur deltagarna 
attribuerar nykterhet/drogfrihet – och att faktorerna därefter viktas av deltagarna. I 
föreliggande studie är emellertid denna viktning gjord av författaren utefter det insam-
lade empiriska materialet; videoinspelningar. 

Eftersom det är önskvärt att generera data gällande sociala och interaktiva fenomen 
såsom hur skapandet av sociala representationer får betydelse för hur attributioner 
utvecklas och tillämpas inom en särskild kontext; vidare hur gemensamma perspektiv 
och attityder konstrueras i samklang med de inre representationer i form av objektre-
lationer som kan analyseras på hypotetisk nivå, är metoden särskilt tillämpbar. Fokus-
gruppmetoden framstår också som ett lämpligt val när attributioner eller locus of con-
trol formuleras i termer av just sociala representationer. (Bloor et al. 2002). I diskuss-
ionsdelen kommer författaren att via ett hermeneutiskt tolkande föra in de psykoanaly-
tiska teorierna och applicera dem på de meningsbärande formuleringar som fram-
kommer i grupperna. Även här kommer fokusgruppsmetoden väl till pass, då forska-
ren är i närkontakt med informanterna för att vara observerande deltagare i processen; 
En icke-styrande deltagare med strävan efter en hållning av ”... fritt flytande uppmärk-
samhet”. (Freud, 1912, sid141) 

5.3 Datainsamlingsmetoder 
Fokusgruppsamtalen filmades med hjälp av videokamera. Förutom vissa basfakta 
kring informanterna fördes inga anteckningar, utan videogranskning och transkribering 
skedde efter datainsamlingen. 
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Genom webb, trycksaker och – med undantag av NA-Anonyma Narkomaner, som 
inte har några företrädare – samtal med företrädare för organisationerna undersöktes 
hur de tre organisationerna presenterar sig själva.  

5.4 Bearbetningsmetoder 
Samtalen analyserades kvalitativt genom att utföra en teoridriven hermeneutisk läsning 
via en narrativ strukturering och meningstolkning för att göra ett viktande av de resul-
tat som framkommit av fokusgruppsamtalen. Videofilmerna gicks igenom och ett antal 
frågeområden utkristalliserades som redovisas i resultatdelen. Denna process kan kort-
fattat delas upp i dessa steg, även om de inte är väl avgränsade eller helt på varandra 
följande:  

• Upprepade genomlyssningar/tittningar av videomaterialet 
• Analys av retoriska konfigurationer, teman och gemensamma formuleringar  
• Gallring med fokus på uppsatsens frågeställningar varvid tre empiriska utgångs-

punkter framkom, hädanefter kallade topiker3 
• Transkribering av ovanstående 

En form av diskursanalys utfördes kring hur de tre organisationerna presenterar sig 
själva; Genom webb, trycksaker och eventuellt intervjuer med företrädare för organi-
sationerna. 

5.5 Genomförande 
Kontakten med informanterna åstadkoms på olika sätt: En personlig kontakt i led-
ningsgruppen på Iris ledde till att en inbjudan kunde affischeras på mottagningen, var-
efter denna kontakt administrerade tid och plats för mötet – ett gruppsamtalsrum på 
Iris mottagning. En av informanterna vid en av författaren tidigare genomförd studie 
om självhjälpsgrupper var behjälplig vid inbjudan till NA-gruppen. Dessa deltagare 
togs kontakt med via telefon av författaren, som också valde tid och plats – en NA-
möteslokal i Göteborg; Kontakten med Kurön skedde via ett telefonsamtal till före-
ståndaren därstädes. Denna affischerade sedan en inbjudan (Bilaga 2) och valde tid och 
plats för mötet – en lektionssal på Kurön i Mälaren. 

                                                 
3 Topik har i grekiskan den bokstavliga betydelsen utsiktsplats, men har här sitt ursprung i retoriken.  Termen är 

användbar i denna typ av analys då det dels betyder att man står utifrån och tittar på något specifikt; i detta fall 
sin nykterhet utifrån det behandlingssammanhang man befinner sig i. Men det kan också betyda att man tittar 
ut på omvärlden inifrån en speciell plats, inifrån t ex en attityd, attributionsmönster eller annan intrapsykisk 
disposition. (Jfr med Freuds koncept om psykets topiska struktur; Där återfinns topografiskt differentierade 
områden, [Omv, Mv & Fmv eller Jaget, Detet & Överjaget] med olika egenskaper eller funktioner och en viss 
position gentemot de andra, så att de kan behandlas, bildligt talat, som utsiktspunkter i en psykisk geografi. 
Varje område har specifika valörer, liksom sin egen funktion, process, energi och specifika idémässiga inne-
håll. Mellan var och en av dessa system inrättade Freud platser t ex motstånd och försvar, som censurerar, 
hindrar och styr övergångarna från den ena till den andra.) 
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Samtalen inleddes med en kort presentation av författaren, uppsatsområdet och tids-
ram för samtalet, vilket var mellan en och en halv timma till två timmar med en paus 
inlagd.  

6 Forskningsetiska frågeställningar 
En fokusgrupp-studie ställer särskilda krav på en etisk grundhållning. Ett Informerat 
samtycke (Bilaga 1, sid 2) ger en möjlighet till att respektera den enskilde individens 
autonomi och genom en inbjudan där synliggörandet av ett välinformerat eget val be-
tonas inviteras deltagarna till fokusgruppen. Vad som händer i gruppen kräver sedan 
sin egen etiska logik hos samtalsledaren/forskaren. Den forskningsetiska grunden är 
hämtad från Vetenskapsrådets ”God forskningssed” och gällande lagstiftning, bl a 
Högskolelagen § 5 och Lag (2003:460) om etikprövning av forskning. 

7 Resultat 
Vid analysen och den följande gallringen av videomaterialet framkom att i alla tre fo-
kusgrupperna förekom det gemensamma teman och föreställningar. Dessa var också 
initierade av frågeställningarna och inbjudan till deltagarna, men vid analysen framgick 
det tydligt hur det gemensamma i frågeställningarna hanterades på olika sätt. Det ut-
kristalliserades således tre topiker som under arbetets gång kopplats till frågeställning-
arna och teori enligt följande: 

• Andlighet; Hur ser representationen av andlighet eller en högre kraft ut? 
• Överlåtelse; Sker en kapitulation, en överlåtelse av ansvar för (fortsatt) nykter-

het? 
• Bärande; Vad är det som håller mig drogfri och nykter? 

