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Abstract 
 

The purpose of this study is to describe the Västervik municipality's self-esteem program 

and, from sociology of emotions, analyze the therapists' experience of the impact the 

program has on the clients in strengthening the self-esteem of people living with an 

addiction but who strive to get rid of it. The work assumes a qualitative approach and a 

case study was applied. To achieve the purpose, the empirics were based on three 

semistructured interviews and the program's manual. The interviews were analyzed based 

on a thematic analysis. The program's manual was processed using a content analysis. 

The thematic analysis’ themes and document analysis were analyzed using Thomas J. 

Scheff's sociology of emotion. The result showed that strong self-esteem is important to 

people living with addiction. Another important aspect in the result is the program’s 

ability to visualize the clients' feelings of shame. My conclusion is that self-esteem is 

important for people who want to get rid of addiction and the self-esteem program is 

useful for the purpose. But it may be that both clients that are in and those who leave the 

program need more time, better support and other resources to process the shame that 

occurs. In order to find out how shame can be related to self-esteem and how it affects 

people living with addiction, further research in the field is required. 
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Förord 

Att skriva en uppsats är som att skapa. Från en tanke, en idé formas en text som berättar 

något viktigt. Det har varit otroligt spännande att få se denna text växa fram, men det hade 

aldrig gått utan hjälp. Jag vill därför framföra ett stort tack till de intervjupersoner som 

ställt upp och delat med sig av både professionell och personlig information som ligger 

till grund för detta examensarbete. Det har varit ett stort nöje att få träffa er och lyssna på 

era kunskaper och spännande erfarenheter! 

Jag vill rikta ett speciellt tack till min handledare Anette Lundin samt mina 

studiekamrater. Tack för er konstruktiva kritik, era vägledande råd och tips samt era 

peppande ord, det har betytt mycket för mig under arbetets gång! 

Slutligen vill jag framföra mitt varmaste tack till min make och mina barn. Tack för ert 

tålamod, för att ni orkat lyssna och för er förståelse under denna period. 

Susanne Aronsson, Kalmar 2018   
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1 Inledning 

I Sverige har konsumtionsmönstret förändrats när det gäller alkohol. I samhället är 

alkohol en socialt accepterad dryck och de flesta som konsumerar alkohol gör det för att 

få ut positiva effekter (Folkhälsomyndigheten 2008, s 3). Förutom att alkohol allt mer 

blivit en del i sociala sammanhang, kan den också skapa beroende och missbruk som 

leder till sociala problem. Missbruk av alkohol kan åstadkomma direkta fysiska skador 

och bidra till både smittsamma och icke smittsamma sjukdomar. En betydande del av 

skadorna drabbar andra än den som missbrukar. Skador på andra kan handla om 

fosterskador, fysisk och psykisk misshandel, skadegörelse på andras eller gemensam 

egendom, trafikolyckor, mord och nedsatt psykisk hälsa hos närstående. Den psykiska 

hälsan kan även försämras hos den som missbrukar. Med hjälp av olika beräkningar har 

man kommit fram till att alkoholmissbruk kostar samhället mellan 20 och 160 miljarder 

kronor per år. Samhället och socialtjänsten har ett ansvar att, genom ett aktivt och 

preventivt arbete, minska de medicinska och sociala skadeverkningarna av ett missbruk 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

De bestämmelser som redovisar samhällets och socialtjänstens ansvar för att hjälpa 

människor som lever med missbruk regleras i 3 kap 7§ och 5 kap 9§ SoL. I 

bestämmelserna står det att socialtjänsten ska förebygga missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel och aktivt sörja för att den enskilde med missbruk får den 

hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket (SFS 2001:453).  

Samhället erbjuder en rad olika öppenvårdsinsatser såsom tolvstegsmetoden, 

återfallsprevention, KBT och motiverande samtal inom missbruksvården. Min ambition, 

med detta examensarbete, är dock inte att beskriva effekter av traditionella insatser inom 

missbruksvården. Jag kommer istället att beskriva utfallet av ett program som 

socialtjänsten i Västerviks kommun erbjuder i kombination med traditionella insatser. 

Detta program kallas för självkänsloprogrammet. Syftet med självkänsloprogrammet är 

att stärka individens självkänsla genom att individen ska få insikt i hur han eller hon kan 

tänka annorlunda för att nå ett bättre mående, förstå vikten i att våga vara sig själv och att 

få förståelse för att individen accepteras för den han eller hon är (Upphovskvinnan, 2018). 

Programmet är, som tidigare nämnt, inte en ensam insats utan tillämpas parallellt med 
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eller förbereder för traditionella behandlingsmetoder såsom tolvstegsprogrammet och 

återfallsprevention. 

1.1 Problembakgrund 

Intresset för examensarbetets problemområde väcktes hösten 2017 under en så kallad 

uppsatssalong. Två kvinnor från Västerviks kommuns socialförvaltning framförde en 

förfrågan om en uppdragsstudie som innebär att beskriva utfallet av ett program den ena 

av de två kvinnorna tagit fram. Programmets är inriktat på att hjälpa människor som lever 

med missbruk. Det är dock inte missbruket i sig som fångat intresset utan det faktum att 

missbruket blir sekundärt då programmet helt fokuserar på individen och individens 

grundinställning till sig själv. I grunden finns en förfrågan från Västerviks kommun men 

att uppfylla denna förfrågan är inte det primära intresset med uppsatsen. Det primära 

intresset ligger i att undersöka hur självkänslan som emotion, kan påverka människors 

vardagliga agerande. För att kunna belysa självkänslans betydelse utgår studiens 

empiriska grund från självkänsloprogrammet. Programmet utgår i sin tur från Scheffs 

emotionssociologiska perspektiv och hans tankar om skam, sociala band och självkänsla.  

Det finns inte någon entydig eller enkel förklaring till varför människor missbrukar, 

varför missbruket fortgår eller varför människor lämnar sitt missbruk. Många gånger är 

missbruket en komplicerad process där skilda faktorer spelar olika men samverkande 

roller (Lindberg 1998, s. 1). Tidigare forskning visar tydligt att låg självkänsla är nära 

kopplat till alkoholmissbruk. Det är också känt att en av effekterna av alkohol är behagliga 

erfarenheter som förskjuter känslor av otillräcklighet och just dålig självkänsla. Utifrån 

teorin om samverkande faktorer, där alkohol och självkänsla kan ses som samverkande, 

kan vi få en förståelse för varför missbruk uppstår, fortgår eller avslutas (Lindberg 1998, 

s 182). Dessa samverkande faktorer ger också en förklaring till varför ett preventivt arbete 

är viktigt. Tidigare forskning visar att preventiva och tidigt insatta program som ges med 

avsikt att stärka en individs självkänsla har god effekt mot missbruk senare i livet (Dalgas-

Pelish 2006, s 341).  

1.2 Problemformulering 

Inom socialt arbete tillämpas olika metoder för att motverka missbruk men arbetet med 

att stärka en individs självkänsla är näst intill obefintligt. Det saknas även forskning kring 
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hur det sociala arbetet ser ut med att stärka självkänslan hos vuxna individer som lever 

med ett missbruk, se vidare argument i kapitel 3.4 sammanfattning av forskningsläget. 

Mot ovan angivna bakgrund och kunskapslucka är det därför relevant och teoretiskt 

intressant för socialt arbete att denna studie undersöker den betydelse Västerviks 

kommuns självkänsloprogram har för människor som vill ta sig ur ett missbruk. Studien 

tar sin utgångspunkt i Scheffs emotionssociologiska perspektiv utifrån de tre centrala 

begreppen skam, sociala band och självkänsla. Enligt det emotionssociologiska 

perspektivet definieras begreppet skam som en emotion och upplevelsen av skam tar sig 

uttryck i bland annat låg självkänsla (Scheff & Starrin 2013, s. 187). 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva Västerviks kommuns självkänsloprogram. 

