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Sammanfattning 
Personalens erfarenheter av missbruk är centralt inom tolvstegsbehandling – en 
vanlig behandlingsform inom svensk missbruksvård. Syftet med föreliggande 
studie var att undersöka på vilket sätt personalens erfarenheter av ett eget alkohol- 
och/eller olika substansmissbruk påverkar deras förståelse för och förmåga att 
verka i rollen som behandlare. Studien har utformats och analyserats mot 
bakgrund av de teoretiska begreppen empati respektive rollteori. För att få en 
djupare förståelse inom det valda området genomfördes sju kvalitativa intervjuer 
med behandlare som har bakgrund av eget missbruk. Studien genomfördes på fyra 
olika behandlingshem med koppling till tolvstegsbehandling. Resultatet visar att 
erfarenheterna kan bidra med en djupare förståelse för klienten och underlätta 
alliansskapandet. Studien implicerar att det utmärkande med erfarenheter av eget 
missbruk är möjligheten att fungera som förebild för klienterna, då dessa 
behandlare kan visa att ett nyktert/drogfritt liv är möjligt och eftersträvansvärt. 
Distans och självreflekterande förmåga lyfts fram som viktiga aspekter i 
förhållande till de egna erfarenheterna. Diskussion förs kring förutsättningar för 
att erfarenheterna ska bidra till adekvat förståelse och bemötande av klienten. 
 
Nyckelord: Behandlare, erfarenheter, tolvstegsbehandling, missbruk, 
missbruksvård, empati, rollteori. 
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Abstract 
In Sweden the twelve-step program is commonly used in treatment of persons 
with addiction. A central aspect of the program is the use of staff with own 
experiences of substance abuse. The aim of this study is to explore and examine 
the extent to which staffs’ previous experience of addiction influences their 
understanding and ability to manage their role as an addiction counselors. The 
study and data analysis was conducted on the basis of empathy and role theory. A 
qualitative approach was applied to the seven interviews that were conducted 
amongst addiction counselors; all of whom had own experiences of addiction. 
Interviews were carried out in four different treatment centers applying the 
twelve-step program. The results indicate that personal experiences can be of 
importance for a deepened understanding of clients situation and also in the 
establishing of alliance. Attributable to the counselors’ own experiences of 
addiction is an unique ability to function as models for the clients. Their story is 
proof that life without drugs/alcohol is both achievable and beneficial. 
In regard to these findings, experiences need to correspond with an ability of 
distancing and self-reflectiveness. Important aspects relating to counselors own 
experiences of substance abuse are discussed in regard to their ability to 
understand and intervene with the client.  
 
Keywords: Counselor, experiences, twelve-step program, addiction, substance 
treatment, empathy, role theory. 
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Inledning 
 
Erfarenheter är avgörande för hur vi ser på och förhåller oss till vår omvärld, därför måste 
människors beteende och handlande förstås i ljuset av deras olika erfarenheter. Dessa 
erfarenheter kan till exempel baseras på vår bakgrund, kulturella förståelse eller akademiska 
kunskap. Vidare tenderar människor att förknippa rådande situationer med sina erfarenheter 
av liknande omständigheter, detta innebär att tidigare erfarenheter också har en stark inverkan 
på förståelsen av andra (Eide & Eide, 2006). Liknande livserfarenheter kan även ge en större 
inlevelse och förståelse för den andres situation (Røkenes, 2006). I socialt arbete är 
socialarbetarens förståelse för och förmåga att relatera till andra individer och deras problem 
betydelsefullt för relationen till klienten – och i förlängningen även för att insatsen ska lyckas 
(O’Leary, Tsui & Ruch, 2012; Howe, 2013). Vidare är det viktigt att socialarbetaren är 
medveten om att förståelsen av klienter och deras situation påverkas av de egna 
erfarenheterna och känslorna, eftersom professionella bedömningar sker på såväl intellektuell 
som känslomässig grund (Melin & Näsholm, 1998). Exempel på hur personliga erfarenheter 
kan påverka den professionella bedömningen finns inom till exempel missbruksbehandling, 
där behandlarens personliga erfarenheter av missbruk kan påverka dennes syn på vad 
missbruk är och hur det kan brytas (Humphreys, Noke & Moos, 1996; Melin & Näsholm, 
1998; Chiu, Mavis, Sherry och Stöffelmayr, 1999). De egna erfarenheterna av missbruk kan 
också återspeglas i behandlarens förväntningar och motivation, grad av tilltro till olika 
behandlingsmetoder samt vilken information behandlaren väljer att uppmärksamma. 
Behandlarens egna erfarenheter av beroende eller missbruk kan användas på ett konstruktivt 
sätt i arbetet, men då krävs att behandlaren vet hur och när användandet av egna erfarenheter i 
behandling kan vara till nytta för klienten. För att detta ska vara möjligt måste behandlaren 
vara medveten om på vilket sätt erfarenheterna kan påverka arbetet samt kunna urskilja vad 
som är de egna och vad som är klienternas känslor och tankar (Melin & Näsholm, 1998). 
Eftersom olika slags erfarenheter påverkar hur människor förstår sin omgivning, måste 
professionella behandlare vara medvetna om och kunna förhålla sig till dessa – då deras 
erfarenheter både kan hindra och underlätta behandlingsarbetet. 
 
Individer agerar i olika roller som påverkas av andras förväntningar, därav är förväntningar 
centrala för att kunna förstå de bakomliggande orsakerna till individers agerande. Om 
individen ska bli accepterad i en specifik roll krävs därför inte bara vissa egenskaper, utan 
också att denne lever upp till de normer och förväntningar som är förknippade med rollen 
(Goffman, 2009). Förväntningar formas av tidigare erfarenheter och kan vara uttalade eller 
underförstådda (Jenner, 1992; Melin & Näsholm, 1998; Holm, 2001; Goffman, 2009). Inom 
missbruksbehandling har den professionellas erfarenheter av eget missbruk betydelse för hur 
denne ser på sin behandlarroll i förhållande till klienten. De egna erfarenheterna av missbruk 
bidrar till att behandlarna ser sig själva som förebilder, då de kan visa att ett nyktert liv är 
möjligt (Room, 1998; Henderson, 2012). Förmedlandet av de liknande erfarenheterna till 
klienten, förväntas också kunna bidra till skapandet av tillit och känslomässiga band (Bybee, 
Clover, Harris, McCrohan, Mowbray, Moxley & Trasher, 1996). Professionellas erfarenheter 
av missbruk har även betydelse för klienternas förväntningar på behandlingsrelationen, då 
klienterna upplever att behandlingsrelationen är bättre till de behandlare som har erfarenheter 
av eget missbruk (Meier, Donmall, Barrowclough, McElduff & Heller, 2004; Priester, Azen, 
Speight & Vera, 2007). Vidare bidrar den professionellas delande av erfarenheter som liknar 
klientens, till klientens positiva förväntningar på behandling (Barret & Jeffrey, 2001). 
Behandlarens erfarenheter av eget missbruk kan således bidra till ökade förväntningar på 
skapandet av tillit och känslomässiga band, men kan även ha betydelse för klienternas 
förväntningar på behandlingen. 
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Det ligger i människans natur att vilja förstå andra, vilket kräver empati – förmågan att kunna 
sätta sig in i den andres situation (Howe, 2013). Liknande erfarenheter kan leda till ökad 
förståelse av andra människors situation och behov om tolkningen inte enbart styrs av de egna 
upplevelserna och behoven. Då empati färgas av egna erfarenheter, är det viktigt att kunna 
förhålla sig till de egna livserfarenheterna för att förstå vad den andre verkligen upplever 
(Røkenes, 2006). Ju mer individen förstår om andra och om sig själv, desto större är 
sannolikheten att dennes empati är en korrekt återspegling av den andre. Fördelen med att ana 
vad andra individer känner är att detta i sin tur kan leda till att den andre upplever sig förstådd 
(Howe, 2013). En central del i tolvstegsbaserad missbruksbehandling är att behandlare och 
deltagare ska ha möjlighet att identifiera sig med varandra, vilket innebär att det anses viktigt 
att behandlarna har egna erfarenheter av missbruk för att kunna relatera till klienterna 
(Socialstyrelsen, 2012). Förståelse har visat sig vara en särskilt viktig komponent i 
behandlingsarbete för att klienten ska engagera sig i relationen samt för att det ska uppstå en 
ömsesidig tillit (Melin & Näsholm, 1998; Skau, 2007; Howe, 2013). En annan viktig del i 
behandling, är att behandlaren vet hur och när användandet av egna erfarenheter och 
värderingar kan vara till nytta för klienten. Detta innebär att behandlaren måste urskilja vad 
som är de egna och vad som är klientens känslor, tankar och reaktioner (Melin & Näsholm, 
1998). Om behandlaren har liknande erfarenheter som klienten kan dessa vara fördelaktigt i 
behandlingen, eftersom det underlättar behandlarens förmåga att leva sig in i klientens 
situation (Røkenes, 2006). Denna förmåga är ofta viktig, exempelvis vid förmedlandet av 
negativa besked (Eide & Eide, 2006). Behandlarens livserfarenheter kan dock även medföra 
hinder i behandling om de är obearbetade, då dessa kan innehålla bortträngda känslor som kan 
väckas i samspel med klienten (Røkenes, 2006). Om behandlaren bearbetar erfarenheterna 
och vet hur dessa påverkar det egna förhållningssättet kan erfarenheterna användas 
konstruktivt i arbetet (Melin & Näsholm, 1998). Behandlarens förståelse för klienten 
underlättas av liknande erfarenheter, men erfarenheterna måste användas på ett medvetet och 
lämpligt sätt för att vara fördelaktigt i missbruksbehandling. 
 
Problembeskrivning 
De flesta människor har på något sätt erfarenhet av missbruk – antingen som närstående, 
familjemedlem, arbetskamrat eller av eget missbruk (Melin & Näsholm, 1998).  
Socialnämnden har enligt 5 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453) ett ansvar för att personer 
med missbruksproblematik får den vård och stöd de behöver för att ta sig ur missbruket. Inom 
den svenska missbruksvården är tolvstegsbehandling en vanligt förekommande insats 
(Bergmark & Oscarsson, 2007; Socialstyrelsen, 2012). Erfarenheternas betydelse framträder 
tydligt i denna behandlingsform, då egna erfarenheter av missbruk är en förutsättning för att 
utbildas till alkohol- och drogterapeut med tolvstegsinriktning. Dessa erfarenheter kan bestå 
av deltagande i Anonyma Alkoholister (AA), Anonyma narkomaner (NA) eller 
anhöriggrupper (Socialstyrelsen, 2012). Då socialnämnden har ett ansvar för att erbjuda 
adekvat missbruksvård utgör personalens erfarenheter av missbruk ett angeläget 
forskningsområde inom socialt arbete. Hur personalens erfarenheter av eget missbruk 
påverkar deras förhållningssätt och bemötande i arbetet är utifrån forskning oklart. Vissa 
studier visar att det finns skillnader i förhållningssätt mellan personal med respektive utan 
tidigare missbruk, medan andra studier inte har kunnat fastställa någon skillnad (Doukas & 
Cullen, 2011; White, 2009). De eventuella skillnaderna i förhållningssättet synliggörs i deras 
syn på beroende, förståelse av klienten och dennes möjligheter att komma ur missbruket. 
Gällande synen på beroende tenderar rådgivare med egen erfarenhet av missbruk i större 
utsträckning att betrakta beroendet som en sjukdom och absolut nykterhet som 
behandlingsmål, än rådgivare utan tidigare missbruksproblematik (Bennett & Kelly, 1987 i 
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White, 2009). Drogrådgivare med tidigare missbruksproblematik tenderar också i större 
utsträckning att tänka positivt om klienters möjligheter till tillfriskning. De visar större 
förståelse och utvecklar bättre relationer till klienterna (LoSciuto, Aiken, Ausetts & Brown, 
1984 i Doukas & Cullen, 2011; White, 2009). Vidare har det framkommit att rådgivare utan 
missbruksbakgrund i större utsträckning upplever svårigheter med att separera de olika 
rollerna i arbetet, än de rådgivare som tidigare har haft ett missbruk (McCollum, 2006 i 
White, 2009). I kontrast till detta finns annan forskning som visar att tidigare erfarenheter av 
missbruk inte påverkar behandlares förhållningssätt. Dessa studier visar att rådgivares 
föreställningar om beroende främst formas av utbildning, snarare än deras eventuella 
erfarenhet av missbruk (White, 2009). Missbruksbakgrund utgör heller inte en signifikant 
påverkan på personalens moral (Sias, Lambie & Foster, 2006). Studierna kring personalens 
egna erfarenheter av missbruk i ett professionellt arbete har i huvudsak utgått från en 
kvantitativ ansats, där jämförelse av personal med respektive utan missbruksbakgrund har 
varit i fokus (Doukas & Cullen, 2011; White, 2009). Dessa jämförelser ger inga svar på varför 
skillnader i förhållningssätt finns respektive saknas. Dessutom innebär den kvantitativa 
ansatsen att personalen inte har fått möjlighet att fritt uttrycka sig kring hur de upplever att 
erfarenhet av eget missbruk påverkar dem i arbetet (Doukas & Cullen, 2011; White, 2009). 
För att få en djupare förståelse för personalens synsätt, behövs detta kompletteras med en 
kvalitativ ansats. En kvalitativ studie ger bättre förutsättningar för att fånga personalens 
upplevelser, uppfattningar och verklighet (Doukas & Cullen, 2011). Mot bakgrund av detta 
ämnar vi att genomföra en kvalitativ studie i syfte att få en djupare bild av hur personalen 
upplever och beskriver sitt förhållningssätt som behandlare i relation till deras egna 
erfarenheter av missbruk.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka på vilka sätt personalens erfarenheter av ett 
eget alkohol- och/eller olika substansmissbruk påverkar deras förståelse för och förmåga att 
verka i rollen som behandlare. 
 