Den första topiken, Andlighet, ger en översikt kring hur respondenten ser på att ens ha 
möjlighet att lämna över ansvaret för sin nykterhet. Finns där en högre kraft, dvs är det 
möjligt att attribuera min nykterhet till något utanför mig själv? Är kraften transcen-
dent eller immanent? Den andra topiken, Överlåtelse, var mycket viktig för samtliga av 
deltagarna, men på helt olika sätt. Som vi kommer att se kunde en klar skiljelinje dras 
mellan hur detta hanteras av respondenterna i de olika behandlingsorganisationerna. 
Här kan man också se att Locus of control och attributioner skiljer sig åt. För att bibe-
hålla sin nykterhet har samtliga deltagare tankar om vilka betydelsefulla faktorer det är 
som hjälper dem – inre eller yttre. Detta handlar den sista topiken om: Bärandet. Bä-
randet kan också relateras till Winnicotts (1993) begrepp ”holding” som pekar på den 
trygghet som ett subjekt kan behöva för att börja ta itu med sin verkliga värld och sitt 
verkliga jag. 

Resultaten nedan redovisas således utefter dessa tre topiker och frågeställningarna besvaras 
utifrån skillnaderna kring topikerna. Dessa skillnader ger vid handen att skillnaderna som 
det söktes efter i frågeställningarna verkligen existerar, nämligen: 
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1. Det existerar en skillnad i attributionstil vad det gäller den verksamma agensen 
för drogfrihet mellan deltagarna i olika behandlingsmodeller. Hur skillnaderna 
ser ut redovisas nedan – främst via redogörelse av formuleringar kring de tre 
topikerna. 

2. De olika behandlingsorganisationerna i denna studie har olika sätt att skapa ett 
övergångsområde där attributionerna genereras, vilket också kommer att dis-
kuteras i diskussionsdelen. Nämnas kan redan här att det var svårt att överhu-
vud finna ett övergångsområde hos Kurön-informanten. 

Då frågeställningen utgår ifrån en kontextdefinierande hypotes är det nödvändigt att 
återigen framhålla att det är väl så viktigt att redovisa organisationerna som besöktes, 
som att presentera de enskilda deltagarna i undersökningen. Båda fenomenen kan ses 
som informanter ur frågeställningens perspektiv. Därför utgörs empirin av både orga-
nisationens och fokusgruppdeltagarnas hållning kring de tre topikerna och studien 
ämnar förhålla sig till det uppkomna materialet som sprunget ur en entitet, en respon-
dent. Dessutom tillskrivs inte de anförda citaten de enskilda individerna som uttalade 
dem. De uppkom i fokusgrupperna och redovisas i citatform som grupputtalanden. 
För tydlighets skull är de skrivna i kursiv stil. Citaten från organisationerna är hämtade 
från respektive hemsidor om inget annat anges och dessa anges med blockcitat.  

7.1 Iris – Utvecklingscentrum 
På sin hemsida [http://www.irisutvecklingscenter.se/] presentar Iris sina behand-
lingsmetoder som 

... professionellt utformade och terapeutiska, för att vi tillsammans med 
våra klienter ska nå bra resultat på längre sikt. De vilar på en kognitiv be-
teendeterapeutisk och systemteoretisk grund, med tydlig inriktning på 
social rehabilitering. En viktig del i det är individuell terapi i grupp. Alla 
klienter har också ett schema med aktiviteter för varje vecka och dag. Att 
vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, precis 
som träning och friskvård. Utifrån klientens situation väljer vi den vård-
form som är mest lämplig. 

Behandlingen handlar också om att lära sig, eller komma tillbaka till, ett 
fungerande liv. Både genom att ta hand om sig själv, träna, hitta rutiner för 
matlagning, ekonomi och planering. Kanske få hjälp med myndighetskon-
takter eller göra studiebesök. Vi kan också hjälpa till med kompletterad 
skolgång och skapa ett träningsboende. På våra behandlingshem finns te-
rapiträdgårdar, där vi följer årstiderna och arbetar tillsammans. 

Organisationen i Göteborg är inriktad på öppenvård och är en 
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...behandlingsorganisation för klienter som behöver slussas ut i livet efter 
vistelse på något av våra behandlingshem, eller personer som från början 
har en större social trygghet. Behandlingen innehåller allt från ett struktu-
rerat dagvårdsprogram till nätverksarbete och familjesamtal eller regel-
bundna enskilda samtal, kombinerat med planering för återgång till arbete 
eller studier. Innehållet i dagvården består bland annat av personlig ut-
veckling i grupp, träning i ångesthantering, motiverande samtal, återfalls-
prevention samt social färdighetsträning. Dessutom ingår kroppsterapeu-
tisk behandling och fysiska aktiviteter. Målet är att genom social rehabilite-
ring få en förbättrad förmåga att hantera relationer och verktyg för ett 
drogfritt liv 

Fokusgruppdeltagare 
• Kvinna 31 år, inga barn. I behandling ett år på Iris öppenvård; 
• Kvinna 40 år, en dotter. 4 månader i behandling på Iris öppenvård. 
• Man 46 år, inga barn. 9 månader på Iris öppenvård, dessförinnan Iris behand-

lingshem. 

7.1.1 Andlighet 
Iris har ingen officiell bild av att arbeta med andlighet, däremot är man på den mottag-
ning författaren besökte intresserade av meditation och mindfulness-inspirerad terapi. 
(Personlig kontakt maj 2011) På hemsidan är de angelägna om att jämföra sig med – 
och särskilja sig från – ’12-stegsmodellen’. Under Q & A-spalten på hemsidan besvaras 
frågan vad som skiljer Iris modell från 12-stegsbehandling: 

Vår behandling har ett lägre tempo och är mer omvårdande än 12-
stegsmetoden. Det passar ofta bättre för personer med dubbla svårigheter 
t ex en kombination av missbruk och psykisk ohälsa. Vi använder inte de 
tolv stegen som struktur för behandlingen, utan utgår från en individuell 
behandlingsplan som vi genomför i samarbete med klienten och upp-
dragsgivaren.  

Vid ett förberedande samtal (Personlig kontakt november 2010) med ansvarig på Iris 
uppgav denna att det är mycket viktigt för organisationen att visa för kunder och hu-
vudmän att de är ett sekulärt alternativ till 12-stegsbehandlingar. 

Det är tydligt att Fokusgruppen har funderat på hur de kan använda sig av en kraft 
utanför dem och att den har en social representation av en andlighet. 

Jag har funderat på det där med att söka frälsning, men jag vill hitta det inom – inuti – mig och det 
har jag gjort. Jag tror inte att det finns därute. Jag har funnit en ro och andlighet inom mig själv – inte 
Gud, men en tro på mig själv. 

Jag har inte kunnat ta till mig till exempel AA:s version, trots att jag provade i flera månader. För 
mycket självrannsakan och att det var ett val mellan att bli religiös och att supa ihjäl sig. 
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7.1.2 Överlåtelse 
Organisationen använder sig inte av överlåtelsebegreppet eller talar om kapitulation 
bokstavligt, men öppnar för en sådan process i det att de framhåller sin professionalitet 
och långa erfarenhet, även här först i relation till 12-stegsbehandlingar: 

Vi har en bredare behandling och har tillgång till många olika terapeutiska 
verktyg. Dessutom är vi sedan lång tid specialiserade på nedtrappning av 
läkemedel och kan mycket inom området. Många som har varit hos oss 
säger att de har fått bättre livskvalitet och att de har lärt sig att hantera sitt 
missbruk och komma vidare. 