Syftet är även att, utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv, analysera behandlarnas 

upplevelse av den inverkan programmet har på klienterna, när det gäller att stärka 

självkänslan hos människor som lever med ett missbruk, men som strävar efter att komma 

ifrån det. 

1.4 Frågeställningar 

De frågor jag vill besvara i mitt examensarbete är:  

- Hur beskrivs relationen mellan missbruk och självkänsla inom programmet? 

- Varför finner ansvariga för programmet att denna relation är viktig att utgå ifrån 

vid behandling av missbruk? 

- Hur beskrivs programmets genomförande och vilka resultat ger det? 

- Hur kan självkänsloprogrammets beskrivna innehåll, genomförande och utfall 

förstås utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv? 

2 Självkänsloprogrammet 

Vuxenenheten Varvet i Västerviks kommun erbjuder en rad olika biståndsbedömda 

öppenvårdsinsatser för människor som lever med någon form av missbruk. Den som lever 

med missbruk tar, i de flesta fall, själv kontakt med vuxenenheten på något sätt och efter 

en så kallad ASI-intervju fattas beslut om lämplig insats. En av de många insatser som 

erbjuds, efter genomförd intervju, är självkänsloprogrammet. Upphovskvinnan (2018) 
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uttrycker att tankarna kring självkänlsoprogrammet uppstått i möten med klienterna. Hon 

berättar att flertalet klienter tydligt visar tecken på dålig självkänsla. När behovet av ett 

program, som syftar till att stärka självkänslan, väl uppmärksammades tillfrågades 

personal på vuxenenheten om det fanns ett intresse av att ta fram ett program. Två 

kvinnor, med erfarenhet av arbete inom missbruks- och beroendevården anmälde sitt 

intresse och arbetet med att ta fram självkänsloprogrammet påbörjades. Idag arbetar 

endast en av de två upphovskvinnorna kvar på Varvet dock har hon en annan kollega vid 

sin sida. De två kvinnorna skapade programmet utifrån en mix av material från flera olika 

inspirationskällor bland annat 12-stegsprogrammet, återfallsprevention och egna 

erfarenheter. Kvinnorna sökte även efter inspiration och material via internettjänsten 

Google. Mia Törnblom, en av Sveriges mest kända inspiratörer och föreläsare, är en 

annan stor och viktig inspirationskälla till programmet. Det är framförallt Mia Törnbloms 

personliga erfarenheter och kunskaper kring självkänsla och substansmissbruk som varit 

Upphovskvinnans (2018) inspiration. Självkänsloprogrammet togs i bruk i början av 

2015.  

Programmet är manualbaserat och sker i grupp med sex till åtta deltagare. Manualen 

kommer att analyseras närmare i resultat- och analysdelen. Programmet bygger på åtta 

sessioner som är förlagda till en förmiddag i veckan under åtta veckors tid. Tre veckor 

efter avslutat program sker en uppföljning och efter ytterligare tre veckor sker ännu en 

uppföljning, om klienterna så önskar. Sessionerna, som varar i tre timmar, innehåller en 

föreläsning, gruppdiskussioner samt en hemläxa som diskuteras vid nästa 

sessionstillfälle. Klienternas deltagande i programmet sker i stort sett på helt fri vilja. 

Endast i enstaka fall kan tvång om deltagande föreligga och då inom ramen för 

skyddstillsyn eller när det handlar om vård enligt LVM (Upphovskvinnan, 2018).  

Programmet har några få och förhållandevis enkla regler som klienterna måste förhålla 

sig till. Gällande är att det råder fullständig sekretess för deltagarna både under och efter 

programmets avslut. Klienterna ska vara nyktra och drogfria vid sessionstillfällena. 

Klienterna ska komma i tid samt meddela eventuell frånvaro. Är klienten frånvarande vid 

två tillfällen medför detta avslut av programmet för klientens del, då klienten missat 

viktiga delar av programmet (Behandlare ett, 2018). 
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2.1 Sessionerna 

Programmets sessioner är uppbyggda kring olika teman med diskussionsfrågor. Varje 

session inleds med en återkoppling till den föregående sessionen. Under första sessionen 

presenteras deltagarna i gruppen för varandra, reglerna gås igenom och programmets 

första tema, självkänsla/självförtroende - skillnad, diskuteras och sessionen avslutas med 

att klienterna får en hemläxa inför det andra tillfället. I den andra sessionen lyfts temat 

skam och dess inverkan på människor. Diskussion förs kring olika former av skam, hur 

skam uppstår och på vilket sätt klienterna kan bearbeta skam- och skuldkänslor. I den 

tredje sessionen fortsätter diskussionen kring temat skam men den här gången förs 

diskussionen i relation till klienternas missbruk. Under den fjärde sessionen diskuteras 

mål, målplanering och vikten av drömmar. Diskussionen förs kring hur livet får en 

mening om det finns en riktning mot framtiden och hur klienterna vill att framtiden ska 

se ut (Upphovskvinnan, 2018).  

När klienternas mål är tydliggjorda är det vid femte sessionen dags för fokus på positiva 

tankar och hur kvalitén på tankarna bestämmer kvalitén på klienternas liv. Vid den sjätte 

sessionen pratar klienterna om vikten av att stå upp för sig själva och hur det påverkar 

självkänslan. Vid detta tillfälle diskuteras också förmågan att säga ja eller nej och stå fast 

vid sitt svar. Under session sju lyfts, åter igen, det positiva tänkandet och hur positiva 

tankar kan ge en bättre självkänsla. Dessutom diskuteras individuellt ansvar över tankar, 

handlingar och reaktioner. När klienterna kommer till det sista tillfället, session åtta, sker 

en sammanfattning. Varje deltagare ges möjlighet att dela med sig av sina upplevda 

erfarenheter under programmets gång. Det sista tillfället avslutas sedan med att deltagarna 

ombeds fylla i en kvalitétsupplevelse av programmet (Upphovskvinnan, 2018). 

3 Tidigare forskning 

I tidigare forskning har tre teman funnits och redovisas nedan. Först presenteras 

missbruksproblematik och självkänsla. Därefter följer i vilken utsträckning jobbar man 

självkänsloinriktat vid behandling av missbruk? Slutligen presenteras hur genomförs 

självkänsloinriktad behandling mot missbruk och vilka resultat leder detta arbete till? 
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3.1 Missbruksproblematik och självkänsla 

Ett beroende kan liknas vid en destruktiv social sjukdom som har en negativ påverkan på 

den personliga hälsan, familjelivet och den egna säkerheten. Förutom de medicinska och 

personliga konsekvenserna i en missbruksproblematik är de ekonomiska konsekvenserna 

också mycket viktiga aspekter att ta hänsyn till (Ersöğütçü & Karakaş 2016, s 587). 

Problemet med missbruk är att det har en negativ påverkan på människans sociala 

förmågor, välbefinnande och sociala interaktioner. De sociala förmågorna är viktiga för 

att kunna arbeta, upprätthålla relationer och förmågan att ta hand om sig själv. När de 

sociala förmågorna störs ökar också tendenserna till missbruk, brottslighet och andra 

destruktiva beteenden. Det finns åtskilliga studier om de biologiska aspekterna av olika 

missbruk men desto färre där man tittar på de psykosociala aspekterna (Ersöğütçü & 

Karakaş 2016, s 587).  