1. På vilket sätt används erfarenheterna av eget missbruk i behandlingsarbetet? 
2. Vilken betydelse har behandlarens erfarenheter av eget missbruk för hur denne 

uppfattar sin roll som behandlare? 
3. Vilka möjligheter och/eller hinder medför behandlarens erfarenheter av eget missbruk 

när det gäller att förstå och bemöta klienten under behandlingsprocessen? 
 
Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan beskrivs begreppen empati respektive rollteori. Avsnittet om empati är indelat i 
underrubrikerna definition av empati, förutsättningar för förståelse och empati i praktiken, 
Varje del inleds med en teoretisk beskrivning, som därefter åtföljs av tidigare forskning på 
området. Avsnittet om rollteori har samma struktur som empatibegreppet, men är indelat i 
underrubrikerna normer och förväntningar, äkthet och rollberättigande samt rollövertagande 
förmåga. 
 
Empati 
 
Definition av empati 
Begreppet empati handlar om att kliva in i någon annans känslor och kunna tolka och förstå 
individen och dennes situation (Howe, 2013). Att kunna sätta sig in i någon annans verklighet 
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kräver förmågan att uppfatta personens tankar och känslor korrekt men även att kunna bemöta 
på ett sätt som är träffande (Baron-Cohen, 2011 i Howe, 2013). För att förstå en annan 
människa krävs också att observatören använder sin fantasiförmåga och kan tolka intrycken 
för att förstå den andres värld (Howe, 2013). Känslor och tankar kan bestå av både egna och 
andras tankar och känslor, vilket innebär att förståelsen för den andra måste stå i relation till 
förståelsen av sig själv (Howe, 2013). Individers känslomässiga tillstånd kan till exempel 
undermedvetet överföras till andra (Eisenberg & Eggum, 2011 i Howe, 2013). Att uppleva 
vad den andre känner genom en sådan känslomässig överföring kräver inte något resonemang, 
vilket benämns emotionell eller affektiv empati. En annan del av empati handlar om att 
kognitivt förstå samt att bemöta utifrån förståelsen (Howe, 2013). Empati är således ett 
resultat av flertalet processer, som när den är eminent innehåller delar av både kognitiv och 
affektiv karaktär (Howe, 2013). För att kognitivt förstå och kunna föreställa sig hur det är att 
vara en annan individ, krävs kunskap om individens personlighet, situation och bakgrund. 
Både de affektiva och de kognitiva aspekterna av empati kräver att individen kan särskilja de 
egna känslorna, reaktionerna och associationerna från den andres (Howe, 2013).  
 
Empati handlar om att föreställa sig hur det är att vara en annan människa genom att se 
situationen ur dennes perspektiv. Förmågan att spegla sig själv i någon annan och i viss 
utsträckning kunna uppfatta likheter, är viktig både för att se den andre som subjekt och för 
att kunna sätta sig in i den andres situation (Eklund, Andersson-Stråberg & Hansen, 2009). 
Dock är det inte tillräckligt att se en annan individ som subjekt för att känna empati för denne. 
Människor känner oftast inte empati för någon som är i en positiv situation. Empati väcks när 
en annan individ hamnar i en negativ eller svår situation, där allvarligheten i situationen 
väcker olika grader av empati (Håkansson, 2006). En annan aspekt av empati rör förståelsen 
av individers beteende, där förmågan att registrera känslouttryck är viktigt. För att 
känslouttryckens ska uppfattas korrekt är tydligheten i hur den andra uttrycker sina känslor 
och tankar centralt. Möjligheten att kunna förstå den andres situation påverkas därmed både 
av den som uppvisar empati och den som är mottagare av empati (Zaki, Bolger & Ochsner, 
2007). 
 
Det finns olika aspekter som påverkar individers empatiska omsorg. Dessa är: närheten i 
relationen, karaktären av den andres behov och känslan av att ha något gemensamt. Känslan 
av att ha något gemensamt är den enda faktorn som direkt bidrar till att en människa handlar 
utifrån den empatiska förståelsen. Detta beror på att individers likheter ökar den empatiska 
omsorgen, och därmed sannolikheten att handla (Cialdini, Brown, Lewis, Luce & Neuberg. 
1997). Även om individer beskriver empati i termer av förståelse av den andres situation och 
känslor återspeglar således handlingar i större utsträckning ett empatiskt förhållningssätt än 
vad ord gör (Håkansson och Montgomery, 2002). Om individens handlande inte utgår från en 
korrekt förståelse av den andre, leder detta sannolikt till en inadekvat empatisk omsorg 
(Hansen, 2009). På samma sätt är handlingar beroende av en sensitivitet för den andres 
känslor, för att dessa ska kunna tas emot. Att handla upplevs som en viktig del i empati både 
för den som är mottagare och för den som visar empati (Håkansson och Montgomery, 2002). 
Det finns aspekter i empati som uppfattas som viktiga av både de som uttrycker empati och de 
som är mottagare av empati. Dessa aspekter består av förståelse för den andres situation, 
uppvisandet av omsorg samt upplevelsen av att den som empatiserar har varit med om något 
som liknar den egna erfarenheten (Håkansson & Montgomery, 2003).  
 
Förutsättningar för förståelse 
Förståelse kan betraktas som något som enbart formas av den egna erfarenheten, då 
erfarenheter ligger till grund för tolkningar av världen (Schutz, 1973 i Howe, 2013). Ju mer en 
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individ kan föreställa sig hur det är att vara den andre, desto högre är individens empatiska 
känslighet. Detta innefattar att förståelsen av den andres bakgrund och känslor blir en del av 
den egna upplevelsen (Howe, 2013). Om människor har en annan kulturell bakgrund eller 
social klass än den egna, kan detta försvåra den empatiska förståelsen (Howe, 2013). Vidare 
kan tolkningen av en annan individs situation leda till ytlig empati, om tolkning enbart utgår 
från egna erfarenheter. Empatisk förståelse kräver ansträngning, vilket innefattar ett aktivt och 
nyfiket lyssnande. Vidare ger den empatiska förståelsen upphov till ett gensvar (Howe, 2013). 
Gensvaret handlar om att identifiera känslorna utan att nödvändigtvis känna dem själv, då 
uppfattandet av den andres känslor inte är det samma som att själv bära känslorna (Rogers, 
1951 i Howe, 2013). Om behandlaren bär klientens känslomässiga smärta, hindrar det 
behandlaren från att hjälpa klienten att reglera sina känslor (Howe, 2013). 

 
Förståelsen av andra människor utgår från personliga erfarenheter, vilket innebär att egna 
tankar, kunskaper och handlingar antas vara representativa för människor generellt. Detta 
utgångsläge ger en god grundläggande kunskap om andra människor, men kan även leda till 
felbedömningar (Nickerson, 1999). Felbedömningen kan handla om att individen utgår från 
att andra har samma förförståelse som denne själv. En annan svårighet med felbedömning kan 
vara en korrekt men samtidigt ytlig förståelse, något som kan innebära underskattande av 
allvaret i en annan individs situation (Nickerson, 1999). Samtidigt är den egna erfarenheten 
essentiell för den empatiska förståelsen, eftersom det är svårt att empatisera och sätta sig in i 
en annan persons situation utan att ha upplevt något liknande. Liknande erfarenheter gör att 
situationen går att känna igen på en generell eller mer konkret nivå. Trots att det är osannolikt 
att två individer upplever exakt samma sak, kan generaliseringen av den andres erfarenhet 
underlätta förståelsen av den andres situation (Eklund m.fl., 2009). 

 
Personer som själva har erfarenhet av att ta sig ut ur psykisk problematik eller missbruk kan 
fungera som stödspecialister för de som har samma problematik (Salzer & Shear, 2002). Den 
vanligaste formen av ”peer-support” är självhjälpsgrupper såsom tolvstegsbehandling 
(Solomon, 2004). Det finns många fördelar med att stödpersoner har liknande erfarenheter 
som klienterna, då erfarenheterna ger en specialiserad kunskap inom problemområdet. När 
stödpersoner delar med sig av sina erfarenheter, upplevs detta även som fördelaktigt för det 
egna tillfrisknandet (Solomon, 2004). Samtidigt krävs att de på ett medvetet sätt separerar den 
egna tillfriskningen och de egna behoven från de som deltar i programmet, för att bibehålla ett 
professionellt förhållningssätt. En annan fördel med de liknande erfarenheterna är att 
stödpersonerna kan visa empati genom att berätta att de har varit i en liknande situation 
(Håkansson & Montgomery, s. 2003). Känslor av empati gynnas av liknande erfarenheter då 
dessa genererar upplevelsen av att förstå och att vara förstådd. Då en individ berättar att denne 
varit med om en liknande situation upplevs denne som mer empatisk (Hodges, Kiel, Kramer, 
Veach & Villanueva, 2010). Liknande erfarenheter är dock inte det enda som påverkar hur 
träffsäker uppfattningen om en annan individ är, då allmängiltig kunskap om erfarenheters 
inverkan på individer också kan underlätta förståelsen av andra (Håkansson & Montgomery, 
2003; Hodges m.fl., 2010). Däremot kan förståelse utifrån egna erfarenheter överbrygga 
distansen mellan hjälpare och klient. Dock bör försiktighet iakttas i förmedlandet av den 
erfarenhetsbaserade förståelsen, så att klienten inte upplever sig missförstådd (Hodges m.fl., 
2010). 
 
Empati i praktiken 
I den professionella hjälparrollen är målet att skapa struktur i klientens känsloliv. 
Behandlarens empati kan skapa en trygg zon för samtalet, vilket bidrar till att klienten och 
behandlaren kan utforska klientens tankar och beteende tillsammans (Howe, 2013). Vidare 
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bidrar terapeutens empati till att klienten lär sig att reglera sina känslor. Att sätta ord på 
känslor i en empatisk relation kan innebära att spänning släpper och att upplevelser får 
mening (Howe, 2013). Delandet av känslor gör att det uppstår en närhet i relationen, vilket i 
sin tur skapar en tillhörighet som kan minska känslan av isolering. Det är först när klienter 
känner sig trygga som de vågar visa sina svagheter, då otrygghet upprätthåller klientens 
försvarsmekanismer (Elliot et al. 2004 i Howe, 2013). Klienter engagerar sig heller inte i 
behandlingsrelationen om de inte känner sig trygga, accepterade, förstådda och 
uppmärksammade (Howe, 2013). Empati fyller således viktiga funktioner i terapi, då detta 
bidrar till att alliansen stärks och att klienten ges utrymme att bearbeta sina erfarenheter 
(Elliot et al. 2004: 112 i Howe, 2013). 
 
Om behandlare har en bakgrund av eget missbruk, bidrar denna erfarenhet till specifika 
möjligheter att möta klienter med missbruksproblematik. De egna erfarenheterna av missbruk 
innebär att behandlare kan uppfatta klienternas känslor, tankar och beteende. Denna kunskap 
bidrar även till att den empatiska förståelsen av klienten och dennes situation utvecklas snabbt 
(Henderson, 2012). Behandlarnas empatiska förståelse för missbruket och dess makt över 
individen gör mötet med klienten mer jämbördigt. Denna erfarenhet motverkar förakt 
gentemot klientens missbruksproblematik (White, 2000). Vidare innebär erfarenheterna av 
eget alkoholmissbruk att behandlarna enklare och snabbare kan känna igen olika beteenden 
som indikerar att klienten är nära ett återfall (Henderson, 2012). Exempel på dessa beteenden 
är klientens rädsla eller försvarsmönster såsom förnekande eller utagerande (Henderson, 
2012). 
  
De egna erfarenheterna av missbruk tycks påverka behandlingen av klienter med 
missbruksproblematik. För att påverka klientens behandlingsprocess använder behandlare de 
egna erfarenheterna av missbruk i större utsträckning än sina teoretiska kunskaper (White, 
2000). De egna erfarenheterna av missbruk påverkar även den professionella förståelsen av 
missbruket. För att tillfriskna från det egna alkoholmissbruket upplever behandlare att det är 
viktigt att se sig själva som beroendepersoner – en uppfattning om missbruk som härstammar 
från AA-rörelsen (Henderson, 2012). Att se sig själv och klienterna som beroendeperson 
upplevs vidare som underlättande för klientens möjligheter till tillfriskning, då detta bland 
annat minskar klienternas känslor av skam. Dock medför detta synsätt på missbruk rädsla för 
återfall hos behandlarna, något som också överförs till klienterna (Henderson, 2012). En 
annan möjlig svårighet med förståelse utifrån de egna erfarenheterna är överidentifikation 
med klienten, då detta kan leda till att behandlaren uppvisar fientliga reaktioner gentemot 
klienterna. Möjligheter med liknande erfarenheter utgörs av en empatisk förståelse mellan 
behandlare och klient, då den kan skapa en ömsesidig läkande atmosfär (Henderson, 2012). 
 
Rollteori 
 
Normer och förväntningar 
I mötet med andra människor finns ofta en eller flera anledningar till att individen agerar på 
ett visst sätt, där dennes agerande kommer att inverka på hur situationen förstås av andra. När 
individen agerar utifrån sin roll är målsättningen att andra personer ska ta intryck av det som 
denne förmedlar, det vill säga att individen har de egenskaper han utger sig för att ha och att 
den bild av situationen de därigenom får i övrigt också är sann (Goffman, 2009). Agerandet 
kan också ske på ett mer omedvetet sätt, där individen handlar på ett visst sätt utifrån de 
inneboende normer och förväntningar som finns i den grupp eller sociala status som han eller 
hon tillhör. Individer är oftast mer medvetna om de normer som de genom sina handlingar 
strävar efter att leva upp till, än de normer som de faktiskt ger uttryck för i sitt agerande 
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(Goffman, 2009). För att bli accepterad i en specifik roll krävs därför inte bara vissa 
egenskaper hos individen, utan också att denne lever upp till och vidmakthåller de normer och 
handlingsmönster som är förknippade med rollen (Goffman, 2009). Normerna i en roll kan 
brytas genom att individer utbyter information på ett sätt som strider mot hur deras relation 
och roller utåt sätt ska vara. Ett informationsutbyte som strider mot normerna för rollerna och 
relationen innebär att en tillfällig rollomkastning görs, där den underordnade tar eller ges 
makt från den överordnade. Om detta medför att den sociala distansen mellan två individer 
minskas, kan det bidra till känslor av spontanitet och engagemang i relationen (Goffman, 
2009).  
 