Vår behandling bygger på kunskap och vetenskap, och de erfarenheter 
som vi har fått genom åren – vi startade redan 1985. Med genomarbetade 
metoder hjälper vi våra klienter att utvecklas och bli kvitt sitt missbruk, el-
ler ett destruktivt livsmönster. Vi har två olika vårdformer – heldygnsvård 
och öppenvård. Dessa är professionellt utformade och terapeutiska, för att 
vi tillsammans med våra klienter ska nå bra resultat på längre sikt. De vilar 
på en kognitiv beteendeterapeutisk och systemteoretisk grund, med tydlig 
inriktning på social rehabilitering. 

Fokusgruppernas citat pekar också på en överlåtelse till det professionella – om än inte 
till Iris till en början – för att sedan framhålla den personliga relationen.  

Att fatta ett beslut att bli nykter räcker inte, det måste tas emot också av någon. Först överlåter man 
sig till en professionell person. Jag var trygg när jag var inlåst till en början. Jag vågar ta ansvar själv 
nu, men innan överlät jag ansvaret till systemet i mina nyktra perioder. 

Eftersom det inte är alkoholen i sig man är beroende av, utan effekten av den, är det viktigt att man – 
sen, då inte alkoholen finns – har någon att kontakta då ångesten sätter in; en personlig relation. En 
personlig relation ger trygghet, för det handlar också om skam och att bli dömd. 

Min pojkvän fick mig att söka hjälp, sedan var det sjukhus-avgiftning-stadsmissionen. Kapitulation är 
en process, inte en vändpunkt.  

7.1.3 Bärande 
För organisationen är det viktigt att framhålla att klienten genom Iris försorg får ett 
avstamp för ett fullt liv utan alkohol och droger. Följande presenteras på Iris hemsida: 

Alla klienter har också ett schema med aktiviteter för varje vecka och dag. 
Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, 
precis som träning och friskvård.  

Behandlingen handlar också om att lära sig, eller komma tillbaka till, ett 
fungerande liv. Både genom att ta hand om sig själv, träna, hitta rutiner för 
matlagning, ekonomi och planering. Kanske få hjälp med myndighetskon-
takter eller göra studiebesök. Vi kan också hjälpa till med kompletterad 
skolgång och skapa ett träningsboende. På våra behandlingshem finns te-
rapiträdgårdar, där vi följer årstiderna och arbetar tillsammans. 
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Det som gör Iris Utvecklingscenter speciellt är att vi alltid arbetar för att se 
varje människa. Vi gör vårt yttersta för att alla som besöker oss ska känna 
att de kan utvecklas och få hjälp. 

Fokusgruppen har ett mer komplext förhållningssätt till vad som är bärande i deras 
fortsatta nykterhet. 

För att hålla mig nykter måste jag avhålla mig från alkohol, det har vuxit fram en ökad medvetenhet 
om att det är så det är. Förut tog jag Antabus och höll upp, men det hjälpte inte mot det psykiska 
måendet. Så jag använde alkohol och mitt arbete för att fly, tänkte till och med på självmord. Nu 
bearbetar jag hela tiden mitt mående i gruppen och då får man ur sig det. Det blir lättare att hålla sig 
nykter, behovet att fly minskar. Det är stöttningen i gruppen och de som jobbar här. 

Jag var trygg när jag var inlåst till en början. Jag vågar ta ansvar själv nu, men innan överlät jag an-
svaret till systemet i mina nyktra perioder. Det handlar om självkänsla; jag litar på att det kan bära 
även om jag mått dåligt och jag vågar göra fel och tar ansvar för det. Det är nu en upplevd erfarenhet, 
jag har acceptansen inne i mig själv. Det som bär mig är viljan att leva utan att döden skrämmer mig 
Jag är också döpt sedan två år och ber om vägledning. 

Jag har livsmål idag: Barn; familj; kanske byta jobb. Jag får någon slags aversionsterapi, avskräck-
ning för möjlig misär. Förut drack jag på mina rädslor, men har lärt mig att acceptera och den erfaren-
heten säger mig att jag står ut denna gången också, Jag sträcker inte ut, tror på mig själv. 

7.2 NA – Anonyma Narkomaner 
Det finns många varianter av självhjälpsgrupper, varav en typ är ’12-stegsgrupper’. ’12-
stegsmodellen’ är ett begrepp som även används av behandlingshem och andra in-
stitutioner, emellertid har dessa ingenting med 12-stegsrörelsen som fenomen att göra, 
även om de använder sig av rörelsens 12 steg som grund i behandlingsarbetet. Tvär-
tom finns det inga institutioner som drivs av 12-stegsgrupper, dessa står helt utanför 
samhällets interventioner och tar inte betalt eller emot någon ekonomisk hjälp ’utifrån’ 
dvs av icke-medlemmar. I inledningen till varje möte upprepas presentationen av vad 
NA är:  

NA, Anonyma Narkomaner, är en gemenskap av män och kvinnor, som 
delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra 
för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna 
från beroende. Det enda villkoret för medlemskap i NA är en önskan att 
sluta använda. NA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är själv-
försörjande genom egna frivilliga bidrag. NA har ingen anknytning till nå-
gon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rö-
relse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder var-
ken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta 
syfte är att hålla oss drogfria och hjälpa andra beroende att uppnå drogfri-
het. (Pamflett: Välkommen till NA) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion
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Som synes ovan fokuserar inte NA på alkohol och avhållsamhet från alkohol till skill-
nad från t ex AA. NA står för Anonyma Narkomaner, emellertid bryr sig inte NA: s 
medlemmar om vilken drog man använt, om det är narkotika, alkohol eller legalt för-
skrivna läkemedel. Deras nyckelbegrepp är istället ’beroende’. Oavsett vilken huvud-
drog medlemmen använt, kan hen alltid använda beteckningen beroende om sig själv. 
’Beroende’ är således ett egennamn och ett substantiv, såväl som ett adverb. 

Fokusgruppdeltagare 

• Kvinna 37 år, två barn. NA-medlem i fem år 
• Kvinna 46 år, en dotter. NA-medlem i sju år. 
• Man 60 år, en son, NA-medlem i 13 år. 
• Man, 53 år, NA-medlem i nio år. 

7.2.1 Andlighet 
Anonyma Narkomaner anser att beroende är en fysisk, mental och andlig sjukdom, 
därför betecknar NA de 12 stegen som ett andligt program som strävar efter att sätta 
maktlösa beroende i kontakt med en kraft starkare än de själva.  

Andligheten kom till mig som ett hopp – ihopkopplat till en högre makt med bön och meditation. Det 
är allt jag inte kan ta på. Det där svarta hålet jag haft i mig kan fyllas upp ganska bra med andlig-
het; När jag har kontakt med omvärlden och naturen – med öppna kanaler – så fyller jag det. Men 
så fort jag börjar greja, ”regissera”, så får jag en smock i de kanalerna och jag blir ensam. 