Ersöğütçü och Karakaş har därför valt att göra en beskrivande, korrelationell 

tvärsnittsstudie där syftet är att undersöka sambandet mellan drogmissbruk och 

självkänsla hos 249 personer som diagnostiserats med ett missbruk enligt DSM-IV-

kriterierna. I den korrelationella tvärsnittsstudien tillämpades Stanley Coopersmiths 

skattningsskala (CSI) som mäter nivån av självkänsla hos människor. Skalan innehåller 

25 ja- eller nej-frågor om uppfattad självbild, beteenden i sociala sammanhang och 

individens toleransförmåga under olika omständigheter. Svaren ger olika poäng som 

sedan summeras och multipliceras med fyra för att få fram en slutpoäng på mellan 0 och 

100. Måttet på självkänsla ökar proportionellt till antalet ökande poäng, där 10–30 poäng 

pekar på låg självkänsla, 31–70 på medium och 71–100 pekar på stark självkänsla 

(Ersöğütçü & Karakaş 2016, s 588). Den korrelationella tvärsnittsstudien visade att 

deltagarnas genomsnittspoäng på CSI-skalan ligger på 50.97 poäng att deltagarnas 

missbruk debuterade runt 20-års ålder. Resultatet kan tolkas som att människor i låg ålder 

och lever med en missbruksproblematik har en sämre självkänsla (Ersöğütçü & Karakaş 

2016, ss 590–591). 

3.2 I vilken utsträckning jobbar man självkänsloinriktat vid 
behandling av missbruk? 

Idag är missbruk en av de viktigaste folkhälsofrågorna alla samhällen står inför. 

Missbruksproblematiken är oerhört kostsam inte bara för samhällena utan också för 



  
 

11 

individen som lever med ett missbruk. För att förhindra en ökning av missbruk och de 

problem ett missbruk kan orsaka krävs forskning och förbyggande studier i syfte att få en 

bredare syn på missbrukets utbredning och orsaker (Ersöğütçü & Karakaş 2016, s 588. 

Resultatet av Ersöğütçüs och Karakaş studie pekade på att låg självkänsla är en 

konsekvens av substansmissbruk. Ett annat viktigt fynd i studien var att missbruket 

påbörjades tidigt i deltagarnas liv. Utveckling av en stark självkänsla under barndomen 

är viktigt om barn ska klara stress, socialt tryck och frestelser av olika slag de stöter på i 

tidiga åldrar. Låg självkänsla är kopplat till dålig hälsa och avvikande sociala beteenden 

som substansmissbruk, dålig akademiska prestationer, depression, självmord och tidiga 

graviditeter (Ersöğütçüs och Karakaş 2016, s 591). För mer än 30 år sedan presenterade 

Coopersmith bevis som stöder vikten av en stark självkänsla som skyddsfaktor mot 

missbruk och andra socialt nedbrytande beteenden. Slutsatsen drogs att människor med 

känslor av otillräcklighet och ovärdighet ser sig som sämre än andra människor och det 

går inte att generera inre resurser för att förbättra deras situation (se Dalgas-Pelish 2006, 

s 341).  

För att hantera olika former av missbruk av bland annat alkohol, tobak och andra 

substanser bland ungdomar har många förebyggande program numera inkluderat 

självkänsla som en komponent. Tanken är att en stärkt självkänsla fungerar som en 

skyddsfaktor mot substansanvändning genom att motståndet ökar mot att använda 

beroendeframkallande substanser. En stark självkänsla ökar en individs förutsättningar 

att kunna fatta beslut som är bra för individen och att motstå ett socialt nedbrytande 

beteende (Donnelly et al. 2008, s 399). 

3.3 Hur genomförs självkänsloinriktad behandling mot missbruk och 
vilka resultat leder detta arbete till? 

Det kan vara viktigt för människor att under uppväxtåren delta i program som förbättrar 

självkänslan. Syftet med programmen är att förebygga dålig hälsa, dåliga studieresultat 

och efterföljande problem av avvikande socialt beteende i vuxen ålder. Flera program 

under de senaste 20 åren har varit framgångsrika i att öka barnens självkänsla. 

Programmen utförs av pedagoger samt psykologer och är instiftade på grundskolenivå. 

Dalgas-Pelish skriver om barn som deltagit i ett tvåårigt program, där syftet har varit att 

stärka självkänslan hos barn. Deltagandet visar att barnen har uppnått en betydligt högre 

grad av självkänsla än barn som inte deltagit i programmet. Programmet har 
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implementerats i skolmiljön och går ut på att införliva attityder av trygghet, identitet, 

tillhörighet, syfte och personlig kompetens. Ett annat program bestående av tio träffar 

med fokus på förståelse, konsekvenserna av ett visst beteende, självacceptans, 

beslutsfattande och samhällsansvar befanns vara effektivt för att öka 4:e klassares 

självkänsla. I en annan studie där barn deltagit i en tioveckors ”välmåendekampanj” med 

vägledande veckoaktiviteter utvecklade för att förbättra självkänslan, ökade deras nivåer 

av självkänsla avsevärt (Dalgas-Pelish 2006, s 341).  

Dalgas-Pelish presenterar i sin artikel sitt resultat av en enkätstudie hon gjort hos barn 

som deltagit i ett program för att öka barns självkänsla. Programmet heter ”self-esteem 

enchancement program” (SEEP) och går ut på att barn i trettonårsåldern ska relatera till 

faktorer som kan kopplas till självkänsla samt till hur olika aktiviteter kan stärka barnens 

självkänsla (Dalgas-Pelish 2006, ss 341–342). Resultat av en enkätstudie, där 98 barn 

deltagit, visar att faktorer såsom vänskap där känsla av tillhörighet skapas, delaktighet i 

fritidsaktiviteter och stark socioekonomisk status stärker påverkar ett barns självkänsla. 

Resultat visar också att barn som deltar i program, där det får verktyg för att stärka sin 

självkänsla, är bättre rustat för att göra bra val i livet och må bättre i världen det lever i 

(Dalgas-Pelish 2006, s 347).  

Lindberg presenterar liknande resultat som Dalgas-Pelish (2006) kommit fram till. Han 

skriver att många människor som idag lever med missbruk har upplevt svårigheter under 

barn- och ungdomsåren. Dessa människor har erfarenhet av otrygghet, skam- och 

skuldkänslor. De har inte fått verktyg för att stärka sin självkänsla och upplever att 

missbruket fyller ett tomrum. Effekterna av substansen som missbrukas förskjuter 

upplevd ångest och dålig självkänsla (Lindberg 1998, s 182).  

Woodward, Misis och Griffins har i en studie tittat på hur människor som lever med 

missbruk försökt att ta sig ur missbruket med hjälp av internetbaserade program och 

vägledande plattformar. Anledningen till att valet blivit ett internetbaserat program 

bottnar i Lindbergs och Scheffs ansats om att självkänsla står i relation till skam- och 

skuldkänslor. De som deltar i ett internetbaserat program har en möjlighet till anonymitet 

eftersom programmen kan tillåta personer med stigmatiserat beteende att finna ömsesidigt 

stöd bland personer som har liknande förhållanden (Woodward, Misis och Griffins 2014, 

s 939). Skammen och stigmat över att missbruka blir inte synligt på samma sätt som det 

skulle bli vid fysiska träffar. Även deltagare i internetbaserade program bearbetar 
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eventuella känslor av skam, men de väljer att ta det i en annan ordning genom att primärt 

fokusera på sitt missbruk då missbruket i sig orsakar känslor av skam (Woodward, Misis 

och Griffins 2014, s 955). Resultatet av studien visar att en god relation och trygga band 

till familj, partners eller andra närstående skapar bättre förutsättningar för att ta sig ur ett 

missbruk än vid avsaknad av stöd från närstående. Frånvaro av stöd innebär många gånger 

en känsla av förvisning som kan resulterar i en sämre självkänsla. 