Personal och klienters roller skiljer sig åt beroende på om behandlingsprogrammet har en 
medicinsk eller social modell som utgångspunkt (Room, 1998). Den medicinska modellen 
innebär att personalens roll innefattar att vägleda klienten till slutsatser om sitt missbruk, där 
personalen kontinuerligt reviderar metod och mål för behandlingen. Program som utgår från 
den sociala modellen kännetecknas av ömsesidigt deltagande, där personalen strävar efter att 
motverka hierarki mellan dem och klienterna. Detta innebär att klienten ges ett större ansvar 
för sin behandling. I den sociala modellen betonas att det är klientens ansvar att utforma, 
administrera och bedöma den egna behandlingsplaneringen. Att klienten får ta detta ansvar 
ses som en träning i att skapa och upprätthålla en nykter och trygg miljö (Room, 1998). Då 
klienten förväntas ta större ansvar innebär det att personalen har en mer stödjande roll, där 
personalen främst fokuserar på upprätthållande av en nykter och trygg miljö. I likhet med 
klienterna förväntas också personalen ta ansvar för sitt eget tillfrisknande. På detta sätt blir 
graden av ansvar och deltagande likartade för klienter och personal, vilket uppfattas som 
bidragande till ett mer jämbördigt förhållande dem emellan (Room, 1998).  
 
Normerna för en professionell relation till klienten kan brytas om klienter uttrycker en omsorg 
gentemot socialarbetare, eftersom omsorgen medför risk för dubbla relationer. Om 
socialarbetarna accepterar klienternas omsorg och därmed risken för dubbla relationer, strider 
det mot normerna för hur socialt arbete bör bedrivas (Alexander & Charles, 2009). Dubbla 
relationer kan försvåra gränsdragningen mellan privat- och yrkesliv, vilket kan uppstå om 
professionella som tidigare varit klienter inom sitt yrkesområde har fortsatta 
vänskapsrelationer med klienterna (Carlson, McDiarmid & Rapp, 2001). Dessa svårigheter 
beskrivs också av de som är verksamma som stödpersoner med liknande erfarenheter som 
sina klienter, där de upplever sig ha en vänskapsrelation till klienterna samtidigt som de 
förväntas hjälpa, utbilda och vägleda dem (Bybee m.fl., 1996). Svårigheterna med att särskilja 
den professionella och vänskapliga relationen till klienterna skapar dilemman och 
påfrestningar, trots de professionellas vetskap om att vänskapliga band till klienten inte är 
lämpligt i en professionell roll. Dilemman och påfrestningar kan utgöras av hur mycket 
personlig information stödpersonen ska dela med sig av eller hur attraktion mellan klient och 
stödperson ska hanteras. Svårigheter med att särskilja den professionella och privata rollen 
uppstår framförallt när klienternas problem liknar de problem som den professionella själv har 
upplevt (Bybee m.fl, 1996).   
 
Behandlarens erfarenheter av missbruk påverkar klienternas generella förväntningar på 
behandlingsrelationen. Utifrån tre beskrivningar av olika terapeuter, fick den 
terapeutbeskrivning där det framgick att terapeuten hade bakgrund av eget missbruk den mest 
positiva responsen från klienterna (Priester m.fl, 2007). I likhet med detta upplever klienterna 
behandlingsrelationen som bättre till de behandlare som har erfarenheter av eget missbruk 
(Meier m.fl., 2004). Vidare finns ett samband mellan terapeutens delande av personliga 
erfarenheter och klientens positiva förväntningar på terapeuten, om de delade erfarenheterna 
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liknar det som klienten upplever (Barret & Jeffrey, 2001). Vikten av att ha liknande 
erfarenheter som klienterna betonas också av yrkesverksamma stödpersoner, då de menar att 
detta skapar tillit och ett band mellan dem och klienterna (Bybee m.fl., 1996). 
 
Äkthet och rollberättigande 
Anledningen till att individen vill påvisa äkthet i sitt agerande är att människor tenderar att 
lägga störst fokus på de aspekter av agerandet som är svårast att förvanska, för att kunna 
avgöra individens äkthet. Intresset av att avgöra individens äkthet handlar om huruvida 
individen är berättigad att spela den roll han gör (Goffman, 2009). Eftersom individen spelar 
olika roller inför olika grupperingar av människor, behöver individen upprätthålla 
publikåtskillnad för att påvisa sin genuinitet. Genom publikåtskillnad kan individen bevara de 
intryck som individen har skapat hos de olika grupperna, då de får se individen utifrån en roll 
istället för flera (Goffmann, 2009). De intryck som individen önskar förmedla kan också 
motverkas av information i dennes förflutna eller nuvarande agerande. Informationen kan till 
exempel bestå av individens negativa personliga egenskaper eller saker som den önskar dölja. 
Om information av sådant slag uppmärksammas av andra, kan denna information skapa 
förvirring eller osäkerhet. 
 
Att erfarenheter av eget missbruk används av behandlare för att påvisa deras rollberättigande 
som behandlare påvisas i forskning. Behandlare väljer att delge sina erfarenheter av eget 
alkoholmissbruk för att visa att de har en genuin kompetens i klienternas alkoholproblematik 
(Henderson, 2012). Sett ur klienternas perspektiv, har dock behandlares erfarenheter av 
missbruk ingen signifikant betydelse för trovärdigheten i rollen som behandlare (Johnson, 
2012). Samtidigt finns det klienter som är nöjda med sin terapi, där terapeuten också delar 
med sig av personliga erfarenheter som liknar klientens. En del av dessa upplever också att de 
får ett känslomässigt band till sin terapeut (Chang & Berk, 2009). De klienter som däremot är 
missnöjda med sin terapi, uppger att terapeuten saknar tillräcklig kunskap om deras specifika 
situation och erfarenheter. De upplever också att terapeuten inte har en adekvat 
behandlingsrelation till dem och att de känner sig missförstådda av terapeuten. Vidare ses 
terapeutens delande av erfarenheter som något negativt, då de anser att terapeutens delande av 
personliga erfarenheter bidrar till att den sociala distansen mellan dem ökar (Chang & Berk, 
2009). 
 
Rollövertagande förmåga 
Den roll en individ uppvisar påverkas av de roller som spelas av andra. Detta innebär bland 
annat att de roller som betydelsefulla människor spelat för individen, kan användas av 
individen senare i livet. Individen kan således överta deras roller och agera på samma sätt 
såsom de betydelsefulla personerna gjorde mot honom eller henne. Dessa roller innehåller 
också handlingsmönster som exempelvis hur olika känslor kan uttryckas, något som individen 
kan ha som utgångspunkt när han ska agera i en ny roll. Förmågan till rollövertagande innebär 
också att de roller som individen har spelat på ett sanningsenligt sätt, vid senare tillfälle kan 
spelas upp av denne, fast på ett mer uppdiktat sätt (Goffman, 2009). 
 
Inom missbruksbehandling bidrar behandlares egna erfarenheter av missbruk och nuvarande 
nyktra tillvaro till att de ser sig själva som förebilder. Bland annat väljer behandlare att delge 
klienterna sin bakgrund som alkoholist för att visa att ett nyktert liv är möjligt (Room, 1998; 
Henderson, 2012). För att kunna fungera som förebild kan personalen behöva minska den 
distans som kan finnas till klienterna, då personalen har levt i nykterhet längre tid än dem 
(Room, 1998). Ett sätt att minska distansen mellan behandlare och klienter kan vara genom att 
behandlaren använder sig av exempel från det egna alkoholmissbruket (Henderson, 2012). 
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Ytterligare en anledning till att behandlare ser sig själva som förebilder är utifrån att de delger 
klienterna konsekvenser från sitt eget missbruk. De konsekvenser av missbruket som 
vanligtvis behandlas är relaterade till svårigheter med familje- och vänskapsrelationer. Genom 
dessa exempel kan klienterna uppleva en tröst i att behandlare har upplevt samma svårigheter 
som de själva gjort. Behandlarna kan också lära klienterna att ta ansvar för sina handlingar, 
genom att berätta hur de själva lärde sig att ta ansvar och kontrollen över sina liv (Room, 
1998). Klienternas svårigheter kan också minska i takt med att terapeuten delger egna 
erfarenheter som motsvarar det som klienten upplever (Barret & Jeffrey, 2001).  

 
Metod 
 
I metoddelen kommer studiens tillvägagångssätt att redovisas. Inledningsvis presenteras de 
överväganden som ligger till grund för val av metod, litteraturundersökning, urval av 
respondenter samt konstruktion av intervjuguide. Detta följs av en redovisning av studiens 
tillvägagångssätt, databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis redogörs för hur studien 
har beaktat reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt vilka etiska överväganden som 
gjorts under studieprocessen. I samband med studiens etiska överväganden görs en 
övergripande metoddiskussion.  
 
Val av metod 
Studiens problemområde är att undersöka på vilket sätt personalens erfarenheter av eget 
alkohol- och/eller olika substansmissbruk påverkar behandlarnas tankar, känslor och 
handlingar. För att kunna undersöka hur förståelsen för och förmågan att verka i rollen som 
behandlare kommer till uttryck, används en kvalitativ ansats. Enligt Bryman (2011) är fokus 
för den kvalitativa ansatsen att tolka och analysera hur individer konstruerar och uppfattar sin 
sociala verklighet. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att intervjuer är ett viktigt redskap 
för att undersöka människors situationer. Vidare innebär kvalitativa forskningsintervjuer att 
individer får möjlighet att uttrycka sina åsikter, önskningar och svårigheter med egna ord. 
Intervjuer kan vidare ha olika grad av strukturering. I en semistrukturerad intervju finns ett 
antal specifika teman som ska adresseras, samtidigt lämnas utrymme för intervjupersonerna 
att ta upp aspekter som de anser vara av speciellt intresse (Bryman, 2011). För att studiens 
övergripande frågeställningar skulle kunna besvaras och samtidigt fånga intervjupersonernas 
perspektiv, genomfördes således kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Som grund för 
intervjuerna utformades en intervjuguide, vilken baserades på studiens teoretiska 
utgångspunkter och övergripande frågeställningar: På vilket sätt används erfarenheterna av 
eget missbruk i behandlingsarbetet, Vilken betydelse har behandlarens erfarenheter av eget 
missbruk för hur denne uppfattar sin roll som behandlare, Vilka möjligheter och/eller hinder 
medför behandlarens erfarenheter av eget missbruk när det gäller att förstå och bemöta 
klienten under behandlingsprocessen. Då syftet med föreliggande studie har varit att 
undersöka de intervjuades tolkningar av verkligheten, är den kvalitativa ansatsen den bäst 
lämpade undersökningsmetoden.  

 
Litteratursökning 
Den narrativa litteraturgenomgången är enligt Bryman (2011) lämplig vid kvalitativa studier 
och kan användas för att få en inblick i vad som är känt inom det område som studien berör. 
Litteratursökningen kan inledas med en utförlig genomgång av böcker, tidskrifter och 
rapporter. Den inledande litteratursökningen kan också bidra till relevanta nyckelord, vilka 
kan användas för en ny och mer avgränsad sökning i elektroniska databaser (Bryman, 2011). 
Då föreliggande studie är kvalitativ gjordes en narrativ litteraturgenomgång. I det inledande 
skedet av studiens genomförande syftade litteraturgenomgången till att bidra med en inblick i 
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vilken relevans behandlares egna erfarenheter av missbruk har i missbruksbehandling. 
Relevant litteratur inom detta område söktes och lästes igenom. Litteratur och forskning 
hittades genom Örebro universitets bibliotekskatalog samt den elektroniska databasen Google 
Scholar. Inledningsvis hittades olika forskningsöversikter inom det valda forskningsområdet, 
vars litteraturförteckningar fungerade som vägledning för att hitta ytterligare relevant 
forskning och litteratur. Förutom att ge en inblick i forskningsområdet, bidrog också den 
inledande litteraturgenomgången till utvecklandet av relevanta sökord. För att kunna hitta 
både nationell och internationell forskning användes framförallt sökord på engelska, vilka 
utgjordes av: former, ex-addict, recovered addict, counselor, paraprofessional, professional, 
drug-misuse, treatment, similar experience. Några svenska sökord som också användes var: 
missbruksbehandling, behandlare, tolvsteg. Utifrån sökorden gjordes ytterligare sökningar i 
olika elektroniska databaser. Dessa databaser var: Diva, Google Scholar, Libris, Social 
Services Abstract och Summon. Två forskningsöversikter som har varit särskilt viktiga för vår 
studie är Addiction Counselors in Recovery: Perceived Barriers in the Workplace (Doukas & 
Cullen, 2011) och Peer-based addiction recovery support: History, Theory, Practice, and 
Scientific Evaluation (White, 2009). Översikterna gav en god inblick i forskning om 
behandlare med personliga erfarenheter av missbruk. De gav också vägledning till ytterligare 
relevant forskning, som senare kom att användas i föreliggande studie. På grund av 
svårigheter med att erhålla originalkällor, är en del av den forskning som används i 
föreliggande studie sekundärkällor, vilket gör informationen från dessa mindre tillförlitlig. 
Bryman (2011) förklarar att sekundärkällor bör undvikas, då sekundärkällan kan innehålla 
tolkningar som förvränger innebörden av originalkällan. För att undvika de förvrängningar 
som sekundärkällor kan medföra, har således originalkällor i så stor utsträckning som möjligt 
använts i studien. Vidare har några av de studier som använts gällande betydelsen av 
professionellas olika erfarenheter studerats inom andra områden än missbruksbehandling. 
Dessa områden berör till exempel psykisk ohälsa och psykoterapi, vilket medför att 
jämförelser med och användandet av dessa studier blir begränsad. 
 