Det blir lätt att ge och få när man har de öppna kanalerna; en öppenhet för små nära ting – vår, höst, 
färger. Jag är rädd för ”högre makt”-begreppet efter en socialistisk uppväxt, men med andligheten fyller 
jag ändå det där tomrummet och blir mindre ensam, känner tillhörighet.  

Jag är absolut inte religiös, men tillämpar andliga principer. Naturen är ”Gud” och får mig att känna 
tillhörighet, trots uppväxten som har tvingat mig att tänka ”gör det enkelt!” Vet egentligen inte om jag 
hittat någon andlighet, jag vet att jag vill vara med i gemenskapen, så där kanske... 

7.2.2 Överlåtelse 
Att vara alkoholist eller beroende ses i AA/NA som ett sjukdomstillstånd. Sjukdomen 
anses ta såväl fysiska, psykiska, emotionella som andliga uttryck. Sjukdomsbegreppet är 
centralt för att förstå hur medlemmarna i AA/NA resonerar och hur deras program är 
formulerat. ”Vi är människor som är i klorna på en pågående och fortskridande sjukdom, som 
alltid slutar på samma sätt; fängelser, institutioner och död.” (Basic Text, 1988, sid 3.) I 
AA: s texter behandlas alkoholismen som ett primärt sjukdomstillstånd, men i NA: s 
texter är beroendesjukdomen (addiktion) primär; användandet av drogen är följden av 
sjukdomen: 
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Efter att ha kommit till NA insåg vi att vi var sjuka människor. Vi led av 
en sjukdom som inte har något känt botemedel. Den kan dock hejdas i ett 
visst skede och tillfrisknande är sedan möjligt. (En inledande guide till 
Anonyma Narkomaner, sid 16) 

Vi kom därför att våra liv hade rasat ned omkring oss. Vi var emotionellt, 
fysiskt och andligt besegrade. Vår Basic Text påminner oss om att ”i för-
tvivlan sökte vi hjälp hos varandra i Anonyma Narkomaner”. Vi kom där-
för att vi var slagna. (Bara för idag, 31 juli) 

Som märks på citaten ovan är organisationen som sådan inte främmande för begrep-
pen kapitulation eller överlåtelse, vilket också speglas hos medlemmarna i fokusgrup-
pens diskussioner.  

Även om jag inte tror på någon Gud, använder jag mig av bön och meditation. Det tar bort självcen-
treringen och... Det rinner av mig! Det leder till tillit – till tron alltså. Jag slänger ur mig det och det 
hamnar någonstans... i naturen kanske? Jag har alltid varit misstänksam mot all religion, även New 
age. 

Det sista man tänker sig i missbruk är att be om hjälp. Jag fick rådet att ta en avgiftning och där gav 
jag upp, måste börja om på nytt – med känslor och hela paketet. 

Jag kapitulerade på häktet. Bad om hjälp; Behandling, bad och bad. Men man måste göra fotarbetet 
själv. I häktet var jag tvungen att kontakta soc frivården mm mm, Jag hade fått många ’varningar’ 
innan. Två överdoser, min lägenhet brann upp och mina barn var med om det. Jag har ett ansvar i att 
lyssna på sådana signaler och skrida till handling. 

Om nu inte kapitulationen fungerar, har jag gjort bort mig. det går inte att komma tillbaka efter att 
ha böjt på nacken eller blottat strupen. Utan att egentligen veta vem det görs inför, görs det inför en 
högre makt. Ansvaret är mitt, bara mitt. 

7.2.3 Bärande 
NA anser att ett tillfrisknande från beroendet är en ständigt fortgående process, det är 
inte en väg från start till ett uppnåeligt mål, där det givna målet är en friskförklaring av 
den beroende. När den beroende säger sig leva i programmet innebär det att leva i 
processen för all framtid. 



  

17 (25) 

 

 

 

Vi var fast i en spiral av besatthet och tvångsmässighet som bara gick åt ett 
enda håll – nedåt. I tillfrisknandet har vår färd nedåt i denna spiral avbru-
tits. Men vad är det som har omvänt oss och dragit oss tillbaka uppåt mot 
den fria, vida världens öppna rymder? Gemenskapens kärlek har gjort 
detta. I sällskap med andra beroende visste vi att vi inte skulle bli avvisade. 
Genom andra beroendes exempel har vi fått se hur vi kan börja ta positiv 
del i livet omkring oss. När vi var osäkra på åt vilket håll vi skulle gå, när vi 
vacklade, när vi måste ställa till rätta något fel vi hade gjort, så visste vi att 
våra vänner i Gemenskapen skulle finnas där och uppmuntra oss. Sakta 
har vi fått en känsla för vår frihet. Vi är inte längre låsta i vår sjukdom: vi 
är fria att bygga och växa och dela med oss tillsammans med alla andra. 
När vi behöver stöd för att ta nästa steg så finns det där. Den trygghet vi 
har funnit i Gemenskapens kärlek har gjort våra nya liv möjliga (Bara för 
idag, 4 januari ) 

Att arbeta med programmet, NA:s tolv steg, har gett oss en ny syn på våra 
liv. Idag behöver vi inte längre be om ursäkt för vilka vi är. Vår dagliga 
kontakt med en högre makt fyller de inre tomrum som aldrig kunde fyllas 
förut- (Ur Pamflett: Bara för idag) 

Fokusgruppernas formulering kring vad som bär i drogfriheten handlar mycket om 
”...att leva i programmet”, det vill säga att använda sig av 12-stegs programmets andliga 
innehåll i vardagen. 

När man slutar ger man sig ut i något skrämmande, även om det är kärleksfullt. Man lämnar det 
trygga. Det hade jag inte vågat om jag inte fått behandling och sedan tagits om hand i NA-grupper, så 
att jag fick utrymme att växa. 

Jag gick en bra behandling som fick mig att sluta med amfetamin (men jag fortsatte med alkohol). Där 
fick jag veta mycket om mig själv som person, med barndom och så vidare. Men där saknades andlig-
het; Tomrummet fanns kvar och jag drack och tomrummet växte ännu mer. Jag har alltid varit övergi-
ven, 

Efter ett tag fick jag bilden av Emil och drängen Alfred; ”Du o jag, Emil, tror jag det, Du och jag...” 
Bilden av den saknade fadersgestalten, det omhändertagandet har jag när jag är omsluten av program-
met, arbetet med de tolv stegen. 

Gemenskapen och tillhörigheten ger en känsla av delaktighet. I alltet. Det finns någonting mer. 
Härinne – i mig. Jag har upptäckt att det finns ett liv utan droger och att jag kan leva det. Jag ger 
vidare det som jag hittat till de som ännu inte hittat. 