3.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Tidigare forskning visar genomgående att en stark självkänsla är en viktig faktor för en 

individs förmåga att stå emot frestelser, och för att klara traumatiska upplevelser eller 

andra påfrestande händelser såsom arbetslöshet, skilsmässor eller sjukdomar som skulle 

kunna leda till ett missbruk (Donnelly et al. 2008, s 399). Forskning visar också att 

grunden till en stark självkänsla bottnar i trygga relationer, känsla av tillhörighet och ett 

starkt socioekonomiskt kapital (Dalgas-Pelish 2006, s 341). Däremot saknas forskning 

kring hur självkänslan kan stärkas hos vuxna som lever med ett missbruk och jämlikt 3 

kap 7§ och 5 kap 9§ SoL har samhället ett ansvar i att hjälpa människor som lever med 

missbruk. För att samhället ska kunna fullfölja sitt ansvar behövs insatser och verktyg 

som identifierar måttet av självkänsla hos människor som lever med missbruk. I arbetet 

med att identifiera mått på självkänsla visar tidigare forskning att Stanley Coopersmiths 

skattningsskala (CSI) kan vara tillämplig. Skattningsskalan är exempel på ett verktyg där 

självkänsla kan skattas för att samhället därefter ska kunna erbjuda människor som lever 

med missbruk lämpliga individuella insatser i syfte att stärka självkänslan (Ersöğütçü & 

Karakaş 2016, s 588). 

4 Teoretisk ansats och centrala begrepp 

För att ge en holistisk beskrivning (se förklaring i kapitel 5.1) och öka förståelsen av 

examensarbetets empiri kommer Scheffs emotionssociologiska perspektiv att tillämpas. 

Vid analyser av sociala relationer sätter Scheffs perspektiv en individs känslor i fokus. 

Med hjälp av det emotionssociologiska perspektivet ges möjlighet att beskriva och 

synliggöra självkänslans betydelse i relation till missbruk (Johansson & Lander 2014, s 

56).  
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Georg Simmel (1858–1918) var den första sociologen som skrev om vad som sociologiskt 

sett kan ge upphov till en känsla av skam och hur kollektiva handlingar kan modifiera 

skamkänslan. Samtida med Georg Simmel var Charles Horton Cooley (1864–1929) som 

ansåg att emotioner spelar en viktig roll i människors liv. Cooley är känd för sin tes om 

spegeljaget som innefattar skam och stolthet. Skam och stolthet är, menar Cooley, är 

självkänslor som uppstår när människan ser sig själv ur den andres perspektiv. Skam 

väcks om man bedömer att den andre ser negativt på en och stolthet väcks om man 

bedömer att den andre ser positivt på en (Scheff & Starrin 2013, s. 188). Den amerikanske 

sociologen Erving Goffman (1922–1982) utvecklade Cooleys tanke om hur emotioner 

uppstår ur människors rolltagande och gav många exempel på hur det känns att se sig 

själv genom andras ögon. Goffman använder dock sällan begreppet skam utan han 

använder istället begreppet förlägenhet (embarrassment). Förlägenhet förekommer i 

nästan all social interaktion. Han menar att förlägenhet och andras synsätt på en är en 

omedelbar känslomässig respons i den sociala interaktionen, en del av mänskligt beteende 

i sig självt och ett naturligt inslag i människors umgänge med varandra (Goffman 1967, 

s 111).  

Helen Lynd (1896 – 1982) utvecklade Goffmans idé om att skam är en känsla som berör 

hela självet och inte enbart är en aspekt av det. Hon var den första som uppmärksammade 

behovet av en klar definition av begreppet skam. Lynd menar att skam är en 

genomgripande emotion i människors liv men trots detta göms den undan i det moderna 

samhället. Den som skäms har en benägenhet att dra sig undan. Lynd menar att skam 

isolerar, skapar en känsla av att bli föraktad, övergiven och avvisad (Scheff 2000, ss 92–

93). 

4.1 Sociala band 

Omkring 1990 uppmärksammade och utvecklade Thomas J. Scheff (f. 1929) Cooleys tes 

om spegeljaget och hans betoning av emotionerna skam och stolthet. Scheffs ambition är 

att skapa ett begrepp om skam som relaterar skam till sociala relationer. För att göra detta 

tar han sin utgångspunkt i tidigare sociologers, bland annat Cooleys, Goffmans och 

Lynds, framställning om skam och stolthet. Scheff menar att alla människor har ett 

grundläggande behov att skapa och upprätthålla sociala band, de har ofta en historik där 

tilltro och inbördes förtroende vuxit fram i relationen. Sociala band är abstrakta, 

relationella och den länk som kopplar samman människor till varandra. Sociala band 
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skapas i möten mellan människor men de är inte statiska i det sociala livet utan de prövas 

hela tiden och de kan byggas, skadas, repareras, vidmakthållas et cetera (Scheff 2000, ss 

88–93).  

Stolthet och skam är de grundläggande delarna i de sociala banden. Stolthet, som är ett 

tecken på trygga och säkra relationer, generar solidaritet och tillhörighet. Skam, som är 

ett tecken på otrygga och osäkra relationer, genererar alienation och en känsla av 

förskjutning. Emotionerna stolthet och skam är utmärkande i förhållandet till de sociala 

banden (Scheff 1997, s 74). De erfarenheter människan får med sig från barndomen 

kommer att förbinda de medfödda affekterna med de känslor olika situationer ger upphov 

till, ett inre referenssystem skapas och emotion som begrepp kan användas (Scheff 1994, 

ss 12–13). Redan från spädbarnsåren upplever människan emotionerna stolthet och skam. 

Ju mer uppmärksamma, närvarande och lyhörda föräldrarna är gentemot barnet desto 

större grad av stolthet upplever det, självkänslan stärks och risken för att utveckla ett 

destruktivt beteende i vuxen ålder minskas. Försummas och avvisas barnet av sina 

föräldrar skapas känslor av otillräcklighet och skam (Scheff 1997, ss 75–76). 

4.2 Skam 

Skam är, på grund av att den fyller fler funktioner än vad andra emotioner gör, den mest 

dominerande känslan hos människor. Skam är en nyckelkomponent i medvetandet och 

den moraliska känslan. Skam, som är fundamental för samvetet, uppstår i situationer när 

de sociala banden hotas men skam spelar också en viktig roll när människan reglerar 

uttryck och medvetenhet om sina andra emotioner såsom till exempel rädsla, ilska, skuld 

och kärlek. I vilken grad dessa emotioner tillåts uttryckas beror på i vilken grad man 

skäms för dem. Skammen för emotioner kan bli så påtaglig att de fullständigt undertrycks 

(Scheff 2000, ss 96–98).  

Skam kan å ena sidan vara destruktiv och å andra sidan konstruktiv. Den konstruktiva 

skammen värnar om vänskap och goda relationer, den varnar oss från att göra sådant som 

kan skada de sociala banden och hindrar oss från att försätta oss i pinsamma situationer. 

Den destruktiva skammen kan skapa allvarliga problem om vi utsätts för andras hån, 

förödmjukelser och kränkningar. Skam, som göms och undertrycks, kan också bli 

destruktiv, man skäms för att man skäms och sedan blir man arg för att man skäms och 

så skäms man för att man blir arg. Förblir skammen instängd och obefriad, kan den leda 
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åt två olika håll. Antingen tar den sig uttryck i våldsamheter eller resulterar den i psykisk 

ohälsa (Scheff & Starrin 2013, s 191). 