Urval av respondenter 
Då syftet med studien var att undersöka behandlares uppleveser, gjordes urvalet bland 
yrkesverksamma missbruksbehandlare. En vanlig urvalsmetod inom kvalitativ forskning är 
målinriktat/målstyrt urval, vilket är en strategisk urvalsmetod där aktörer väljs utifrån deras 
relevans för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). För deltagande i föreliggande studie 
krävdes uppfyllande av två kriterier. Individerna skulle dels arbeta med missbruksbehandling, 
dels ha erfarenhet av eget missbruk. Med utgångspunkt från dessa kriterier kontaktades 
behandlingshem med koppling till tolvstegsbehandling, då denna behandlingsform ofta 
använder sig av personal med erfarenheter av missbruk (Bergmark & Oscarsson, 2007; 
Socialstyrelsen, 2012). Ytterligare ett önskemål var att behandlarna upplevde att deras 
erfarenheter var bearbetade, så att intervjun inte skulle upplevas påfrestande. Det faktum att 
intervjupersonerna arbetar med missbruksbehandling, kan i kombination med deras period av 
nykterhet/drogfrihet (7-22 år) antas bidra till att deras erfarenheter är bearbetade. Studiens 
urval kan ses som målinriktat/målstyrt, då val av intervjupersoner utgick från studiens 
frågeställningar och specifika kriterier. För att erhålla intervjupersoner kontaktades först 
behandlingshemmen per telefon för att se om det fanns intresse av att delta i studien. Därefter 
skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 1) till de som önskade medverka. Denna 
information skickades ut för att intervjupersonerna skulle få kunskap om studiens syfte och 
genomförande, för att därefter kunna fatta beslut om de ville medverka. För att undersöka en 
så variationsrik grupp som möjligt genomfördes intervjuerna på fyra olika behandlingshem, 
samtidigt som urvalet begränsades till de som var tillgängliga och önskade medverka. Totalt 
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genomfördes sju intervjuer med större andel män än kvinnor, och där åldersvariationen var 
stor.    
 
Konstruktion av intervjuguide 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka behandlares upplevelser och beskrivningar 
av hur deras erfarenheter av missbruk påverkar dem i rollen som behandlare. Fokus för 
studien var således att fånga behandlarnas upplevelse och beskrivningar, varpå en 
semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) utformades. En sådan intervjuguide ger 
intervjupersonerna frihet att utforma sina svar såsom han eller hon själv önskar, samtidigt som 
specifika teman berörs. En semistrukturerad intervjuguide innehåller enligt Bryman (2011) 
förutbestämda teman som ska behandlas under intervjun, där intervjupersonen ges möjlighet 
att svara på det sätt som han eller hon önskar. Vidare är den semistrukturerade intervjuguiden 
att föredra framför den ostrukturerade när flera intervjuer ska genomföras, då den 
semistrukturerade intervjuguiden skapar struktur och därmed underlättar jämförelser 
(Bryman, 2011). Då flera intervjuer skulle genomföras valdes den semistrukturerade framför 
den ostrukturerade, i syfte att underlätta jämförelser och därmed databearbetningen. Bryman 
(2011) förklarar att frågorna i en intervjuguide bör vara formulerade på ett sådant sätt att 
studiens övergripande frågeställningar kan besvaras. Intervjuguiden bör också innehålla 
generella frågor som rör bakgrundsfakta om intervjupersonerna, i syfte att få en bild av den 
kontext som svaren ges i. Ett sätt att strukturera intervjuguiden kan vara att dela in frågorna i 
inledande, mellanliggande och avslutande frågor (Bryman, 2011). Intervjuguiden i 
föreliggande studie är indelad i inledande, mellanliggande och avslutande frågor. För att få en 
bild av den kontext svaren ges i, berör de inledande frågorna generella frågor om ålder, 
arbetsuppgifter, antal år i yrket och utbildning. De mellanliggande frågorna berör teman som 
handlar om förståelse av klienten, behandlarrollen samt möjligheter och hinder med 
erfarenheter av eget missbruk. Frågorna kring förståelse och behandlarrollen har delvis 
formulerats utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, empati (Howe, 2013) och rollteori 
(Goffman, 2009). Då empati består av kognitiv och affektiv förståelse samt bemötande, 
formulerades frågor som på olika sätt skulle fånga dessa aspekter av empati hos behandlarna. 
Frågor som rör den kognitiva aspekten berör synen på klienternas behov/problemområden 
samt underlättande och försvårande faktorer för att ta sig ur missbruk. Vidare konstruerades 
frågor som rör för- och nackdelar med egna erfarenheter och hur behandlaren påverkas 
känslomässigt för att belysa den affektiva aspekten av empati. Gällande empatiskt bemötande 
formulerades frågor kring hur behandlarna skapar relation och motivation i mötet med 
klienterna. Intervjuguiden byggde också på Goffmans teori om roller. Teorin utgår från att det 
centrala för individens agerande är att förmedla äkthet, där rollen och agerandet också 
påverkas av normer och förväntningar. För att fånga förväntningar på behandlarrollen utifrån 
olika perspektiv formulerades frågor kring vad behandlaren upplever som huvudsaklig 
uppgift, i vilken utsträckning behandlaren kan delge de egna erfarenheterna samt egna och 
klienters förväntningar på behandlaren. Andra frågor berör främst hur behandlare förmedlar 
äkthet. Dessa handlar om vilka egenskaper som upplevs som viktiga i behandlarrollen, hur 
egna exempel används samt erfarenheternas påverkan i arbetet med klienten. Därutöver är 
samtliga mellanliggande frågor kopplade till studiens övergripande frågeställningar, samtidigt 
som frågorna är öppet formulerade för att intervjupersonerna ska kunna uttrycka sina 
upplevelser på ett fritt sätt. Genom intervjuguidens avslutande frågor ges intervjupersonerna 
möjlighet att få svar på eventuella funderingar eller komma med kompletterande information 
som inte kommit till uttryck tidigare under intervjun.  
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Tillvägagångssätt 
Efter formulerande av syfte/frågeställningar, intervjuguide och utförande av pilotintervju 
kontaktades olika behandlingshem för att undersöka om det fanns några behandlare som 
uppfyllde urvalskriterierna och om de ville delta i studien. Till de som kunde tänka sig att 
delta i studien skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) om studiens syfte och 
genomförande ut, för att de skulle kunna ta ställning till om de ville medverka i studien. Totalt 
intervjuades sju personer på fyra olika behandlingshem. Varje intervju tog cirka 40-60 
minuter. För att undvika att intervjupersonerna skulle känna sig obekväma under intervjun, 
gavs de möjlighet att själva bestämma plats för genomförandet av intervjun. Utifrån 
intervjupersonernas önskemål ägde därför intervjuerna rum på behandlingshemmen, vilket 
också innebar en möjlighet att studera behandlarna i deras naturliga miljö. Bryman (2011) 
förklarar att det är viktigt att studera individer i deras naturliga miljö som exempelvis på deras 
arbetsplats, då detta underlättar tolkningen och förståelsen av det som intervjupersonen väljer 
att berätta. Miljön är även viktig av andra skäl, då en trygg och störningsfri miljö kan 
underlätta för intervjupersonerna att slappna av. Då behandlarna intervjuades i avskilda rum i 
deras naturliga arbetsmiljö gav detta en god förutsättning för att de skulle känna sig 
avslappnade. En lugn och trygg intervjumiljö innebär även att inspelningen blir hörbar. 
Vidare iakttogs flexibilitet i intervjuerna, där ordningsföljden och djupet i frågorna varierade 
mellan de olika intervjuerna. Anledningen till denna variation var att intervjupersonerna 
delvis betonade olika saker, varpå flexibilitet behövdes för att fånga de intervjupersonerna 
lyfte fram som viktigt. Bryman (2011) förklarar att flexibilitet är centralt i kvalitativa 
intervjuer. Flexibiliteten innebär att intervjuaren är lyhörd för vad intervjupersonen upplever 
som viktigt, genom att till exempel ställa följdfrågor kring det som betonas av 
intervjupersonen. Denna flexibilitet kan också medföra att ordningsföljden på frågorna 
behöver ändras under intervjuns gång. För att få en så exakt bild av intervjupersonernas 
upplevelser som möjligt, inspelades och transkriberades samtliga intervjuer. Bryman (2011) 
förklarar att inspelning och transkribering underlättar analysarbetet och möjliggör en mer 
exakt återspegling av det som sägs under intervjun. Intervjupersonerna informerades om 
önskemålet om att intervjun skulle spelas in, både i det informationsbrev som skickades ut 
och i samband med intervjun. Vidare förklarades att syftet med att spela in var att erhålla en 
så korrekt bild som möjligt av deras upplevelser och tankar. Samtliga intervjupersoner 
godkände att intervjun spelades in, varpå varje intervjutillfälle åtföljdes av en transkribering 
av intervjun. Efter en första genomläsning utan analytisk ansats, indelades och etiketterades 
därefter det empiriska materialet in under rubriker som motsvarade studiens frågeställningar. 
Dessa rubriker bestod av: Förståelse av klienter/klientgruppen, förståelse av klienternas 
behov, förståelse av sig själva i rollen som behandlare, samt möjligheter och hinder med 
erfarenheter av missbruk. Enligt Bryman (2011) benämns ett sådant förfarande kodning, 
vilket är en vanligt förekommande kvalitativ analysmetod. 
 
Databearbetning och analysmetod 
För att intervjupersonernas berättelser inte skulle gå förlorade och för att möjliggöra en 
noggrann analys av intervjupersonernas svar, spelades samtliga intervjuer in och åtföljdes av 
transkribering. Bryman (2011) förklarar att inspelning och transkribering innebär åtskilliga 
fördelar, bland annat möjligheten att upprepade gånger kunna gå igenom intervjupersonernas 
svar. Samtidigt framhålls att inspelningsutrustning kan uppfattas som besvärlig för den som 
blir intervjuad. Ytterligare ett problem med transkribering av intervjuer är att processen är 
tidskrävande (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). För att undvika att 
intervjupersonerna skulle känna sig obekväma med inspelningen, meddelades önskemålet om 
inspelning på förhand i informationsbrevet. Under intervjun görs enligt Bryman (2011) 
omedvetna tolkningar av det personer säger. För att minska risken för egna tolkningar skrevs 
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därmed materialet ner ordagrant. De sju intervjuerna resulterade i empiri bestående av 71 
sidor transkriberat material. Bryman (2011) understryker vikten av att koda materialet i ett 
tidigt stadium så att mängden insamlat material blir hanterbart samt att förståelsen utvecklas 
successivt. Vidare föreslås att materialet ska läsas en gång utan ansats till tolkning, för att få 
en övergripande bild av empirin. Under den första genomgången av materialet lästes därför 
intervjuerna igenom en gång utan att försöka tolka det som sades. I slutet av denna 
genomgång skrevs en kort summering av det som ansågs vara av särskild betydelse. Under de 
följande genomgångarna kodades empirin genom en kontinuerlig notering av viktiga teman 
och nyckelord. Enligt Bryman (2011) innebär kodning iakttagelser av viktiga nyckelord eller 
teman där dessa kontinuerligt skrivs ner och revideras. För att få en överblick över vad 
intervjupersonerna delgav och vad som besvarade studiens frågeställningar sammanställdes 
det som framkommit i tabeller, en för varje intervju. Varje tabell indelades i tre spalter där 
den första utgjordes av centrala teman, den andra spalten av meningskoncentreringar från det 
transkriberade materialet inom detta tema. I den tredje spalten gjordes kopplingar till studiens 
teoretiska begrepp, empati (Howe, 2013) och roller (Goffman, 2009). De centrala teman som 
framgick och skrevs ner i den första spalten var: Förståelse av klienter/klientgruppen, 
förståelse av klienternas behov, förståelse av sig själva i rollen som behandlare, samt 
möjligheter och hinder med erfarenheter av missbruk. Då en av studiens författare kände till 
en av intervjupersonerna sedan tidigare, innebar detta att forskningsetiska åtgärder vidtogs. 
Bland annat utfördes, transkriberades och analyserades den intervjun av författaren som inte 
hade tidigare kännedom om behandlaren. Utifrån denna indelning kunde intervjun i likhet 
med de övriga, analyseras utan direkt påverkan av tidigare förkunskaper. 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Kriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet utvecklades inom ramen för den 
kvantitativa forskningen, men används även inom kvalitativ forskning för att bedöma studiers 
kvalitet (Bryman, 2011). I föreliggande studie har dessa kriterier i största möjliga mån 
beaktats. Bryman (2011) förklarar att reliabilitet är ett kriterium för att bedöma studiens 
tillförlitlighet, vilket handlar om huruvida resultaten från en studie skulle bli desamma som 
tidigare om studien skulle upprepas. En viktig aspekt för att bedöma tillförlitligheten kan 
enligt Bryman (2011) vara att forskningsprocessen beskrivs utförligt och att det material som 
använts i studien görs tillgänglig. I föreliggande studie har forskningsprocessen beskrivits så 
noggrant som möjligt för att underlätta bedömningen av studiens reliabilitet och för att det ska 
gå att upprepa studien. För att stärka reliabiliteten utformades intervjuguiden mot bakgrund av 
de teoretiska begreppen, empati (Howe, 2013) och roller (Goffman, 2009). Då intervjuguiden 
görs tillgänglig i studien skapas förutsättningar för att samma frågor kan ställas vid en 
eventuell upprepning av studien, vilket stärker reliabiliteten. Vidare spelades intervjuerna in 
och åtföljdes av transkribering, vilket minminerar risken för att empirin förvrängs. Dessutom 
bidrar detta förfarande till en tydlighet i forskningsprocessen genom att det transkriberade 
materialet på så vis kan göras tillgängligt för andra. Således innebär inspelning och 
transkribering att reliabiliteten stärks ytterligare. Reliabiliteten i föreliggande studie kan dock 
försvagas om subjektiva uppfattningar om vad som är viktigt har inverkat på datainsamling 
och analys, då detta skulle försvåra upprepning av studien. Då författarna har en viss 
förförståelse kring missbruksbehandling är det möjligt att denna påverkar såväl 
intervjusituationen som analysförfarandet, varpå subjektiva uppfattningar kan ha inverkat på 
studien och därmed försvaga reliabiliteten. Bryman (2011) förklarar att kvalitativa studier ofta 
kritiseras då datainsamling och analys tenderar att påverkas av forskarens subjektiva 
uppfattning om vad som är intressant eller betydelsefullt. För att minimera risken för att 
subjektivitet skulle styra intervjupersonernas svar formulerades frågor kring intervjuguidens 
teman utifrån olika perspektiv. Syftet med att ställa flera frågor kring samma tema var att 
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säkerställa att intervjupersonernas uppfattningar kom fram, och undvika att deras svar skulle 
bli en bekräftelse av författarnas upplevelser av vad som är viktigt. På detta sätt kan 
intervjuguidens frågor stärka reliabiliteten i studien. En annan aspekt som kan försvåra 
replikering av studien är att semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilket innebär att 
fördjupningsfrågor utöver det som anges i intervjuguiden kan ställas. Detta medför sålunda 
svårigheter med att säkerställa att exakt samma frågor kommer att ställas vid en eventuell 
upprepning av studien. Då föreliggande studie har genomförts av två personer är även frågan 
om intern reliabilitet aktuell. Enligt Bryman (2011) föreligger intern reliabilitet om forskarna 
är eniga kring tolkningen av empirin. Då analysförfarandet till stor del har utmynnat i en 
samstämmig tolkning av data, föreligger intern reliabilitet i studien.  
 