7.3 Kurön – Hoppets ö 
Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. I 
detta engagemang bedriver de ett Hem för Vård och Boende, HVB, med den kristna 
ideologin som grund och utgångspunkt. På Kurön har Frälsningsarmén bedrivit bero-
endevård sedan 1912 och har idag ett modernt HVB. De erbjuder ett brett innehåll i 
programmet med i huvudsak frivilliga samlingar. Frälsningsarmén har nedtecknat vissa 



  

18 (25) 

 

 

 

etiska ställningstaganden som riktlinjer vid deras sociala arbete. De delgavs författaren 
av en medarbetare på Kurön vid besöket där:  

Vi anser att allt användande av alkohol, tobak och andra droger utgör ett 
allvarligt hot mot såväl samhällets som individens välbefinnande. Att helt 
avstå från bruket av dessa, anser vi utgör det effektivaste sättet att före-
bygga missbruk och beroende samt förhindra fysisk, psykisk, social och 
andlig misär. (Personlig kontakt maj 2011, finns även på hemsida: 
http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/res.nsf/vRes/fralsningsarmen_1
276625732640_fralsningsarmens_stallningstagande_etiska_fragor_pdf/$Fi
le/fralsningsarmens_stallningstagande_etiska_fragor.pdf) 

Fokusgruppdeltagare  

• Man, 50 år, två barn. På Kurön i sex månader 
• Man, 42 år, två barn. På Kurön i nio månader 
• Man 65 år, fyra vuxna barn. På Kurön i tolv månader 
• Man, 53 år, inga barn. På Kurön i fyra månader 
• Man, 55 år, inga barn. På Kurön i tre veckor 

7.3.1 Andlighet 
Andlighet, en högre makt och religiositet är naturligtvis en bärande del i Kuröns dis-
kurs, på deras hemsida står att läsa:  

Vi tror att en levande Gudstro öppnar revolutionerande möjligheter för 
alla människor till ett meningsfullt liv. Vi betonar dock den fria viljan där 
var och en har möjlighet att ta ställning till budskapet. För att ta tillvara 
klientens egna resurser är det individuella mötet mellan klient och personal 
viktig. 

På Kurön var det svårt att få fokusgrupperna att tala om andlighet. Deltagarna skyg-
gade inte för ämnet, men var inte intresserade av någon fördjupning i saken. 

Det går inte med religion för att hålla sig nykter, jag tror man måste ha det i sig; En barndomstro. Jag 
vet folk inom AA och NA som söker andlighet i gemenskapen. Ingen sitter ju ensam och är religiös, 
de söker gemenskap och stöttning. 

Jag har en vän som är drogfri och religiös.  

7.3.2 Överlåtelse 
På Kurön blir begreppet kapitulation eller överlåtelse något problematiskt. Behand-
lingsupplägget bygger på eget ansvar med frihet att välja att delta i behandlingsdelen. 
Däremot kan deltagarna inte lämna ön, den friheten är mycket begränsad till permiss-
ionstillfällena.  
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Behandlingsupplägget på Kurön är miljöterapeutiskt och mycket individu-
ellt med endast några få obligatoriska gemensamma mötestillfällen. Det är 
morgonsamlingarna (ca 20 minuter måndag till fredag) och Storforumet 
(varannan tisdag, en timme). Det ses som önskvärt att alla ingår i en ar-
betsgrupp, i syfte att ge rutiner och delaktighet, men deltagandet sker efter 
förmåga. Utbudet är brett: Återfallsprevention, Motiverande samtal i 
grupp, ART, Familjeklubb, AA/NA, enskilda samtal, gudstjänster, studier, 
samtalsgrupp, promenader, avslappning och så vidare. Således ses det som 
viktigt att klienten själv tar ett aktivt ansvar för sin behandling på Kurön. 

Ledigheter utanför Kurön räknas som en del i behandlingen, och ska alltså 
vara välplanerade och nyktra/drogfria. Tidsmässigt ska du ha varit på 
Kurön i en månad innan du åker på din första dagsresa. Ledighet med 
övernattning ska föregås av väl avklarad dagsresa på egen hand. Hur det 
ska se ut med ledigheter och resor för din del bygger på överenskommelse 
mellan placerande enhet, dig och Kurön. Ledigheter och besök av gäster 
sker alltid efter individuell bedömning. 

Denna strikt begränsade frihet utgör inget dilemma för fokusgruppen. Det ses som en 
form av överlåtelse av ansvaret.  

När jag sitter på kåken så är jag ren, inga problem, då är jag inte törstig. Det är samma här på 
Kurön; Ingen tillgång! Så: När det inte finns någon tillgång, så har man lämnat över ansvaret.  

Jag behöver inte lämna över något beslut, jag behöver bostad, ett arbete, en fast plattform att bygga på. 
Jag dricker så fort jag får en lucka, antingen dör man eller så fortsätter man. Det krävs helt enkelt en 
Lidnersk knäpp för att bli nykter. 

Man behöver bostad och aktivitet! Är man hemma och har tagit allt ansvar själv, så är bolaget nära, 
då finns apan på axeln, det känns otryggt!4 

7.3.3 Bärande 
På Kurön är man mån om att bygga upp en gemenskap för de boende på ön. Det ses 
som en viktig del av det miljöterapeutiska arbetet som ska leda till fortsatt nykter-
het/drogfrihet efter vistelsen på ön. Sedan författarens besök på Kurön i maj 2011 har 
det också vuxit fram kamratföreningar i Stockholm för de som gjort färdigt sin be-
handlingstid. Tanken är att de ska fungera som en självhjälpsgrupp, där klienterna kan 
arbeta vidare med sin livsförändring tillsammans med eventuella anhöriga, vid hem-
komsten. 

                                                 
4 Syftar förmodligen på det engelska uttrycket ”Monkey on my shoulder (back)”, vilket används av missbrukare 

för att beskriva ett (främst heroin-) missbruk. Det sitter där på ryggen, det borde inte vara där, du kan inte bli 
av med det. 
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I linje med detta är Kamratföreningen en bärande del i behandlingen, del-
tagandet i den är naturligtvis också frivilligt. Kamratföreningen driver 
bland annat Kuröns kiosk, gym och datarum och erbjuder också gemen-
samma aktiviteter såsom filmvisning, biljard, fester, resor, minigolf mm. 
Kamratföreningen är öppen för alla som gör sin behandling på Kurön 
samt personal och helggäster och är en demokratisk förening där med-
lemmarna t ex kan ge förslag på aktiviteter.  

Vid undersökningstillfället i maj 2011 var ännu inte kamratföreningarna igång, så möj-
ligheten till vidare kontakt med dessa fanns inte för fokusgrupperna. Sin fortsatta nyk-
terhet formulerade de som avhängig av andra faktorer. 

Jag kan nog hitta en trygghet i en sysselsättning, men jag behöver subutex,5 jag är för sjuk för något 
annat. Men då måste jag vara drogfri. Jag tror ingen här har den erfarenheten att klara det själv. 

Jag kommer att klara mig, min kropp pallar inte längre, så jag måste avhålla mig. Det fungerar var-
ken med religion eller relationer, att vara ihop med någon. Man måste ha en styrka – och samtidigt bli 
less. 