4.3 Skam som process 

I skamprocessen kan man urskilja två sekvenser, en fysiologisk fas och en kognitiv fas. I 

den fysiologiska fasen finns en sekvens som sätter igång skammen, vårt inre 

referenssystem aktiveras, vi drar oss till minnes tidigare erfarenheter av denna känsla för 

att sedan reagera på något sätt som är påverkat av våra tidigare upplevelser av skam. I 

den här sekvensen reagerar vi fysiologiskt med spänningsförlust i huvud och 

nackmuskler, nedslagna och bortvända ögon samt rodnad. Vi hamnar i kognitiv chock 

som också påbörjar den kognitiva fasen. Här inbegrips tankar och minnen av tidigare 

liknande upplevelser. Dessa tankar väcker frågor om det egna värdet och den egna 

självkänslan, tankar om den personliga attraktiviteten väcks och frågor som handlar om 

att se och bli sedd ställs. I den kognitiva fasen finns en önskan om att fly från andras 

dömande blickar, önskan att bli osynlig och få sjunka genom jorden. När den kognitiva 

chocken släpper och det inre referenssystemets skamerfarenheter genomsökts, fattas 

någon form av beslut. Antingen accepteras skammen, att man skäms, eller försvarar och 

skyddar man sig från den. Kommer den nya skammen att förändra min självkänsla eller 

inte? Klarar jag att uthärda eller skyddar jag mig mot skamkänslan med något av de 

försvar som brukar tillgripas då självbilden hotas? (Scheff & Starrin 2013, s 192).  

Väljer man att försvara sig från skammen sker detta oftast genom ett karaktäristiskt 

mönster med fyra olika riktningar. Skammen kan orsaka ett tillfälligt tillbakadragande 

som visar sig i de fysiologiska manifestationerna och en önskan om att försvinna ur 

synhåll. Skam kan orsaka en attack mot självet som resulterar i att man minskar sitt eget 

värde, tonar ner de egna behoven samtidigt som omgivningen visas en överdriven 

beundran och respekt. Ett undandragande kan ske om skammen blir så plågsam att den 

inte kan bäras utan måste undvikas till varje pris. Självbilden måste hållas intakt och det 

görs genom att inte försätta sig i situationer som kan uppväcka skam. Den sista riktningen 

innebär att skamkänslor hanteras genom att gå till attack mot andra, mot den som 

uppfattas som ännu svagare. Detta kan ske genom fysiska och verbala attacker. 

Sofistikerade metoder som ett hånfullt leende eller överlägsen ton är inte ovanligt när 

man attackerar andra. Men det finns också andra sätt att undvika skam, skam har till 

exempel alltid varit lösbar i alkohol (Scheff & Starrin 2013, ss 193–194). 
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4.4 Skam och fördomar 

Att leva i utsatthet på grund av till exempel fattigdom, långtidsarbetslöshet och 

långtidssjukskrivning gör tillvaron problematisk. Situationen förvärras oftast av att 

många har en kylig och fördomsfull inställning till människor som befinner sig i någon 

form av utsatthet. Seglivade fördomar, som att fattigdom och arbetslöshet beror på lathet, 

dålig karaktär och att sjukskriva sig är ett sätt att utnyttja och belasta systemen för att 

slippa jobba, kan skapa en större utsatthet än grunden till utsattheten (Scheff & Starrin 

2013, ss 196–197). Ett liv i utsatthet skapar brist på socialt erkännande, den sociala 

statusen minskar och den respekt de borde få uteblir. Människor som lever i utsatthet 

försöker många gånger undvika social interaktion genom att dra sig undan, för att skydda 

sin redan sårade identitet. Att dölja saker om till exempel anledning till sjukskrivning och 

ta till nödlögner eller hålla inne med information om hur svårt det kan vara att leva med 

begränsad ekonomi, är också ett sätt att skydda sig själv mot fördomar. Men döljandet 

har en baksida, det som är tänkt att utgöra ett skydd mot sig själv kan vändas till sin 

motsats, den som drar till en nödlögn kan råka få höra obehagliga sanningar om dom 

där…, vilket kan bidra till ökad skamfylldhet och sämre självkänsla (Scheff & Starrin 

2013, ss 196–197). 

4.5 Sammanfattning av teoretisk ansats 

Genom en rad sociologiska studier har det påvisats hur emotioner såsom skuld och skam 

upplevs och uttrycks i interaktion mellan olika människor. I interaktion mellan människor 

skapas sociala band som alla människor har ett grundläggande behov av men också ett 

behov av att upprätthålla. Sociala band har ofta en historik där tilltro och inbördes 

förtroende vuxit fram i relationen. Sociala band är hela tiden något som skapas, prövas, 

skadas och repareras (Scheff 2000, ss 88–93). Skam, som är fundamental för samvetet, 

uppstår i situationer när de sociala banden hotas men skam spelar också en viktig roll när 

människan reglerar uttryck. Skam gestaltas och tar sig uttryck genom att vara antingen 

konstruktiv eller destruktiv. Skam som konstruktiv kan ses bidra positivt till människors 

agerande och faktiskt skydda oss medan den destruktiva skammen kan orsaka människor 

stora negativa konsekvenser (Scheff & Starrin 2013, s 191). 
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5 Metod 

Examensarbetet antar en kvalitativ forskningsansats och i kommande stycke kommer den 

valda forskningsmetoden att presenteras, där metodens för- och nackdelar belyses. 

Därefter sker en presentation av urval och urvalsprocessen. Vidare presenteras hur arbetet 

genomförts och hur det empiriska materialet bearbetats och analyserats. Tillförlitligheten 

i arbetet diskuteras i ett eget stycke och till sist lyfts de etiska aspekterna . 

5.1 Kvalitativ ansats och val av datainsamlingsmetod 

Diskussioner om fallstudier ingår i princip i all litteratur som rör kvalitativ forskning samt 

fältundersökningar. Det betyder inte att fallstudier är detsamma som kvalitativ forskning, 

utan snarare att fallstudier hämtar sin logik från de kvalitativa metodernas grundläggande 

synsätt. Det främsta syftet med en fallstudie, av kvalitativ art, är att ge en holistisk 

beskrivning av ett fall. En holistisk beskrivning innebär att förstå innebörden i och hur 

olika delar av en viss företeelse eller upplevelse bildar en helhet inom en viss avgränsad 

kontext (Merriam 1994, s 30).  

Grundläggande för en fallstudie är en detaljerad och ingående studie av ett enda fall där 

fallet i fråga, av egen kraft, utgör det man intresserar sig för (Bryman 2011, s 73). Fallet 

i sig kan utgöras av en individ, ett program, en institution, en grupp, en händelse eller ett 

begrepp. Då detta examensarbete tar sitt ursprung i självkänsloprogrammet, som i 

dagsläget endast tillämpas i en kommun och inom en förvaltning, blir angreppssättet en 

fallstudie. Målet med fallstudieforskning är att på ett ingående sätt belysa unika drag hos 

ett specifikt fall, forskaren har ett så kallat idiografiskt synsätt (Bryman 2011, s 76). Men 

syftet är också att fånga fallet i sin komplexitet och i sitt sammanhang, eftersom det finns 

en tanke om att detta sammanhang har stor betydelse för förståelsen av fenomenet 

(Meeuwisse et al. 2008, s 49).  

Det finns fyra egenskaper som är utmärkande för en kvalitativt inriktad fallstudie. 

Egenskaperna innebär att en fallstudie ska vara partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och 

induktiv. Partikularistisk innebär att examensarbetet uppmärksammar den del inom 

missbruksvården som hanteras genom självkänsloprogrammet. Fokus kommer att riktas 

mot de åtta, speciellt utformade, gruppsessioner som genomförs under programmet. 