Intern validitet berör frågan huruvida det fenomen som studeras är det fenomen som avses att 
studera. Innebörden av validitet inom den kvalitativa forskningen kan handla om i vilken 
utsträckning forskarens empiriska observationer överensstämmer med de teoretiska begrepp 
som utvecklas. För att studiens övergripande frågeställningar ska kunna besvaras är det viktigt 
att intervjuguiden formuleras med beaktande av dessa (Bryman, 2011). För att säkerställa att 
den data som samlades in skulle mäta det som avsågs att mäta, formulerades intervjuguiden 
med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Därutöver utgick intervjuguidens frågor 
från de teoretiska begreppen empati och roller, vilket ytterligare stärker studiens validitet. 
Bryman (2011) förklarar att bedömningen av den externa validiteten berör frågan om 
huruvida resultaten går att generalisera utöver den kontext som studien genomförts i. Inom 
kvalitativ forskning blir den externa validiteten vanligtvis låg, då forskningen ofta består av 
fallstudier och har ett begränsat urval. Svårigheterna med att generalisera utöver den kontext 
studien har genomförts i är också en vanlig kritik mot den kvalitativa forskningen. Bristen på 
generaliserbarhet innebär till exempel att resultaten från kvalitativa intervjuer, inte kan sägas 
gälla för en hel population. I föreliggande studie gjordes ett målinriktat urval, vilket innebär 
att urvalet gjordes utifrån förutbestämda kriterier och var således inte ett slumpmässigt urval. 
Empirin består av sju kvalitativa intervjuer, vilka genomfördes på fyra olika behandlingshem 
med koppling till tolvstegsbehandling. Det begränsade urvalet medför svårigheter att 
generalisera resultaten till en större population än den som har undersökts. Något som 
ytterligare kan försvåra studiens externa validitet är att samtliga intervjupersoner har koppling 
till tolvstegsbehandling. Denna kontext skulle kunna begränsa generaliserbarheten, då detta 
kan medföra svårigheter att generalisera till personal som inte har koppling till 
tolvstegsbehandling. Trots denna intervjukontext är det möjligt att studiens resultat är 
tillämpbara för behandlare med missbruksbakgrund som är verksamma inom andra 
behandlingsformer. Detta eftersom studien främst belyser viktiga egenskaper hos behandlare i 
relation till deras egna erfarenheter av missbruk, snarare än den specifika 
behandlingsmetoden. 
 
Etiska överväganden och metoddiskussion 
Det finns fyra grundläggande etiska principer att beakta vid genomförande av studier. Dessa 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Bryman, 2011). Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska få relevant 
information om studien syfte och villkoren för deras deltagande (Bryman, 2011; 
Vetenskapsrådet, 2010). Vidare ska studiens deltagare, med hänsyn till samtyckeskravet, 
själva fatta beslut om sitt deltagande. Då föreliggande studie berör tidigare erfarenheter av 
missbruk, kan detta vara ett ämne som är av känslig karaktär. Därmed upplevdes det som 
särskilt viktigt att intervjupersonerna informerades om studiens syfte, innan de gav sitt 
samtyckte till att delta. Samtyckeskravet har således beaktats, då intervjupersonerna uppnått 
myndig ålder och deras deltagande har byggt på frivillighet. Information om studiens syfte 
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och upplägg har kommunicerats muntligt och skriftligt. I informationsbrevet (se bilaga 1) 
beskrevs syftet med studien, att deltagande var frivilligt och att intervjupersonerna kunde 
avbryta studien när de önskade, vilket innebär att informationskravet beaktades. 
Intervjupersonerna har även erhållit kontaktuppgifter till författarna i händelse av frågor eller 
att de skulle önska avbryta sitt deltagande i studien. Vidare har de informerats om att studien 
kommer att publiceras och att de kommer ges möjlighet att ta del av studiens resultat. 
  
Konfidentialitetskravet handlar om att information om de individer som deltar i studien ska 
hanteras med så stor sekretess och varsamhet som möjligt (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 
2011). Det vanligaste sättet att presentera empirin är att presentera resultatet med hjälp av 
citat (Kvale & Brinkmann, 2009). Respondenterna har samtyckt till inspelning av intervjun 
samt att deras svar används i studien. För att påvisa äktheten i resultatdelen användes således 
intervjucitat. För att behålla innebörden i intervjupersonernas yttranden samtidigt som citaten 
inte ska kunna härledas till specifika individer har dessa reviderats. En viss redigering 
förekom även i citaten, dels för att öka läsbarheten, dels för att ta bort information som skulle 
kunna avslöja intervjupersonernas identitet. För att ingen annan än författarna skulle ha 
tillgång till material såsom kontaktuppgifter som skulle kunna röja intervjupersonernas 
identitet, har materialet förvarats och hanterats på ett varsamt sätt. Med beaktande av 
konfidentialitetskravet har uppgifter om intervjupersonernas kön tagits bort som en del i 
avidentifieringen. För att ytterligare minimera risken för igenkännande har pseudonymer 
istället för intervjupersonernas riktiga namn använts, i både tal och skrift. I enlighet med 
nyttjandekravet får information om studiens deltagare endast användas i forskningsändamål 
(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2010). Materialet för denna studie har enbart används för 
studiens ändamål och har inte utlånats för kommersiellt bruk eller undervisningssyften.   
 
Den datainsamlingsmetod som har använts är semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) 
förklarar att semistrukturerade intervjuer är att de möjliggör att följdfrågor kan ställas och ge 
en fördjupad förståelse av individers upplevelser. Då föreliggande studie var kvalitativ gav 
denna metod en djup och bredd i intervjupersonernas svar. Trots att den kvalitativa ansatsen 
innebär att följdfrågor kan ställas, fanns på grund av avgränsning i studiens syfte inte 
möjlighet att beakta alla aspekter som skulle kunna påverka intervjupersonernas förståelse av 
missbruk och behandlarrollen. Faktorer som utöver de egna erfarenheterna av missbruk skulle 
kunna påverka intervjupersonernas syn är exempelvis utbildning, livsåskådningen i 
tolvstegsbehandling samt tidsperioden de varit utan alkohol/drogmissbruk. Ytterligare en 
begränsning är att studien enbart belyst behandlarnas perspektiv, denna begränsning gjordes 
dels utifrån att tidigare forskning främst har belyst klienternas perspektiv, dels på grund av 
tidsbrist. Något som hade kunna förstärka resultatets tillförlitlighet hade varit om studien 
inbegripit fler intervjuer. Ett annat problem som kan uppstå vid kvalitativa intervjuer är att det 
utvecklas en personlig närhet till de som studeras, vilket gör att det är svårt att särskilja de 
egna åsikterna från de som studeras (Bryman, 2011). Bryman (2011) betonar vikten av att 
vara självreflekterande, då forskning aldrig kan vara opåverkad av forskarens personliga 
åsikter och värderingar. För att minimera påverkan av författarnas åsikter och värderingar har 
ett kritiskt förhållningssätt vidmakthållits genom hela studieprocessen. Vid samtliga 
intervjutillfällen närvarade båda författarna i syfte att säkerställa att intervjun skulle fånga det 
som intervjupersonen lyfte fram som viktigt. Då en av studiens författare hade tidigare 
kännedom om en av intervjupersonerna är det viktigt att reflektera kring hur detta kan ha 
påverkat objektiviteten i föreliggande studie. Det är möjligt att bekantskapen med 
intervjupersonen kan ha inneburit att intervjupersonen valde att dölja information som kan 
uppfattas som negativ i dennes yrkesroll. Bekantskapen kan däremot också innebära att 
intervjun upplevs mer avslappnad av intervjupersonen, något som bedömdes överväga risken 
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för att intervjupersonen skulle dölja information. Det kritiska förhållningssättet har gynnats av 
att studien genomförts av två författare, då detta har inneburit möjligheter att diskutera och 
reflektera över tolkningar av data och de val som gjorts under genomförandet av studien. 
Reflektionerna har bland annat inneburit att författarna har jämfört och diskuterat sin tolkning 
av data och val av citat som ska belysa den. Detta gjordes för att utröna om tolkningen var 
samstämmig, vilket i så fall skulle bidra till en ökad tillförlitlighet i studien. 
 
Resultat och analys 
 
Resultat- och analysavsnittet inleds med en kort presentation av intervjupersonerna. Därefter 
redovisas de resultat som är relevanta för studiens frågeställningar. Resultatdelen har indelats 
i följande teman: Tillämpning av erfarenheter, behandlarrollen och möjligheter och hinder. 
Varje tema avslutas med en analys utifrån empati och rollteori. Resultatet består av sju olika 
intervjuer som samlats in och bearbetats. För att beakta konfidentialiteten beskrivs 
intervjupersonerna nedan som en grupp. 
 
Presentation av intervjupersoner 
Samtliga intervjupersoner arbetar med missbruksbehandling och har en bakgrund av eget 
missbruk. Intervjupersonerna är i åldrarna 28-67 år och har vid intervjutillfället varit 
drogfria/nyktra i 7-22 år. Bland dessa är en under utbildning till addiktolog, fyra alkohol- och 
drogbehandlare samt två alkohol- och drogterapeuter. Merparten av intervjupersonerna 
arbetar med vuxna klienter medan några arbetar med klienter i åldrarna 16-21 år.  
 
Tillämpning av erfarenheter 
 
En djupare förståelse 
Intervjupersonerna beskriver att deras tidigare erfarenheter av missbruk kan bidra till en 
djupare förståelse för klienten och dennes situation. Förståelsen underlättas av att kunna 
känna igen sig i vad klienterna pratar om, men framförallt igenkänning av klienternas 
känslomässiga upplevelser. Missbruket innebär känslomässiga konsekvenser för många 
inblandade, då personer i missbruk ofta både sviker andra människor i sin närhet och själva 
blir svikna. Känslan av att själv bli sviken kan bero på upplevelser av att närstående tar 
avstånd från personen när den är i missbruk. Generellt förknippas missbruk med känslor av 
maktlöshet, ångest, kränkning och utanförskap. Alkohol-/drogmissbruk kan skapa känslor av 
maktlöshet då drogen styr individens tankar och handlingar allt mer. När konsekvenserna av 
de val som gjorts i alkohol-/drogmissbruket blir uppenbarade uppstår ofta ångest. 
Alkohol/drogmissbruk medför ofta kränkningar, något som kan ha upplevts såväl i 
barndomen som i det egna missbruket. Förståelse av vad dessa känslor innebär kan 
underlättas av att behandlarna har egna erfarenheter av missbruk och känt samma sak:  
 

Jag tror inte att, även om man kan förstå att det är fruktansvärt kränkande och en 
jättejobbig situation så tror jag någonstans att… hade jag inte varit där så hade 
jag heller inte förstått hur fruktansvärt det är. (Ip:5) 
 

Utöver den känslomässiga förståelsen kan den egna erfarenheten av missbruk underlätta 
förståelse för klienternas beteende, som ibland kan verka ologiskt. Det kan handla om 
förnekande av att ha ett problem eller utbrott och känsloutspel som sker utan uppenbar 
anledning. Det centrala är att egna erfarenheter av missbruk ger en förståelse för vad det 
innebär att ha ett missbruk och vilka processer som sker inom klienterna. En av 
intervjupersonerna beskriver hur de egna erfarenheterna underlättar förståelsen: 
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Just när det gäller och förstå ångest och sådant, det som följer med de här 
handlingarna som man har gjort, så är det inte så lätt att fatta det om man inte 
har gjort de här idiotgrejerna. När man liksom väljer droger framför någon som 
man älskar över allt här på jorden. Det går ju inte ihop. […] Jag har ju inte suttit 
i samma jordkällare som våra klienter, men jag har suttit vägg i vägg och det är 
inget roligt ställe att vara på. (Ip:1) 
  

Erfarenheter av missbruk ger en förståelse för klienternas signaler men även en intuitiv 
förståelse för när något är fel: 

 
Jag har levt i ett missbruk i många år och jag känner liksom när det är knas, när 
det är fel på ett sätt som jag inte riktigt kan förklara - intuitivt. Sen har jag lätt för 
att förstå dem när de är irriterade eller agerar ut i någonting eller… Jag har 
jättelätt att förstå att han bara är drogsugen och behöver vara ifred, och då 
behöver jag backa. (Ip:3) 
 

Behandlarna har i likhet med klienterna erfarenheter av eget missbruk, vilket de menar ger 
dem en djupare förståelse för klienternas känslor och situation. Det framgår att det är svårt för 
de som inte själva har haft ett missbruk att förstå vad ett missbruk innebär känslo- och 
beteendemässigt. Enligt Howe (2013) krävs förmågan att uppfatta personens tankar och 
känslor korrekt för att kunna sätta sig in i någon annans situation och bemöta på ett sätt som 
är träffande. En större förmåga att sätta sig in en annan människas situation kan öka den 
empatiska känsligheten. Då behandlarna har egna erfarenheter av missbruk är det möjligt att 
detta underlättar deras förmåga att uppfatta klienternas tankar och känslor på ett korrekt sätt. 
Därför skulle erfarenheterna kunna ses som en aspekt som ger behandlarna en större empatisk 
känslighet. Den empatiska känsligheten innefattar en adekvat förståelse för klienternas 
känslor av maktlöshet, utanförskap, ångest och kränkning. Vidare är det möjligt att denna 
empatiska känslighet också underlättar för behandlarna att bemöta klienterna på ett passande 
sätt. 
 