Jag tror vi är annorlunda, känsligare. Vi är inte som Svensson, vi har en A-personlighet. Så blir vi 
ensammare också och söker oss till ”bänken”, söker gemenskapen där.6 

8 Diskussion 
Resultaten har visat hur både individuella, gruppspecifika och mer i organisationen 
spridda resurser för att representera användandet av en högre kraft, eget ansvar och 
kapitulation/överlåtelse satts i spel och utnyttjas i representerandet av nykter-
het/drogfrihet i fokusgruppsamtalen. En skillnad uppvisades mellan behandlingsmo-
dellerna och -organisationerna vad det gäller de topiska strukturerna och forskningens 
frågeställningar kan därmed anses besvarade.  

1. Det existerar en skillnad i attributionstil vad det gäller den verksamma agensen 
för drogfrihet mellan deltagarna i olika behandlingsmodeller. 

2. De olika behandlingsorganisationerna i denna studie har olika sätt att skapa ett 
övergångsområde där attributionerna genereras, vilket kommer att diskuteras 
nedan. 

                                                 
5 Subutex är ett av socialstyrelsen godkänt läkemedel som ska underlätta för opiatberoende att sluta. Det för-

skrivs endast om patienten ingår i ett av landstinger godkänt sk substitutionsprogram. Det är omdiskuterat 
och räknas bland vissa aktörer inom beroendefältet som legalt förskriven knark, att beroendet inte upphör, 
utan man byter substans. Läkemedlet förekommer förvisso på svarta marknaden där det köps och säljs som 
andra illegala droger. Fler och fler missbrukar illegal Subutex och använder det som huvuddrog. 

6 Populärpsykologisk term som här antagligen används för att beskriva en person som ofta går på högvarv, är 
otålig och tidspressad - man gör allt i högt tempo - går fort, äter fort, pratar fort och har inte tålamod att vänta 
på andra. Andra typiska drag är att man är lättirriterad och har nära till aggressivitet, men också kreativ och 
lättengagerad. 
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Det finns således en skillnad finns mellan organisationerna både vad det gäller attribut-
ionsstilar och skapandet av övergångsområde. Likväl som resultaten ovan redovisats 
utifrån att fokusgruppen och organisationen ses som en entitet – en informant – 
kommer resultaten att diskuteras utifrån denna premiss.  

8.1 Metoddiskussion 
Deltagarna i studien förenas inte bara av sina erfarenheter av beroende. De har också 
sökt sig till behandling och sedan valt att stanna kvar inom den. De har dessutom valt 
att delta i studien och därmed presentera gruppen utåt i ett forskningssammanhang. 
Detta kan tänkas prägla fokusgruppsamtalen på flera sätt. För det första innebär det att 
man deltar tillsammans med personer som man kommer att ha en fortsatt relation till, 
vilket troligen har konsekvenser for vad man som enskild deltagare väljer att ge uttryck 
för i samtalen. Som representant för en form av brukargemenskap har man också in-
tressen av att förmedla en viss bild av den verksamhet som bedrivs. I kombination 
med att deltagandet sker under en period då missbruket inte är i en aktiv fas kan detta 
sammantaget tänkas bidra till vad som tas upp i fokusgruppsamtalen.  

8.1.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vid en empirisk vetenskaplig uppsats är ovanstående begrepp nödvändiga att för-
hålla sig till. Validiteten bör vara så hög som möjligt då den visar i hur stor ut-
sträckning undersökningen undersöker det den avser att undersöka. Validiteten 
baseras på att mätinstrumentet – fokusgrupper – mäter det som det ska mäta; inre 
och sociala representationer, vilka ska utforskas och hjälpa till att besvara fråge-
ställningarna. Mycket stor vikt har lagts vid att lägga upp analysarbetet av materi-
alet, bland annat för att säkra validiteten, och i uppsatsens resultat och i diskuss-
ionen knyts frågeställningarna tydligare samman med analysresultaten för att på-
visa att mätinstrumentet via analysen mäter det som det avser mäta. 

Den spänning som finns mellan språket som struktur och språket som funktion är 
central i språkvetenskap och återfinns i flera grundböcker kring samtals- och dis-
kursanalys och är synnerligen aktuell vad det gäller fokusgruppssamtal. (Norrby 
2004:23-24). Författaren har försökt bryta ner en diskurs i mindre funktionsenhet-
er för att studera hur de förhåller sig till varandra och därefter bygga upp en struk-
tur d.v.s. topikerna. Utifrån detta perspektiv är det språket som funktion, i inter-
aktionen mellan människor, som står i fokus för analysen. Studien har således fått 
en hypotetiskt-induktiv-deduktiv struktur där författaren utgår ifrån en förståelse 
av språket och dess funktioner som föränderligt och kontextberoende, såväl som 
beroende av inre representationer. 

Reliabiliteten visar på graden av tillförlitlighet, det vill säga att samma resultat 
skulle fås om undersökningen upprepas. Undersökningen kan inte upprepas, ef-
tersom det i princip är omöjligt i de flesta humanvetenskapliga studier. Istället 
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bygger reliabiliteten på att studien bekräftas av tidigare forskningsresultat inom 
liknande fält. 

Ett stort och representativt urval krävs för att kunna generalisera materialet. 
(Kvale, 1997: 96) Då denna uppsats utgår ifrån endast tre fokusgruppsamtal jämte 
en enklare diskursanalys, minskar graden av generaliserbarhet märkbart. De en-
skilda och inte minst situationsbundna informanter som studerats kan inte sägas 
vara typiska eller generella. Då syftet med studien inte är att generalisera resulta-
ten, utan snarare att belysa ett specifikt upplevt fenomen, är generaliseringsgraden 
inte av största vikt. 

8.2 Resultatdiskussion 
Frågeställningen i sig innehöll ett stort mått av förförståelse då den utgick från resulta-
ten från en tidigare studie av författaren. Att föreliggande studie visar på det verk-
samma användandet av en ”högre kraft” var emellertid inte på förhand givet för förfat-
taren och var således ett resultat av undersökningen. Den grupp som friast och på ett 
självklart sätt använde sig av någon form av gudsrepresentation var NA-gruppen. Det 
visade sig också att den grupp som hade svårast med att relatera till de tre topikerna – i 
synnerhet till andlighet – var Kuröns fokusgrupp. Med hjälp av den topiska struktur 
som metoden gav för handen, gick det ändå att spåra hur informanten Kurön ställde 
sig till det forskningsfält som avsågs. 