Examensarbetet är deskriptivt, vilket innebär att arbetet beskriver hur självkänslan kan 
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utvecklas som en metod för att komma ur ett missbruk. En stark självkänsla är inte den 

enda lösningen när en människa vill försöka ta sig ur ett missbruk men examensarbetet 

kommer att fokusera på varför och hur självkänslan har betydelse för att ta sig ur 

missbruk. Genom att skapa en bättre förståelse, för läsaren, för vad självkänslan betyder 

hos en människa som lever med ett missbruk och som vill försöka ta sig ur det, blir 

examensarbetet heuristiskt. Arbetets studie kan skapa nya innebörder, vidga läsarens 

erfarenhet eller bekräfta det läsaren redan visste eller trodde sig veta om vikten av en stark 

självkänsla hos människor för att ta sig ur missbruk och inte få återfall. Slutligen blir 

examensarbetets slutsatser induktiva vilket innebär att slutsatserna är grundade på det 

upphovskvinnan och de två behandlarna delat med sig av genom semistrukturerade 

intervjuer (Merriam 1994, ss 25–27).  

Det är vanligt att fallstudier kritiseras för att resultaten som presenteras inte kan 

generaliseras till andra fall eller populationer. Det är därför viktigt att vara medveten om 

att syftet eller målet med en fallstudie inte är att analysera eller utvärdera ett fall (Bryman 

2011, s 79). En nackdel med examensarbetets metodval är att läsaren kan förledas att tro 

att resultatet som presenteras är en redogörelse för helheten av missbruksvård när det 

egentliga syftet är att skapa en bättre förståelse för den dynamik som ligger bakom 

självkänsloprogrammet (jmf Merriam 1994, s 44). Syftet är också att ge en holistisk 

beskrivning av och att upptäcka styrkor och svagheter i programmets process snarare än 

att bevisa effekter av programmet, därför lämpar sig en fallstudie väl för ändamålet (jmf 

Meeuwisse et al. 2008, s 49). Fallstudieforskning kan ibland gå trögt om svårigheter 

uppstår för forskaren att skaffa tillträde till dokument, människor och andra empiriska 

källor. Trögheten kan uppvägas av att fallstudien tillåter forskaren att använda en rad 

olika typer av data, både kvalitativa och kvantitativa. Detta examensarbete består av en 

kombination av metoder i form av semistrukturerade intervjuer och en dokumentanalys. 

Fallstudien tillåter inte bara en kombination av metoder, den inbjuder och uppmuntrar 

forskaren att göra detta för att få en helhetssyn på hur relationer och sociala processer i 

detalj fungerar i sociala sammanhang (Denscombe 2016, ss 92–94).  

Ostrukturerade intervjuer anses vara väl lämpade i fallstudier då syftet är att utföra en 

intensiv och detaljerad granskning av ett fall (Bryman 2011, s 74). Genom fallstudiens 

ostrukturerade intervjuer kan en fördjupad förståelse nås av hur olika faktorer och 

aspekter hänger samman i olika händelser och processer. Fallstudie som metod kan därför 

också liknas vid att lägga ett pussel (Meeuwisse et al. 2008, s 49). Bryman (2011) och 
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Meeuwisse et al. (2008) påtalar styrkor med ostrukturerade intervjuer i en fallstudie men 

valet faller trots detta på att utföra semistrukturerade intervjuer i examensarbetet. Valet 

görs då författaren saknar erfarenhet i att intervjua och brist på erfarenhet resulterar ofta 

i att för många frågor ställs, i syfte att få med allt för att inte lämna några tomrum. Detta 

kan leda till att det blir mycket material som ska bearbetas, vilket kan vara nog så knepigt 

för den oerfarne intervjuaren. Istället för ett renodlat frågeformulär bygger de två 

intervjuguiderna som tillämpats, på få förhållandevis specifika frågeområden med 

underkategorier som utgår från studiens syfte: att utifrån ett emotionssociologiskt 

perspektiv, analysera behandlarnas upplevelse av den inverkan programmet har på 

klienterna, när det gäller att stärka självkänslan hos människor som lever med ett 

missbruk (jmf Bryman 2011, s 415). 

5.2 Urval och urvalsprocess 

I detta examensarbete har ett så kallat tillfällighetsurval (Olsson & Sörensen 2011) gjorts. 

Studien bygger således på ett icke slumpmässigt urval av tillgängligt material såsom 

dokument och människor. Examensarbetets empiri tar sin utgångspunkt i 

självkänsloprogrammets manual och tre semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har 

skett med självkänsloprogrammets Upphovskvinna (U) och två behandlare. Val av 

behandlare att intervjua gjordes i samråd med U. För att få olika infallsvinklar i 

självkänsloprogrammet tillfrågades två behandlare med olika roller, om de kunde tänka 

sig att ställa upp på intervjuer. Behandlare ett (B1) är upphovskvinnans, som B1 själv 

uttrycker, sidekicker, och arbetar tillsammans med upphovskvinnan i 

självkänsloprogrammet. Behandlare två (B2) har utbildning i programmet men arbetar 

inte direkt i det utan med de klienter som har behov av stöttande samtal före, parallellt 

med och/eller efter genomfört program.  

Tanken med kvalitativa intervjuer är att få en spegling av den verklighet som existerar 

inom den sociala världen. Intervjuerna var få till antalet och skedde endast med 

behandlare inom programmet. Anledningen till det var att avsikten med intervjuerna var 

att få intervjupersonernas syn på tillämpbarheten i Scheffs emotionssociologiska 

perspektiv. Med beaktande om studiens syfte och att studiens intresse ligger i att 

undersöka självkänslans betydelse för människor, fann jag det inte nödvändigt att 

intervjua behandlare som arbetar med program där fokus inte riktas mot självkänslan. 

Hade intervjuer skett med behandlare inom till exempel metoden KBT hade förmodligen 
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andra aspekter än självkänslan stått i fokus för intervjuerna (Silverman 2016, s 52). 

Urvalet av intervjupersoner tillsammans med programmets manual möjliggjorde således 

en djupare analys av självkänsloprogrammet för att uppnå studiens syfte (Meeuwisse et 

al. 2008, s 50).  

5.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis gjordes ett besök hos U och hennes kollega i Västervik där de berättade om 

sig själva och om självkänsloprogrammet. Vid detta tillfälle planerades att intervjuerna 

skulle ske längre fram. Jag fick tidigt i forskningsprocessen tillgång till material som rör 

självkänsloprogrammet vilket innebar att jag snabbt kunde påbörja litteratursökning. Jag 

och min handledare diskuterade även vilket teoretiskt perspektiv som var tillämpningsbart 

samt vilka sökord som var lämpliga att använda i sökningen av tidigare forskning. De 

artiklar jag funnit genom Linnéuniversitets biblioteks databaser knyter väl an till 

examensarbetes område.  

För att finna kunskap om examensarbetets metodval och teoretiska perspektiv har sökning 

av litteratur skett på Linnéuniversitets bibliotek, min hemkommuns stadsbibliotek och 

min hemkommuns högskolebibliotek. Sökning av vetenskapliga artiklar, avhandling och 

litteratur har skett via Linnéuniversitetets biblioteks databaser ProQuest - Social Services 

Abstracts och SwePub samt söktjänster på internet såsom Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA), Google scholar och Libris.  

5.3.1 Intervjuerna 

I enlighet med de forskningsetiska principerna skickades informationsbrev (bilaga A) ut 

med post, till intervjupersonerna innan intervjutillfället. Platsen för intervjuerna valdes 

av intervjupersonerna. Enligt önskemål från de intervjuade skedde intervjuerna enskilt, 

för att var och en av skulle få möjlighet att dela med sig av sina specifika och unika 

erfarenheter. Vid tillfället för intervjuerna ombads intervjupersonerna att läsa igenom och 

signera det informerade samtycket (bilaga B). Jag bad även om samtycke till att 

intervjuerna spelades in, vilket gavs av samtliga. 