Att få förtroende och skapa allians 
Erfarenheter av eget missbruk bidrar enligt intervjupersonerna till att alliansen skapas 
snabbare, något som är viktigt i de fall där behandlingstiden är kort. Skapandet av alliansen 
påbörjas redan vid första kontakten och är viktig i förändringsarbetet med klienterna. 
Förtroendeskapande sker genom att behandlaren visar att denne är genuin i sina kunskaper om 
missbruk, något som underlättas av att behandlaren själv har en missbruksbakgrund. 
Erfarenheternas betydelse för allianskapande och tillit beskrivs följande: 
 

Vi måste skapa allians på ett par dagar. Oftast så gör vi det genom att berätta att 
vi har varit där de har varit. Man behöver liksom inte sitta och förklara sig eller 
presentera några idéer för att de ska nappa på det eller för att man ska hitta den 
där tilliten, utan vi kommer direkt in. (Ip:6) 

 
När behandlare delger klienten sina erfarenheter skapas en trygg atmosfär och de kommer 
närmare varandra. Missbruksbakgrunden ger behandlaren större mandat, eftersom klienten 
kan relatera till honom eller henne. Detta bidrar till skapandet av en förtroendefull relation 
och att klienten öppnar sig mer. Delandet av erfarenheter kan också klargöra att behandlare 
och klient är lika, vilket ökar tilliten. En intervjuperson beskriver hur denne använder sina 
erfarenheter för att skapa tillit och komma närmare klienten: 
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Ibland använder jag ju mig själv som exempel när jag ska förklara någonting, 
eller att man kanske drar någon gammal rövarhistoria. Men då väljer jag ju att 
göra det. Inte för att det bara ska snackas om någon rövarhistoria… utan för att 
jag tror att det är lite lättare att bounda. (Ip:7) 

 
De flesta behandlare beskriver att de egna erfarenheterna av missbruk används i syfte att 
skapa tillit och förtroende hos klienten, vilket skulle kunna förstås utifrån rollberättigande och 
äkthet. Goffman (2009) menar att individer genom sitt agerande vill förmedla att de 
egenskaper som de utger sig för att ha är äkta och att bilden andra får av situationen i övrigt 
också är sann. I bedömningen av individens äkthet eller rollberättigande, tenderar människor 
att fokusera på de aspekter av agerandet som är svårast att simulera. Mot bakgrund av detta är 
det möjligt att egna erfarenheter av missbruk är något som klienterna väljer att bedöma i 
mötet med behandlarna, eftersom erfarenheter av missbruk är svårt att simulera. Om 
behandlarna är medvetna om att klienten fokuserar på deras berättelser om missbruk för att 
avgöra deras rollberättigande, kan användandet av egna exempel förstås som ett sätt att visa 
att de är berättigade till rollen som behandlare. Vidare kan detta innebära att behandlaren 
förmedlar en äkthet i agerandet, vilket skulle kunna förstås som ett sätt att skapa en tillitsfull 
atmosfär för klienterna. Äktheten förmedlar att behandlaren förstår klientens situation, 
därigenom skapas också en tillit till att behandlaren kan vägleda klienten ur sitt missbruk. På 
detta sätt kan behandlarnas användning av egna erfarenheter förmedla äkthet och skapa tillit, 
vilket kan verka främjande för skapandet av en behandlingsallians. 
 
Ett annat sätt att förstå behandlarnas användning av egna exempel är genom rollomkastning 
och reducerandet av distansen mellan behandlare och klient. Rollomkastning innebär att den 
individ som är underordnad ges tillträde till information, som strider mot hur relationen bör 
vara normalt sätt. En tillfällig rollomkastning där individer utbyter information, kan göras för 
att minska den sociala distansen. När den sociala distansen mellan individerna minskas, kan 
det bidra till känslor av spontanitet och engagemang i relationen (Goffman, 2009). Att 
behandlarna delar med sig av sina egna erfarenheter kan betraktas som ett utbyte av 
information, vilket kan tänkas strida mot hur relationen mellan klient och behandlare normalt 
sätt bör vara. Delandet av erfarenheter innebär i sådana fall en tillfällig rollomkastning mellan 
behandlare och klient, eftersom klienten får tillgång till information om behandlaren som 
annars skulle vara dold. Vidare kan rollomkastning bidra till känslor av engagemang och 
spontanitet i relationen, som skulle kunna ses som underlättande faktorer för alliansskapande. 
Med utgångspunkt i detta är det möjligt att behandlarna delger sina erfarenheter för att 
åstadkomma rollomkastning, för att klientens engagemang ska öka och alliansen skapas 
snabbare. 

 
Behandlarrollen 
 
Att fungera som förebild 
Att själv ha tagit sig ut ur ett missbruk gör det möjligt att vara en förebild och för klienterna 
eftersom behandlarna använder exempel från sina egna liv i arbetet. Deras berättelser kan 
skapa hopp om att det är möjligt att ta sig ur missbruk och ett nyktert/drogfritt liv är 
eftersträvansvärt. Yrkeserfarenhet inom andra områden än missbruksbehandling där personen 
också varit nykter/drogfri, kan vara något som ytterligare påvisar att nykterhet/drogfrihet 
fungerar fullt ut. Att skapa hopp om en förändring är något som beskrivs som viktigt i vägen 
ut ur missbruk, såväl för behandlarna själva som för deras klienter:  
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Det fanns en kurator som trodde på mig när jag inte trodde på mig. Jag tyckte att 
jag var hopplös, så var det ju. Hade försökt själv och allt det här, men hon gav 
aldrig upp. Hon hängde kvar hela tiden och tillslut så bröt hon igenom, så då 
kunde jag också ta emot hjälpen. (Ip:6) 

 
Samma person beskriver det egna arbetet idag:  

 
Många som kommer hit tycker ju de är hopplösa fall och jag vet om att det är inte 
sant. Mitt jobb är att få dem till det och ibland så går det, faktiskt. (Ip:6) 

 
Då klienterna ofta förknippar livet utan droger/alkohol med tristess, kan behandlarna med sin 
historia visa att livet utan droger/alkohol kan vara givande och meningsfullt. Behandlarnas 
egna erfarenheter underlättar för klienterna att se deras drogfria/nyktra liv som 
eftersträvansvärt. Att behandlarna kan fungera som förebilder beskrivs av en intervjuperson:  
 

En erfarenhet är ett plus, för oftast har klienterna enklare att se upp och ta efter, 
ta rygg på oss som själva har varit där […] de kan tycka att det här vanliga 
Svensson - livet är töntigt och även fast jag lever ett helt vanligt Svenssonliv så är 
det inte den jag är här. (Ip:4) 

 
Behandlarna menar att de fungerar som förebilder för sina klienter genom att skapa hopp om 
förändring och genom att vara modeller för ett liv utan missbruk. Goffman (2009) förklarar 
att de roller som individer har influeras av andra. Individer kan överta roller från andra 
individer som varit betydelsefulla och handla på samma sätt såsom de har gjort. Vikten av att 
skapa hopp om att det är möjligt att ta sig ur missbruk, är något som kan ha formats av att 
behandlaren själv har upplevt att en professionells tilltro var viktig för att ta sig ur det egna 
missbruket. Med utgångspunkt i att den professionella utgjorde en betydelsefull person för 
behandlaren, är det möjligt att behandlaren genom den rollövertagande förmågan har 
införlivat de egna erfarenheterna av den professionella till sin roll som behandlare. I och med 
detta rollövertagande kan förklaringen till att förmedlandet av hopp upplevs som viktigt i 
behandling, vara att behandlaren agerar gentemot sina klienter såsom den betydelsefulla 
professionella personen gjorde mot honom/henne själv. 
 
Distans till erfarenheter 
Intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att ha distans till de egna erfarenheterna, varför 
det behövs en period av drogfrihet/nykterhet innan det är lämpligt att arbeta inom 
missbruksbehandling. Distansen uppnås genom att de egna erfarenheterna bearbetas. För att 
möjliggöra detta är den självreflekterande förmågan central, där behandlaren granskar sig 
själv och bearbetar sina svåra upplevelser. Vad gäller erfarenheter av missbruk specifikt är det 
viktigt att ha distans till konsekvenserna av det egna missbruket, vilket innebär att lägga 
skammen bakom sig. Vikten av distans och den självreflekterande förmågan beskrivs av en 
intervjuperson: 
 

Jag behöver ha jobbat med mina egna saker. Att jag har en självreflekterande 
sida hos mig, förmågan att kunna sortera vad som är vad i olika situationer. 
Kunna ha en distans till saker som jag själv har gått igenom, eftersom det finns ju 
sådant som man kan känna igen sig i – i andra. […] Och då är det ju viktigt att 
jag förstår vad det är som händer med mig. (Ip:7) 
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Distans till klienten är viktigt för att kunna hjälpa honom eller henne, särskilt som novis i 
behandlingsarbete. För att den distansen ska vara möjlig, krävs också en distans till sig själv 
eftersom behandlingsarbete innebär att använda sig själv som verktyg. Distans innefattar att 
kunna stänga av arbetet känslomässigt när arbetspasset är slut och motverkar spontant 
agerande utifrån de egna känslorna. 
 

Det finns olika metoder, vi tror på att använda oss själva som verktyg i 
behandlingen, därför är det också så viktigt att man är någorlunda läkt och kan 
sortera i sitt. (Ip:3) 

 
Då de egna exemplen ofta består av destruktiva val som behandlarna har gjort i 
missbruket, kan användandet av sig själv i för stor utsträckning leda till utbrändhet. Att 
använda sig själv för mycket kan vara känslomässigt påfrestande: 

 
Ibland kan det ju vara tufft då du använder dig själv som verktyg, om det har varit 
väldigt stökigt. Det vet jag ju själv, då har man kommit hem och ögonen står bara 
rätt upp, det går inte att sova överhuvudtaget. […] Ibland blir det mycket, för du 
använder ju dina egna känslor hela tiden. (Ip:2) 

 
Det är viktigt att kunna självreflektera och ha distans till de egna erfarenheterna, för att kunna 
urskilja de egna känslorna från klientens. Den empatiska förståelsen måste enligt Howe 
(2013) stå i relation till förståelsen av sig själv, eftersom en individs förståelse av den andre 
influeras av de egna tankarna och känslorna. Att självreflektion och distans anses viktigt kan 
därav förstås som en strävan efter att ha en så korrekt empatisk förståelse av klienten som 
möjligt. Några av behandlarna uttrycker att de kan påverkas känslomässigt av arbetet, då 
klienterna kan väcka tankar och känslor som påminner dem om deras egna upplevelser i 
missbruket. Att klienterna kan väcka känslor och tankar kan förstås utifrån behandlarnas 
empatiska gensvar. Enligt Howe (2013) skapar den empatiska förståelsen gensvar, vilket 
innebär en identifikation av den andres känslor utan att nödvändigtvis känna eller bära dem 
själv. Om det empatiska gensvaret i en behandlingssituation gör att behandlaren uppfylls av 
den andres smärta, kan det medföra att behandlaren inte kan hjälpa klienten att reglera dennes 
känslor (Howe, 2013). Den känslomässiga påverkan av arbetet kan förstås som att 
behandlarnas empatiska gensvar ibland medför att de uppfylls av klientens känslor, vilket 
således skulle kunna försvåra möjligheten att hjälpa klienterna. Utifrån detta skulle också 
vikten av att ha distans och att kunna stänga av arbetet känslomässigt kunna betraktas som ett 
sätt att upprätthålla ett adekvat empatiskt gensvar.  
 