Studien visar på att man hos de tre informanterna har olika attributionsmönster och 
också skiljer sig beträffande Locus of Control. Hos NA-informanten sker den trans-
formation av Locus, vilken berättas om i Jakobssons studie (Jacobsson 1992) och be-
kräftas av andra (t ex Murray et al 2006); Det finns hos NA-informanten ingen mot-
sättning mellan att ha en tro på en högre kraft (extern, stabil och okontrollerbar attri-
bution) och att ta ett eget ansvar (intern, instabil och kontrollerbar attribution) eller att 
förlägga sitt Locus of Control externt eller internt. Det åskådliggörs kanske främst av 
sinnesrobönen som reciteras vid varje möte: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det 
jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” 

Ett rent fysiskt forum för skapandet av ett övergångsområde finns tillhanda i de rum 
där de formella NA-mötena sker. Människorna där delar med sig av de erfarenheter 
som de har, de blir inte avbrutna eller bemötta på något sätt av de andra deltagarna, 
utan får tala till punkt. Man kan till och med tala om ”det analytiska paret” i den bety-
delse som W Bion (2001) uttrycker det och därmed en grundförutsättning för upp-
komsten av ett mellanområde för den inre och yttre subjektiviteten.  

Dessa möjligheter till skapande av övergångsområden finns också hos Iris, ja de är 
faktiskt mer direkt uttalade via informantens teoretiska grundantaganden, med till ex-
empel mindfulness och meditationsinterventioner, vilka är väl bekanta hos organisat-
ionen och därmed överförda till klienterna. Hos Iris-informanten kunde också en ba-
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lanserad fördelning av attributionerna skönjas, om än inte så manifest som hos NA-
informanten. Det framgick att informanten kunde hantera både det som var instabilt 
och det som var stabilt i attributionerna och därmed gav en flexibilitet i reflektionerna 
kring vad som är inre och yttre attributioner. Informanten nyanserar bilden av vad som 
är kontrollerbart och vad som ligger utanför dess kontroll. Även om organisationen – i 
kommunikationen utåt – inte framstår som en bärare av andlighet och balanserade 
yttre och inre attributioner, gav ett personligt möte med Iris-medarbetarna prov på en 
öppenhet kring t ex mindfulness och meditation. Dessa mer individuellt inriktade 
övergångsområden verkade dock väga lättare hos de intervjuade än de relationella 
aspekterna då de talade om förändringstillfällen. Denna öppenhet vad det gällde att 
fundera kring mellanrummen och de inre och yttre attributionerna satte också sin prä-
gel på fokusgruppen. Att deltagarna vid avslutad behandling hos Iris kommer att an-
vända sig av en högre kraft som någonting bärande i deras fortsatta liv var däremot 
inte självklart. En ambivalens kring vad som var eget ansvar och vad som kunde över-
låtas var påtaglig då diskussionen rörde sig kring fortsatt nykterhet/drogfrihet. I jämfö-
relse med NA-gruppen tolkar författaren detta som att övergångsområdet skapas i 
behandlingsrummen och lämnas då behandlingen avslutas.  

NA-Gruppen använder sig av en högre kraft, som inte nödvändigtvis behöver vara 
Gud, utan kan hänföras till gruppen som sådan, naturen eller något eteriskt som är 
omformulerbart och transcendent. Även i gruppens litteratur och under dess möten 
finns många hänvisningar till bön, meditation, ”Gud”, ”Gud enligt vår uppfattning” 
och en ”högre makt”. Men varje medlems sätt att närma sig andlighet är självreflexivt. 
Det är alltså upp till individen, med eller utan hjälp av de verktyg som tillhandahålls av 
NA, att formulera sin egen högre makt. Många medlemmar har gruppen eller gemen-
skapen i sin helhet som ”den högre kraften”, de kan hänföra Gud till Gemenskap 
Utan Droger, några säger Glädje Utan Droger. Alla beroende har erfarenhet av en så-
dan kraft; Alkoholen eller drogerna – beroendet i sig – är en destruktiv kraft de dittills 
inte kunnat besegra. Då är steget inte långt till att acceptera en annan kraft, en kraft 
som kan leda bort från det aktiva beroendet. Den blir också en bärande del i livet ”ut-
anför” gemenskapen, då den integreras i deltagarna via devisen ”leva i programmet” 

Då fokusgruppen på Frälsningsarméns HVB Kurön samlades kring de givna ämnena, 
kunde författaren snabbt märka en skillnad i attributionsstil gentemot de andra grup-
perna. Organisationen Frälsningsarmén/Kurön är uttalat religiös samtidigt som en 
frivillighet i behandlingsdeltagandet betonas. Ett stort ansvar läggs på deltagarna, sam-
tidigt som ingen ansvarighet verkar utkrävas från dem. (I själva metoden fokusgrupp-
samtal används faktiskt en likartad strategi – på Kurön likväl som i de andra grupper-
na.) Deltagarna svarade på denna strategi genom att ha instabila, okontrollerbara och 
yttre attributioner. Det verkar som att ett övergångsområde därmed inte görs tillgäng-
ligt för de boende på Kurön, trots regelbundenhet i gruppsamtal, bönetillfällen med 
mera. Kurön-informanten ansåg att det inte gick att hålla sig nykter ”därute”, där fanns 
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t ex systembolag för nära. Däremot var det tryggt att vara på den isolerade Kurön, med 
väl definierade permissionsvillkor, vilket kan tolkas som att mellanrummet är alltför 
snävt tilltaget, det bereds ingen plats för ett inre lekutrymme som deltagaren själv kan 
tillskapa. Samtidigt kunde informanten förmedla att ansvaret låg hos deltagarna själva, i 
form av att de hade ett eget val mellan att sluta eller dö. Men detta ansvar var villkorat; 
exempelvis till att få en bostad, få en sysselsättning och så vidare. I de fall som en bä-
rande kraft kunde uttalas för fortsatt nykterhet, fanns också denna helt utan intern 
Locus of control. Exempel på detta var att subutex var nödvändigt för att hantera be-
roendesjukdomen, eller att deltagarna helt enkelt var begåvade med en A-personlighet. 
När Kurön-informanten talade om denna sjukdom eller personlighet – något som 
också NA- och Iris-informanten kunde göra – formulerades attributionen som yttre, 
okontrollerbar och instabil. De båda andra informanterna gav sjukdoms- eller person-
lighetsaspekten en balanserad attribution och övervägande intern Locus of control. 

Den mest integrerade informanten var utan tvekan NA-informanten, där fanns ingen 
påtaglig dissonans mellan yttre och inre attributioner, inte heller fanns där en skillnad i 
hur den yttre och inre livsvärlden formulerades. Ett mellanrum har tillskapats – i form 
av 12-stegsmöten eller enskild bön och meditation – där problemet kring hur överlå-
telse ska hanteras, blir reflekterat över och bemöts. Övergångsområdet kan beträdas. 
Hos Iris-informanten fanns ingen direkt hållning till uppsatsens problemområden 
inom organisationen, men fokusgruppen visade att det fanns utrymme att diskutera 
dessa och att informanten reflekterade kring aspekter av överlåtelse, andlighet och – i 
viss mån – bärande, vilket tolkas som en nyfikenhet och beredvillighet för att skapa ett 
övergångsområde där den beroende kan ”leka” med sina attributioner och generera en 
förändring. 