I examensarbetet har två intervjuguider upprättats (bilaga C och D) av den anledning att 

intervjupersonernas roller fyller olika syften i examensarbetet. De båda guiderna utgår 

från frågeområden som bygger på examenarbetets frågeställningar. Guiderna tar upp 
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bakgrund till programmet, självkänsla som begrepp, självkänslans betydelse, 

självkänsloprogrammet, programmets utfall och det framtida arbetet med 

självkänsloprogrammet. Fördelen med semistrukturerade intervjuer baserade på 

frågeområden framför frågeformulär, är att större frågeområden är lättare att internalisera. 

Att internalisera innebär att intervjuaren lär sig frågeområdena utantill, inte som en vers 

utan de ska sitta i ryggmärgen. Intervjuerna blev genom internaliseringen, mer lika samtal 

där de intervjuade gavs möjlighet att styra över ordningsföljden. Frågeområdena gjorde 

också att de intervjuade inte besvärades med alltför många frågor. Samtidigt minskades 

risken för att intervjuaren skulle tappa fokus (jmf Trost 2010, s 71). Med hjälp av 

intervjuguidernas frågeområden med tillhörande öppna frågor, gavs intervjupersonerna 

stor frihet att utförligt utveckla sina svar. Detta resulterade i att intervjuerna genomgående 

präglades av både transparens och öppenhet (jmf Denscombe 2016, s 267). De intervjuade 

har inte bara delat med sig av professionella erfarenheter inom missbruksvården, de har 

även delat med sig av erfarenheter de bär med sig från utbildningar, tidigare arbetsplatser, 

klientmöten men också personliga erfarenheter. 

5.3.2 Transkribering 

Att spela in intervjuerna underlättade för mig som ensam intervjuare, det gav mig frihet 

att aktivt fokusera på ämnet och intervjuns dynamik istället för att, till fullo, anteckna. 

Ord, tonfall och pauser finns i och med inspelningen permanent och jag har också haft 

möjlighet att återvända till inspelningen gång på gång under forskningsprocessen. Jag 

använde en digital bandspelare i form av mobiltelefon med gott om internt 

lagringsutrymme som säkerställde att intervjuerna lagrades på ett, för obehöriga, säkert 

ställe. Smärtsamma minnen finns hos somliga intervjuare där ett tekniskt missöde eller 

mänskligt misstag gjort att inspelningen inte lyckats eller avbrutits (Kvale & Brinkman 

2015, s 218). Ett tekniskt missöde drabbade mig under en av intervjuerna. Utan vare sig 

vetskap eller kännedom om att röstinspelningen på telefonen bryts vid inkommande 

samtal eller meddelanden, hände just detta. Det var i slutet på den första intervjun som 

inspelningen bröts för ett inkommande samtal. Efter kontroll av inspelningen 

konstaterade dock den intervjuade att den del som uteblev inte innehöll något av värde 

och inför nästa intervju sattes telefonen i ett läge för stör ej som förhindrade inkommande 

samtal och andra notiser i de återstående intervjuerna.  
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Fördelen med att spela in intervjuer är de kan transkriberas närhelst författaren har 

möjlighet. Nackdelen är att processen är mycket tidsödande och transkriberas 

intervjuerna ordagrant växer textmassan snabbt (Bryman 2011, s 429). Därför finns vissa 

standardval man behöver ta ställning till inför utskriften. De frågor man kan ställa sig är 

om intervjun ska återges ordagrant, om intervjun få en mer skriftspråklig karaktär och om 

pauser, betoningar, skratt och suckar ska tas med? Det finns inga regelrätta svar på dessa 

frågor, utan svaren beror på vilken avsikt transkriberingen har. Ska intervjun till exempel 

vara föremål för en detaljerad språklig analys krävs ordagrann återgivelse i text (Kvale & 

Brinkman 2015, s 222). Intervjumaterialet i detta examensarbete är inte avsett att språkligt 

analyseras och därför har hummande, suckar och skratt inte tagits med i transkriberingen. 

Syftet med dessa utelämnanden var att skapa en bättre helhet i den utskrivna texten. Den 

utskrivna texten blev också lättare att läsa och analysera utan avbrott av ord som saknar 

värde för slutresultatet. 

5.3.3 Dokumentanalys 

Dokument är vanligen producerade av andra anledningar än forskningsändamål. De är 

därför oftast mer lättillgängliga och inte underkastade samma begränsningar som till 

exempelvis intervjuer. I intervjuer kan ovanliga roller formas och begränsning kan ske 

till de deltagare som finns tillgängliga och villiga att medverka i en studie (Merriam 1994, 

s 117). Ett dokuments syfte är att förmedla information som är viktig och användbar. 

Dokument kan samtidigt användas som en datakälla, för att uppdaga information som inte 

är uppenbar. Istället för att bokstavligt läsa innehållet i ett dokument finns det saker att 

lära genom en djupare analys av dokumentets innehåll. Syftet med att analysera 

dokumentets innehåll blir således inte en ren faktainsamling, utan analysen innefattar 

också en tolkning av dokumentet och att söka efter dolda innebörder och strukturer 

(Denscombe 2016, s 319). I detta examensarbete har syftet med dokumentanalysen inte 

enbart varit att finna fakta, utan tanken har också varit att försöka förstå 

självkänsloprogrammets olika delar och sessioner utifrån det emotionssociologiska 

perspektivet som tillämpas i arbetet.  

Även om dokument i verkligheten utgör en färdig och innehållsrik informationskälla 

finns starka och svaga sidor med denna datainsamlingsmetod. Styrkor med att analysera 

ett dokuments innehåll är att dokumenten är stabila och kan analyseras flera gånger. 

Dokument är precisa när det gäller referenser och dokumenten täcker mycket när det 
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gäller tid, händelser och miljöer. Svagheter kan vara att dokument kan vara svåra att hitta, 

dokumentet kan ge ett skevt urval av information om insamlingen är ofullständig. Det 

kan också vara svårt att få tillträde till vissa dokument, om det är hemligt eller om någon 

nekar tillträde till dokument som inte är offentliga (Yin 2007, s 112). Jag fick tidigt 

tillgång till självkänsloprogrammets manual vilket har varit till stor hjälp i 

examensarbetets fortsatta process. I takt med att intervjuerna ägt rum och transkriberats 

har jag flera gånger kunnat återvända till manualen för att få en tydlighet i 

självkänsloprogrammets uppbyggnad. Jag har genom analys av manualen, fått möjlighet 

att fördjupa mig i sessionernas innehåll. Och manualens referenser har hjälpt mig att 

skaffa ytterligare kunskaper inom de områden programmet och sessionerna bygger på. 

5.4 Bearbetning och analys 

Att tematisera innebär att organisera fynd, identifiera teman och identifiera mönster som 

framträder i examenarbetets empiri. Att tematisera hjälper forskaren att finna gemensam 

uppfattning om situationen och dess orsaker eller att finna de meningsskiljaktigheter som 

finns och förklara de bakomliggande orsakerna (Denscombe 2016, s 204). För att 

analysera det transkriberade materialet har jag använt mig av tematisk analys, som är det 

vanligaste angreppssättet när det gäller analys av kvalitativa data. Tematisk analys går ut 

på att skapa ett index av centrala teman och subteman (Bryman (2011, s 528).  

När jag sökt efter teman har jag dels utgått från examensarbetets syfte, som är att utifrån 

ett emotionssociologiskt perspektiv, analysera behandlarnas upplevelse av den inverkan 

programmet har på klienterna, när det gäller att stärka självkänslan hos människor som 

lever med ett missbruk. Jag har också utgått från examensarbetets frågeställningar. 