Möjligheter och hinder 
 
Att känna igen sig 
Missbruksbakgrunden möjliggör en djupare förståelse för klientens känslor och situation. De 
känslomässiga erfarenheterna från missbruket underlättar förståelsen av klienterna och deras 
situation. Genom att identifiera sig med och känna igen sig i klienterna, går det enligt 
intervjupersonerna att veta hur klienterna upplever smärtsamma känslor i olika situationer. De 
känslor som förknippas med missbruket är utanförskap, maktlöshet, skuld och skam. Förutom 
den känslomässiga förståelsen, bidrar det egna erfarenheterna av missbruk till att behandlarna 
identifierar och lättare ser igenom missbruks-/kriminella beteenden såsom förnekande och 
lögner. Förståelsen av klienterna uttrycks ofta i termer av att de identifierar sig med eller vet 
hur klienterna känner sig eftersom de har varit i samma situation. Förståelsen beskrivs av en 
intervjuperson: 
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Jag kan ha en automatik, att jag kan förstå det. Jag har varit med om rätt mycket 
övergrepp och kränkningar i missbruket redan från det att jag var barn.[…]Det 
gör väl att jag har väldigt lätt att förstå var de befinner sig i sin smärta. (Ip:3) 

 
Några intervjupersoner berättar hur de kan genomskåda klienternas beteende: 
 

Det är svårare att lura upp mig på läktaren. Jag brukar säga: don’t bullshit a 
bullshitter […] Jag var bäst på det brukar jag säga. (Ip:6)  

 
Jag vet ju ungefär vad standardfraserna är. […] När de funderar på om de inte 
ska kunna dricka socialt brukar jag säga: att ni inte gjorde det från början, då 
hade ni sluppit vara här.[…] Jag som har haft ett beroende själv vet att det inte är 
alkoholen som är problemet. (Ip:2) 

 
Förståelsen av klienterna uttrycks ofta i termer av att veta hur klienterna känner sig eller 
kommer att bete sig, eftersom behandlarna har varit i samma situation som dem. Detta kan 
vara en adekvat djupare förståelse för klienterna, men kan också betraktas som en form av 
ytlig empati. Enligt Howe (2013) kan den empatiska förståelsen av den andra påverkas av de 
egna tankarna och känslorna. Vidare kan ytlig empati föreligga om förståelsen av en annan 
individ enbart utgår från de egna erfarenheterna, då förståelsen av den andre blir subjektiv. 
Behandlarna uttrycker att de vet att klienter upplever känslor av utanförskap, maktlöshet, 
skuld och skam. De kan också förutsäga att och på vilket sätt klienterna förnekar och ljuger. 
Det är möjligt att denna förståelse för klienten i hög utsträckning påverkas av behandlarnas 
egna erfarenheter av missbruk. Detta kan i sin tur medföra att förståelsen av klienterna blir 
subjektiv, med ytlig empati hos behandlarna som följd. 
 
Egna exempel som verktyg 
Det finns både för- och nackdelar med att behandlarna delar med sig av exempel från deras 
tidigare missbruk i behandlingsarbetet. Generellt upplevs delandet som positivt, samtidigt 
anses vissa exempel inte vara lämpliga på grund att dessa kan upplevas som stötande för 
klienten. Exempel från det egna missbruket måste fylla en funktion och ska därför inte 
användas oreflekterat. En funktion exempel kan fylla är att de kan minska klienternas känslor 
av skuld och skam. Klienten förstår genom behandlarens exempel att denne inte är ensam, 
vare sig i sin problembild eller i vad denne har gjort. Resonemanget kring att använda egna 
exempel beskrivs av en intervjuperson: 

 
Jag har plockat ut ganska noggrant vad jag vill att klienten ska förstå ur ett tidigt 
perspektiv, så då är jag nog rädd med vad jag delar med mig. […] Jag har valt 
bort att prata om sådana saker som kan vara stötande om jag har gjort sådana 
saker, för oftast när jag använder mig själv som verktyg så vill jag få dem ur sin 
egen skuld och skam. (Ip:6) 

	  
I början av relationen till klienten är det viktigt att vara försiktig med hur mycket av de egna 
erfarenheterna som delges klienten. Det som avgör hur mycket erfarenheter som är lämpligt 
att dela är dels vilken allians som finns mellan behandlare och klient, dels i vilket tillstånd 
klienten befinner sig i: 
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Det är självklart beroende på vilken allians, hur mycket jag har lärt känna den 
här klienten. Det är inte så att jag bara vräker ur mig första gången, men senare 
vet de väldigt mycket om mitt liv som missbrukare och hur jag har gjort. […] Jag 
börjar inte prata om mig själv det första jag gör, det handlar inte om mig. (Ip:5) 

	  
I vissa fall kan exemplen misstolkas av klienten, där misstolkningen kan vara att behandlarens 
väg ur missbruk upplevs som det enda sättet att ta sig ur missbruk. Det är också viktigt att 
behandlarna gör en avvägning så att de egna exemplen anpassas till klienternas nivå. En 
intervjuperson beskriver hur denne gör avvägningen: 
	  

Där begränsar jag mig och tittar vilka det är som sitter där. […] Jag brukar säga 
så här ”de konsekvenserna jag inte hade, de skulle jag få om jag fortsatte…” så 
då får jag försöka spegla den bilden. Men jag går aldrig till överdrift eller 
någonting… annars kan klienten tänka ”fan jag är ju fullt frisk. Så sjuk som du, 
är inte jag”. Så man måste avväga litegrann. (Ip:2) 
 

För att välja bort drogen/alkoholen måste klienterna våga se vad missbruket bär med sig för 
negativa konsekvenser. Behandlarnas användande av egna exempel i mötet med klienten kan 
bidra till att klienten blir påmind om smärtan i missbruket. Om klienterna kan relatera till 
exemplen, kan dessa starta tankeprocesser som bryter ner beroendepersonen och förnekandet:  
	  

Det gäller att hitta smärtan för det är ju så det är ju förnekelsens sjukdom det här 
och de ser oftast inte sitt eget problem. Men minnen, jag pratar mycket om minnen 
själv. Hur det var för mig, vilka stunder var det för mig som var smärtsammast 
och det kan väcka vissa, deras empati och sådär… att fan jag hade ju också det 
där. (Ip:4) 

 
Det är viktigt att behandlarnas egna exempel inte förminskar klienternas upplevelser, då 
användandet ska möjliggöra för klienten att spegla sig i behandlarens berättelse. Goffman 
(2009) betonar vikten av att kunna åstadkomma en publikåtskillnad, för att behålla kontrollen 
och skydda de intryck som individen har skapat hos olika grupper av människor. 
Behandlarnas val att inte dela med sig av vissa exempel för att möjliggöra spegling, kan ses 
som ett sätt att bevara ett visst intryck av situationen och att skydda klienten från olämpliga 
upplevelser. Sålunda är det möjligt att klienterna utgör en publik där endast viss information 
kan delas, för att klienten ska få en bild av behandlaren och situationen som möjliggör 
spegling och därigenom gynna klientens behandling.  
 
Klienterna har svårare för att vara oberörda när behandlarna berättar om deras egna 
erfarenheter, eftersom liknande erfarenheter kan väcka klienternas egna minnen och känslor 
som är kopplade till missbruket. Detta kan medföra att klienternas förnekelse bryts och att de 
blir avlastade från känslor av skuld och skam. Att ha empati innefattar förmågan att kunna 
sätta sig in i någon annan persons situation på ett korrekt sätt, men även att kunna bemöta på 
ett sätt som är träffande utifrån individens tolkning och förståelse av den andre (Baron-Cohen 
2011 i Howe, 2013). Behandlarnas berättelser kan ses som ett uttryck för behandlarnas 
empatiska förmåga. Då klienternas förnekande och känslor av skam och skuld kan brytas när 
behandlarens delger sina erfarenheter, skulle det kunna betraktas som att behandlaren har en 
empatisk förmåga som gör att de bemöter klienterna på ett korrekt sätt. 
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Slutdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt personalens erfarenheter av ett eget 
alkohol- och/eller olika substansmissbruk påverkar deras förståelse för och förmåga att verka i 
rollen som behandlare. Sammanfattningsvis visar studien att behandlarna upplever att deras 
erfarenheter av missbruk underlättar skapandet av behandlingsallians och förståelse av 
klienternas känslor, beteende och situation. Att behandlarna har tagit sig ur missbruk innebär 
att de kan fungera som förebilder för klienterna, vilket innefattar att delge klienterna de egna 
erfarenheterna av missbruk. Eftersom de använder sig själva som redskap i arbetet krävs en 
distans till de egna erfarenheterna för att kunna verka i rollen som behandlare.  
 
Liknande erfarenheter underlättar för individer att kunna sätta sig in i någon annans situation 
(Eklund m.fl., 2009). Att erfarenheter underlättar förståelse stödjs av föreliggande resultat, 
som visar att behandlarnas förståelse för klienterna har sin grund i att ha upplevt liknande 
situationer som klienterna. Erfarenheter av missbruk möjliggör en djupare förståelse av 
klientens beteende och känslomässiga konsekvenser av missbruket, vilket också bidrar till ett 
adekvat bemötande av klienten. Att dessa erfarenheter underlättar förståelsen av klienter kan 
vara ett uttryck för empatisk känslighet – en förståelse som ökar i relation till förmågan att 
föreställa sig hur det är att vara en annan individ (jfr Howe, 2013). I motsats till detta finns 
forskning (Hogdes m.fl., 2010) som visar att likartade upplevelser inte har större betydelse än 
generell kunskap för en exakt förståelse av andra. Utifrån detta är det möjligt att de liknande 
erfarenheterna inte har så stor betydelse vad gäller förståelse och bemötande av klienterna 
som intervjupersonerna upplever. Om förståelsen också härrör från intervjupersonernas 
generella kunskap om missbruksproblematik, är det möjligt att den empatiska känsligheten 
inte enbart beror på erfarenheter av eget missbruk. Den empatiska känsligheten och därmed 
förmågan att sätta sig in i klientens situation, skulle sålunda också kunna formas av 
behandlarnas generella kunskap om missbruksproblematik. 

 
Betydelsen av att behandlare har liknande erfarenheter som klienterna skildras i tidigare 
forskning utifrån såväl behandlarnas som klienternas perspektiv. Behandlarna använder 
exempel från deras tidigare missbruksbakgrund för att minska distansen mellan dem och 
klienterna (Henderson, 2012). På liknande sätt visar föreliggande studie att 
intervjupersonernas delande av erfarenheter kan minska distansen till klienten, då de uppger 
att delandet av erfarenheter kan bidra till närhet och förtroende i relationen till klienten. Att 
behandlares delande av erfarenheter minskar distansen till klienterna, skulle kunna betraktas 
som en form av rollomkastning, där information utbyts på ett sätt som minskar den sociala 
distansen mellan dem (jfr Goffman, 2009). Behandlare delger också erfarenheter av missbruk 
i syfte att påvisa sin genuina kompetens i klienternas missbruksproblematik (Henderson, 
2012). Detta skulle kunna jämföras med föreliggande resultat som visar att behandlares 
erfarenheter av missbruk upplevs som underlättande för skapandet av allians och tillit. Det 
gemensamma i att påvisa kompetens respektive skapa tillit och allians, är att båda aspekter 
kan ses som uttryck för att erfarenheterna används för att förmedla äkthet i rollen som 
behandlare (jfr Goffman, 2009). Som kontrast till behandlarnas upplevelser, betraktar inte 
klienter behandlarens erfarenheter av missbruk som en viktig aspekt för trovärdigheten i 
rollen som behandlare (Johnson, 2012). Däremot uppger klienterna att de lättare skapar allians 
med terapeuter som har egna erfarenheter av missbruk (Meier m.fl., 2005; Chang & Berk, 
2009). Sammantaget överensstämmer studiens resultat med tidigare forskning vad gäller 
erfarenheternas betydelse i behandlingsrelationen. Gällande trovärdigheten i rollen som 
behandlare, tyder tidigare studier på att erfarenheter av missbruk upplevs som centralt enbart 
ur behandlarnas perspektiv. 
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Utifrån behandlarnas perspektiv uppfattas också delandet av erfarenheter som viktigt för att 
påvisa för klienterna att ett nyktert liv är möjligt (Room, 1998; Henderson, 2012). I likhet 
med detta visar denna studie att behandlarna ser sig själva som förebilder eftersom de tagit sig 
ur missbruk. Deras nyktra/drogfria liv upplevs kunna bidra till att skapa hopp hos klienterna. 
Hoppet utgörs dels av att det är möjligt att bli nykter/drogfri, dels att ett liv utan 
alkohol/droger kan vara meningsfullt och därmed eftersträvansvärt. Att missbruksbakgrunden 
gör de professionella till förebilder och förmedlare av hopp, tyder på en uppfattning om att 
klienter har förmågan att överta den roll av nykterhet/drogfrihet som de professionella 
uppvisar (jfr Goffman, 2009). Figur 1 illustrerar förutsättningarna för att behandlarnas 
erfarenheter av eget missbruk ska kunna bidra till ett adekvat bemötande av klienten. Då 
behandlare har erfarenheter av missbruk (X) samt distans och självreflekterande förmåga till 
dessa (D), kan detta bidra till djup empatisk förståelse (F) av de klienter som har erfarenheter 
som liknar behandlarens (L). Tillsammans kan dessa aspekter även bidra till ett adekvat 
bemötande av klienten (X1). Om klientens erfarenheter skiljer sig åt från behandlarens (A) 
kan denne ändå bemöta klienten på ett adekvat sätt, under förutsättning att behandlaren har 
distans och självreflekterande förmåga (D). Om behandlaren har bristande distans och 
självreflekterande förmåga (BD) leder detta till en ytlig empatisk förståelse av klienten (Y), 
oavsett klientens erfarenheter (L/A). Vidare kan den ytliga förståelsen medföra ett inadekvat 
bemötande av klienten (X2). Slutligen kan det faktum att behandlare och klienter delar 
erfarenheterna av missbruk skapa en närhet i behandlingsrelationen (N). Fortsättningsvis 
utgör denna modell utgångspunkten för djupare diskussion kring erfarenheternas betydelse för 
behandlarrollen. 

Figur 1. Erfarenheternas betydelse i missbruksbehandling. 
 
I ett professionellt förhållningssätt måste professionella ha förmågan att kunna separera egna 
erfarenheter och behov från klientens (Håkansson & Montgomery, s. 2003). Svårigheter med 
att särskilja den professionella och den privata rollen uppstår framförallt när klienternas 
problem liknar de problem som den professionella själv har upplevt (Bybee m.fl., 1996). 
Vikten av att kunna särskilja de egna erfarenheterna från klientens framkommer också i 
föreliggande studie, där bearbetning av skamkänslor och konsekvenser av det egna missbruket 

Behandlare har distans 
och självreflekterande 
förmåga (D)  

 

Klient har 
annorlunda 
erfarenhet (A) 

	  

Adekvat bemötande 
(X1)  Närhet i 

behandlings-
relationen (N) 

Klient har liknande 
erfarenhet (L) 

	  
 (X1) 

Behandlare har inte 
distans och 
självreflekterande 
förmåga (BD) 

Djup empatisk 
förståelse (F) 

Ytlig empatisk 
förståelse (Y) 

Behandlare har 
erfarenheter av 
missbruk (X) 

	  

Klient har 
annorlunda 
erfarenhet (A) 

	   

Klient har liknande 
erfarenhet (L) 

	   
 (X1) 

Inadekvat bemötande 
(X2) 



	   	  

	   25	  

ses som centralt. För att kunna särskilja egna upplevelser från klienternas behövs enligt 
intervjupersonerna två saker; dels en distans till de egna erfarenheterna, dels en 
självreflekterande förmåga (D). Att distans till de egna erfarenheterna framhålls som viktigt 
för att förstå och bemöta klienterna, skulle kunna vara ett uttryck för att skapa adekvata 
förutsättningar för empati (F). Såväl de affektiva som kognitiva aspekterna av empati kräver 
förmågan att urskilja om känslor, reaktioner och associationer är egna upplevelser eller om 
det är något som har överförts från andra individer (jfr. Howe, 2013).   
 