Avslutningsvis kan diskuteras kring uppsatsens bidrag till en kunskapsgenerering i det 
psykodynamiskt inriktade psykoterapeutiska fältet. Via attributionsforskning har man 
kommit fram till attributionernas betydelse för behandlingsresultatet vid terapeutiska 
insatser inom behandlingsfältet. Denna studie bekräftar dessa resultat och gör därtill ett 
försök till en integrativ psykodynamisk ansats i teori och analys. I samband med ett 
orienterande samtal med klient kan en frågeställning kring konfidentens attributioner 
vara till hjälp för fortsatt intervention, tillsammans med de vedertagna psykodynamiska 
redskapen som t ex brist/konflikt; stabil/instabil/desorganiserad anknytning eller neu-
rotisk/perverterad/psykotisk struktur.  

Att det talas om en ”kraft starkare än jag själv” verkar i sig utverka en hållande kraft för 
transformativa objektrelationer vilket kan leda till Jag-integrering eller ett ”expande-
rande själv” för att tala med Bollas ord. Eftersom man såg hur resultaten varierade i 
hur grupperna attribuerade sin fortsatta drogfrihet och därmed försågs med ett över-
gångsområde, kan följande påstående anses vara stadfäst: En insikt om att en känne-
dom av dessa representationer – vare sig de gäller inre representationer i form av ob-
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jektrelationer, eller yttre-sociala representationer i form av diskurs – har ett värde för 
varje behandlingsorganisation eller terapeut som hanterar en klient med beroendepro-
blematik.  

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då resultaten från Kurön skiljde sig så märkbart från de andra grupperna kan man 
spekulera i om det kunde vara en diskrepans mellan Frälsningsarméns konkreta reli-
giösa framtoning och den betoning av frivillighet i en miljöterapeutisk behandling som 
kan utgöra en problematisk dissonans som återspeglas i fokusgruppens allmänt pes-
simistiska syn på fortsatt nykterhet. En integrering av synen på en högre makt hos de 
anställda på Kurön och behandlingsformatet kanske kan ge en integrering hos klien-
terna? En ryggmärgsbaserad religiös behandlingsansats kanske skulle leda till en trygg-
het hos klienterna likt den som kunde upplevas hos NA, varvid ett utrymme för lek, 
ett mellanrum och övergångsområde kan tillskapas. En studie hos den mer religiöst 
förankrade LP-stiftelsen eller Räddningsmissionens behandlingsverksamhet kunde ge 
ett svar om det över huvud taget finns möjlighet att skapa dessa utrymmen i en uttalat 
religiös verksamhet, förankrad i en kyrklig organisation. 

Att fortsätta söka sambandet mellan inre representationer i form av objektrelationer 
och sociala representationer i socialpsykologisk mening är också ett möjligt studieom-
råde. Detta skulle kräva djupintervjuer med informanter samtidigt som man skulle få 
bedriva en extensiv undersökning kring deras livsvärld och hänsyn bör tas även till den 
systemvärld som sätter ramarna. Schematiskt kan det beskrivas enligt figur 1 på sid 4. 
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Inbjudan  
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Du är inbjuden!  
Vill du delta i ett förtroligt samtal kring vilka faktorer som du anser är viktiga för att 
tillfriskna eller bli fri från ett beroende/missbruk?  

Jag som bjuder in heter Jan Strömfors, är socialpsykolog och studerar till psykotera-
peut på S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndals Högskola. Under 2011 genom-
förs en forskningsstudie som undersöker människors syn på beroende/missbruk. Den 
vänder sig till personer med egna erfarenheter av någon form av beroende/missbruk 
för att ta del av deras perspektiv. Under våren kommer ett antal gruppsamtal att 
genomföras, s.k. ”fokusgrupper”, där deltagarna får samtala utifrån några olika frågor 
som gäller detta ämne. I samband detta kommer jag att besöka olika institutioner 
och grupper för att höra era berättelser kring några givna teman.  

Fokusgrupp, vad är det?  
Fokusgrupper är en metod som tillämpas i forskningssammanhang där man önskar ta 
del av människors kunskaper, uppfattningar och åsikter. De är ett sätt att få inblick i 
hur människor tänker kring och talar om olika frågor och ämnen. Fokusgruppernas 
syfte är inte att deltagarna ska komma fram till någon gemensam ståndpunkt. Inte 
heller är avsikten att bedöma deltagarnas kunskaper inom ett ämnesområde. Syftet 
är att skapa en situation där ett antal personer, under relativt fria former, till-
sammans reflekterar och delar sina olika tankar kring det ämne som står i fokus. Det 
är det som gruppen tycker är viktigt betygsätts och ger ett underlag om vad som är 
mest angeläget.  

Hur går det till?  
Gruppen består av 5-7 personer och bygger på dialog och delaktighet. I den ges du 
tillfälle att i ett respektfullt sammanhang diskutera viktiga frågor. Samtalen varar c:a 
1,5-2 timmar och kommer att spelas in för senare transkription. Som deltagare ga-
ranteras du naturligtvis att samtalen behandlas under sekretess.  

Är du intresserad?  
Du behöver inte ha några särskilda kunskaper för att delta. Det räcker med att du är 
intresserad av att samtala och resonera om några olika frågor som gäller olika pro-
blem som rör beroende/missbruk. Varje deltagare ger ett viktigt bidrag till forsk-
ningsprojektet och En förhoppning är också att samtalen i sig ska bli intressanta och 
stimulerande för deltagarna. Vi kommer att träffas x/x klockan ...........  

Anmäl ditt intresse till NN senast ...../.....  
Om du vill veta mer om studien är du välkommen att höra av dig till mig. Du kan se-
dan ta ställning till om du skulle vilja delta i ett gruppsamtal med mig eller inte. Alla 
som väljer att delta kan när som helst avbryta sin medverkan utan att behöva moti-
vera detta beslut.  

Jan Strömfors  
fil kand., studerande på S:t Lukas utbildningsinstitut, Göteborg, vid Ersta Sköndals 

Högskola  
jan.stromfors@bredband.net, 0707-457576 



 

  

 

 

Fokusgrupp 

Samtycke 

Bilaga 1 (2) 
Information om sekretess vid deltagande i fokus-
grupp  
Härmed intygas att jag tagit del av informationen som jag fått i samband med inbju-
dan. Jag känner till att allt som berättas förväntas stanna inom gruppen, och att allt 
som sägs under samtalen kommer att behandlas konfidentiellt. Endast forskaren och 
handledaren kommer att titta på videoupptagningen. Därefter förvaras den inlåst på 
S:t Lukas utbildningsinstitut och förstörs efter färdigställandet av studien. Detta 
gruppsamtal ingår i ett uppsatsarbete ” Ska man lita på sig själv eller be om hjälp?" 
på S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndals Högskola.  

_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
Med Vänlig Hälsning  
Jan Strömfors,  

Socialpsykolog, samtalsterapeut 
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