Närhet i behandlingsrelationen kan skapas då behandlare delger konsekvenserna av det egna 
missbruket, vilka ofta är relaterade till svårigheter med familje- och vänskapsrelationer. 
Samtidigt kan det finnas en distans mellan personal och klienter trots att de har liknande 
erfarenheter, eftersom personalen har levt i nykterhet under en längre tid än klienterna (Room, 
1998). Studiens resultat stämmer delvis med tidigare forskning. Behandlarna förklarar att 
deras erfarenheter skapar en särskild närhet (N), däremot framhävs inte perioden av 
nykterhet/drogfrihet som något distansskapande. En annan studie (Cialdini m.fl., 1997) visar 
att individers likheter ökar den empatiska omsorgen, det vill säga sannolikheten att handla 
utifrån förståelsen av den andra. Empatisk omsorg påverkas också av närheten i relationen 
och allvarligheten i den andras situation. Mot bakgrund av studien (Cialdini m.fl., 1997) 
skulle behandlarnas erfarenheter innebära en djup empatisk omsorg då klienternas 
problematik är allvarlig och att den gemensamma missbruksbakgrunden både skapar en 
närhet i relationen och känslan av att ha något gemensamt. 
 
Behandlarens förmedlande av egna erfarenheter kan medföra såväl hinder som möjligheter i 
behandlingsarbetet. Tidigare forskning visar att erfarenhetsbaserad förståelse som innefattar 
ett antagande om att de egna erfarenheterna är representativa för andra, kan leda till 
felbedömningar (Nickerson, 1999). Den professionella bör därför iaktta försiktighet i 
förmedlandet av den erfarenhetsbaserade förståelsen, för att klienter inte ska uppleva sig 
missförstådda (Hodges m.fl., 2010). De klienter som är missnöjda med terapi upplever sig 
missförstådda av terapeuten om denne saknar tillräcklig kunskap om deras specifika situation 
och erfarenheter. Vidare ses terapeutens delande av personliga erfarenheter som något 
negativt, då de upplever att delandet bidrar till att den sociala distansen mellan dem ökar 
(Chang & Berk, 2009). I likhet med dessa studier tyder föreliggande resultat på att 
behandlarna iakttar försiktighet i förmedlandet av den erfarenhetsbaserade kunskapen för att 
social distans till klienten inte ska uppstå. Behandlarna betonar att de egna exemplen från 
missbruket måste spegla klientens problematik för att undvika en social distans uppstår, där 
klienten inte upplever sig ha missbruksproblem. En sådan opassande spegling kan bland annat 
uppstå om exemplet är allvarligare än det som klienten har gjort. I föreliggande studie 
framkommer även alliansen som ytterligare en faktor som behandlarna beaktar i förmedlandet 
av de egna exemplen. Alliansen betraktas som avgörande för hur mycket av de egna 
erfarenheterna som behandlarna kan dela med sig av till klienten, varpå det är viktigt att de 
inte delar med sig av erfarenheter i ett för tidigt skede i behandlingsrelationen. Därutöver 
upplevs möjligheter med förmedlandet av erfarenheter, då detta kan bidra till att klienten 
påminns om smärtan i missbruket, vilket i förlängningen kan bryta dennes förnekande. 
 
Liknande erfarenheter möjliggör och underlättar förståelse av andra människor (Eklund m.fl., 
2009: Henderson, 2012). Egna erfarenheter kan generaliseras till andra och därigenom 
underlätta förståelsen (Eklund m.fl., 2009). Inom missbruksbehandling upplever behandlare 
att deras erfarenheter av missbruk gör att de kan förstå klientens tankar och känslor. De kan 
också känna igen beteenden såsom förnekande, försvarsmönster och utagerande (Henderson, 
2012). I likhet med tidigare forskning visar föreliggande resultat att behandlares erfarenheter 
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av eget missbruk gör att de kan genomskåda klienternas beteende (F, Y). Därutöver säger sig 
intervjupersonerna kunna förstå de bakomliggande orsakerna till beteendet. I vilken 
utstäckning behandlarnas förståelse av klienterna utgår från de egna erfarenheterna framgår 
inte tydligt vare sig i föreliggande studie eller i tidigare forskning. Det förefaller dock 
problematiskt om förståelsen enbart utgörs av en generalisering av de egna erfarenheterna, då 
detta medför risk för ytlig empati (jfr Howe, 2013). 
 
När behandlare berättar om konsekvenserna av det egna missbruket för klienten, kan klientens 
skamkänslor minskas (Room, 1998). Klientens känslor av skam kan också minska om 
behandlaren förmedlar synen på missbruk som ett beroende, vilket i sin tur kan öka klientens 
möjligheter till tillfriskning (Henderson, 2012). Även klienterna upplever att deras svårigheter 
minskar i takt med att terapeuten delar med sig av personliga erfarenheter som liknar de egna 
(Barret & Jeffrey, 2001). I likhet med tidigare forskning (Room, 1998; Henderson, 2012) 
framgår av studiens resultat att behandlare delger klienterna exempel från det egna missbruket 
i syfte att påvisa att de inte är ensamma i sin missbruksproblematik. Om klienterna inte 
upplever sig ensamma antas vidare att deras känslor av skam, maktlöshet och utanförskap 
reduceras. Såväl föreliggande studie som tidigare forskning visar att behandlares delande av 
erfarenheter kan minska klienternas negativa känslor och underlätta tillfriskning (X1). Detta 
skulle kunna vara ett uttryck för behandlarnas empatiska förståelse som kan bidra till ett 
adekvat bemötande av klienten (jfr Howe, 2013). 
 
Studiens praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 
Personalens egna erfarenheter av missbruk är centralt inom tolvstegsbehandling – en vanligt 
förekommande behandlingsform i svensk missbruksvård. Då socialnämnden har ett ansvar att 
erbjuda adekvat missbruksvård är studien av intresse för socialt arbete, eftersom den belyser 
vad behandlare upplever som möjligheter och hinder med att ha erfarenheter av eget missbruk 
i deras professionella behandlingsarbete. Då få studier inom detta forskningsområde har lyft 
fram personalens perspektiv, bidrar denna studie till en djupare kunskap om erfarenheternas 
betydelse för förmågan att förstå och verka i rollen som behandlare. Studien bidrar med 
kunskap om att erfarenheterna kan ge en djupare förståelse för och underlätta alliansskapande 
till klienten. Dock måste behandlarna ha distans till erfarenheterna och en självreflekterande 
förmåga för att detta ska vara möjligt. Utan distans och självreflekterande förmåga riskerar 
liknande upplevelser att bli ofördelaktigt i behandling, då detta kan medföra att delandet av 
erfarenheter inte anpassas till klienten och därmed riskerar att missgynna dennes tillfriskning. 
Det som aktualiseras i studien är det unika med behandlare som har egna erfarenheter av 
missbruk, då detta innebär att de kan fungera som förebilder för klienterna. Bakgrunden av 
missbruk gör att de kan förmedla en bild av att ett nyktert/drogfritt liv är möjligt och 
eftersträvansvärt, och därmed fungerar som förebilder för sina klienter. 
 
Föreliggande studie har främst fokuserat på behandlares erfarenheter av missbruk i relation 
till behandlarrollen, vilket har medfört att betydelsen av erfarenheter såsom utbildning eller 
yrkesbaserad kunskap inte har inkluderats. Följden av detta blir svårigheter att utröna i vilken 
utsträckning de egna erfarenheterna av missbruk påverkar behandlarnas förmåga att förstå och 
verka i rollen som behandlare. Då förståelsen för klienten är viktig i behandling är det av 
betydelse att veta vad som påverkar behandlingspersonalens förståelse. Utifrån detta föreslås 
fördjupade studier kring utbildning och yrkeskunskapers inverkan på förståelsen hos de 
behandlare som har erfarenheter av eget missbruk. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Vill du delta i en studie om missbruksbehandlare 
som tidigare haft ett eget missbruk/beroende?  
	  
	  
	  
Du kanske jobbar som behandlingsassistent eller alkohol- och drogterapeut/rådgivare och 
själv haft problem med missbruk eller beroende. Till vår studie söker vi just dig! 
Vi är två studenter på socionomprogrammet vid Örebro Universitet som skriver ett 
examensarbete om hur behandlare använder sina egna erfarenheter av missbruk i yrkesrollen.  
 
Det finns idag få studier som lyfter fram hur missbruksbehandlare upplever deras yrkesroll i 
relation till att ha egna erfarenheter av missbruk. Därför är den här studien betydelsefull, vi 
hoppas att du också ska tycka det. 
 
Vi önskar genomföra en intervju där du berättar om vad dessa erfarenheter betyder för dig i 
ditt nuvarande behandlingsarbete.  
 
Intervjuerna tar 30-45 minuter per person och genomförs på den plats intervjupersonerna 
själva önskar. För att kunna ge en så korrekt bild som möjligt önskar vi att intervjun får spelas in. 
För att din identitet inte ska röjas, kommer uppgifter om dig som deltar i studien att 
avidentifieras så långt det är möjligt.  
 
Det är angeläget att du upplever att dina erfarenheter är bearbetade och ligger några år tillbaka i 
tiden så att intervjun i första hand kan bli en intressant och givande upplevelse för dig. 
 
Deltagande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i studien. 
Hör av dig om du är intresserad av att delta eller har några frågor kring den här studien. 
 
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Rut Yismaw   Karin Olsson 
 
[Kontaktuppgifter utlämnas i uppsatsen] 



	  

	  

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

 
1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? 
3. Har du tidigare arbetslivserfarenheter? 

-Om ja, vilka? 
4. Har du någon utbildning? 

-Om ja, vilken? 
5. Hur kommer det sig att du valde det här yrket? 
6. Hur tycker du att arbetet är? 

	  
Förståelse 
	  

7. Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? 
8. Vad är din huvuduppgift? 
9. Hur kommer dina klienter oftast i kontakt med behandlingshemmet? 
10. Skulle du kunna berätta lite generellt om några av de klienter du möter i arbetet? 
11. Vilka olika behov har klienterna som du arbetar med? 
12. Kan du beskriva några problemområden som du tänker är kopplade till missbruk? 
13. Vilka problemområden arbetar du med i din yrkesroll? 
14. Vilka faktorer underlättar för personer att komma ut ur ett missbruk? 
15. Vilka faktorer försvårar för personer att komma ut ur ett missbruk? 
16. Vad anser du att en behandlare bör ha för kunskap och erfarenheter för att kunna 

förstå klienten? 
17. Vilka personliga egenskaper har du som du tycker hjälper dig i arbetet? 
18. Vad tycker du är viktigt för att skapa en bra relation till klienten? 
19. Hur går du tillväga för att skapa motivation hos klienterna? 
20. Vad upplevde du som viktigt för att själv komma ut ur missbruket? 

 
Behandlarrollen 
	  

21. På vilket sätt påverkar dina egna erfarenheter av missbruk din syn på hur en 
behandlare ska vara? 

22. Vad upplever du är viktigast i arbetet med klienten? 
23. Vilka förväntningar upplever du att klienterna har på dig som behandlare? 
24. Kan du berätta om hur klienterna reagerar när de får veta att du också har erfarenheter 

av eget missbruk? 
25. På vilket sätt förändras samtalen med klienten om de får veta om dina egna 

erfarenheter? 
-Får det du säger större tyngd? 

26. Upplever du att klienternas förväntningar på dig som behandlare formas av att du har 
egna erfarenheter av missbruk? 
-T.ex. vad gäller förståelse av deras situation, ditt engagemang och bemötande? 

27. Hur hanterar du klienternas förväntningar på dig? 



	  

	  

28. Känner du någon gång att vissa förväntningar är orimliga? 
-Om ja, kan du ge exempel? 

29. Vad tycker du är rimliga förväntningar på en behandlare? 
30. Upplever du att du får det stöd och den tid du behöver för att klara av 

arbetsuppgifterna? 
 

Möjligheter och hinder 
	  

31. Vad upplever du som fördelar med att ha egna erfarenheter av missbruk när man 
arbetar i missbruksvård? 
-Underlättar egna erfarenheter förståelsen av klienten? 

32. Använder du dig av exempel från dina personliga erfarenheter av missbruk i arbetet? 
-Om ja, kan du ge exempel? 

33. Hur mycket av sina personliga erfarenheter anser du att en behandlare kan dela med 
sig till klienten inom ramen för behandling? 

34. Kan du ge något exempel då delandet av dina erfarenheter skulle kunna påverka dig 
eller klienten på ett negativt sätt? 

35. Kan du berätta lite om processen där en av dina klienter genomgått en positiv 
förändring under behandlingen? 

36. På vilket sätt påverkas du känslomässigt av att jobba som behandlare? 
37. I vilken situation upplever du det som svårast att vara ett stöd för klienten? 
38. Kan vem som helst som har egna erfarenheter av missbruk jobba som behandlare? 

-Om nej, vad krävs? 
	  
Avslutande frågor 

 
39. Vad hade du gett för tips till en person som inte jobbat med missbruk innan? 
40. Är det något du vill lägga till eller förtydliga? 
41. Har du några funderingar? 

 