Förutom studiens frågeställningar har följande analytiska frågor även beaktats: Vad 

berättar intervjupersonerna, upprepar de sig eller finns en röd tråd i det som sägs? 

Använder intervjupersonerna metaforer, i så fall på vilket sätt? Vilka likheter/skillnader 

går att finna i de tre transkriberade intervjuerna? Vad berättar intervjupersonerna inte? 

Och hur förhåller sig intervjupersonerna till teoretiska ansatser? De teman och subteman 

jag har funnit har sammanställts i ett så kallat tematiskt ramverk där varje intervju har en 

egen rad och skapar en lättöverskådlig bild av fynden i materialet. Det tematiska 

ramverket har följande kärnteman: relationen självkänsla – missbruk, varför är den 

viktig? skam relaterat till missbruk, efter skammen samt beskrivning av programmets 
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utfall. Kärntemana tillsammans med självkänsloprogrammets manual bearbetas i resultat 

och analysdelen (Bryman 2011, s 529). 

Självkänsloprogrammets manual har varit ett bra och nödvändigt verktyg för att kunna ge 

läsaren en förståelse för vad självkänsloprogrammet är och för att tydliggöra 

programmets syfte. I enlighet med konfidentialitetskravet har jag noga valt ut delar av 

manualen som ger en rättvis men inte avslöjande beskrivning av programmets olika delar 

(Stafström 2017, s 13).  De delar jag valt från manualen bygger på teman som sessionerna 

utgår ifrån. I min analys av manualen har jag, likt analysen av intervjuerna, utgått från 

examensarbetets syfte och frågeställningar. I denna del har dock ingen tematisk analys 

gjorts (jmf Bryman 2011, s 529) utan metoden har varit en kvalitativ innehållsanalys. 

Syftet har främst varit att finna och tolka deskriptiv information om 

självkänsloprogrammet (jmf Merriam 2011, s. 121). I analysen av dokumentets innehåll 

tolkades den skrivna texten genom följande frågeställningar: Vad är tanken med 

sessionerna? Och vad tas upp i sessionerna som kan tänkas driva processen i programmet 

framåt? Genom att tolka och ställa frågor till den skrivna texten upptäcktes ett mönster 

som syftar till att leda klienternas förändringsprocess framåt i självkänsloprogrammet 

(Silverman 2016, s 175). Innehållsanalysen har också med hjälp av examensarbetets 

teoretiska ansats beskrivit och skapat en förståelse för bakomliggande teman som ligger 

till grund för programmets sessioner och dess beskrivna utfall (Bryman 2011, s. 505). 

5.5 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp när det gäller att få en bild av kvalitén i en 

kvantitativ studie. Validitet avser en undersöknings begreppsmässiga och teoretiska 

relevans, reliabilitet avser frågornas tillförlitlighet och svarar på frågan hur något mäts 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s 104). Många forskare har diskuterat relevansen 

av dessa begrepp inom den kvalitativa forskningen, eftersom mätning inte är det främsta 

syftet för kvalitativa forskare. En ståndpunkt är att reliabilitet och validitet bör assimileras 

i den kvalitativa forskningen utan att begreppens betydelse för delen ändras. En andra 

ståndpunkt, bland flera forskare, är att kvalitativa studier ska bedömas efter två helt andra 

kriterier, nämligen tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011, ss 351–353). Tillförlitlighet 

bedöms efter delkriterierna trovärdighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Äkthet bedöms efter kriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, 
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pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman 2011, ss 

356–357). 

5.5.1 Tillförlitlighet 

Att skapa trovärdighet i en forskningsstudie innebär forskningen säkerställts i enlighet 

med de regler som finns och att resultatet rapporterats till de som deltagit i studien. De 

personer som intervjuats i detta examensarbete har inte uttryckt önskemål om att få ta del 

av materialet innan det publiceras, däremot finns en önskan från studiens deltagare om 

att få läsa det färdiga arbetet vilket kommer att uppfyllas. Vidare har jag genom hela 

examensarbetet beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, för att säkerställa 

att arbetet genomförts i enlighet med de regler som finns (Bryman 2011, ss 354–355). 

Överförbarhet visar på vilket sätt resultaten i en studie kan vara tillämpliga i en annan 

miljö. Detta arbetes resultat är i hög grad överförbara till andra miljöer, dels inom 

områden där missbruksvård står i fokus. Dels är resultatet tillämpbart för gemene man, 

vilket också intervjupersonerna berättar om (Bryman 2011, s 355). Möjlighet att styrka 

och konfirmera innebär att en av granskarnas uppgifter är att fastslå i vilken utsträckning 

forskningens resultat går att styrka, då forskarens personliga värderingar eller teoretiska 

inriktning inte får påverka utförandet eller slutsatserna (Bryman 2011, ss. 355–356). Jag 

är fullt medveten om att ingen människa är helt fri från fördomar och föreställningar om 

den värld vi lever i. Under forskningsprocessen har jag genomgående reflekterat över och 

beaktat mina personliga utgångspunkter till det resultat som vuxit fram. För att undvika 

en sned vinkling har jag varit noga med att inte nämna egna ståndpunkter i analys- och 

resultatdelen. 

5.5.2 Äkthet 

Förutom tillförlitlighetskriterierna ska forskningsresultatet uppvisa de nämnda kriterierna 

på äkthet. Undersökningen ska ge en rättvis bild av deltagarnas åsikter vilket gjorts med 

hjälp av de semistrukturerade intervjuerna där intervjupersonerna öppet fått berätta om 

sina kunskaper och erfarenheter. För att ytterligare skapa en rättvis bild återges citat från 

intervjupersonerna i resultat- och analysdelen. Genom ontologisk autenticitet ska 

undersökningen ha bidragit till en ökad förståelse för deltagarnas sociala miljö de befinner 

sig i. Intervjuerna har genomsyrats av öppenhet och transparens vilket har lett till att vissa 

effekter av självkänsloprogrammet synliggjorts på ett positivt sätt som intervjupersonerna 

inte tidigare reflekterarat över men nu har tagit till sig. Den pedagogiska autenticiteten 
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ska ge deltagarna en bättre förståelse för hur människor runt omkring dem upplever den 

sociala miljö de befinner sig i. Då intervjuerna antagit en mer samtalslik struktur gavs 

möjlighet för intervjuare och intervjupersoner att, under intervjuerna, gemensamt 

reflektera över det som berättades om klienter som går självkänsloprogrammet. Genom 

den katalytiska autenticiteten ska deltagarnas möjlighet att förändra sin situation öka och 

den taktiska autenticiteten ska öka möjligheterna för studiens deltagare att vidta de 

åtgärder som krävs för att åstadkomma förändringen (Bryman 2011, s 357). Intervjuerna 

synliggjorde tydligt både styrkor och svagheter i självkänsloprogrammet. Detta 

synliggörande ledde till att intervjupersonerna började fundera och resonera kring hur 

programmet skulle kunna förändras för att omvandla dess svagheter till styrkor  

5.6 Forskningsetiska överväganden 

I Sverige är det reglerat i lag att beakta etikprövning av all forskning som avser människor 

(SFS 2003:460). Det är dock forskarna själva som har det yttersta ansvaret att se till att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel (Codex, 2018). Det yttersta 

ansvaret inom forskning innebär att jag ska tala sanning om min forskning. Jag ska 

medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för mina studier. Jag ska öppet redovisa 

metoder och resultat. Jag ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra 

bindningar. Jag ska inte stjäla forskningsresultat från andra och jag ska hålla god ordning 

i min forskning genom dokumentation och arkivering. Jag ska sträva efter att bedriva min 

forskning utan att skada människor och jag ska vara rättvis i min bedömning av andras 

forskning (Stafström 2017, s 8).  

Kunskap som på flera sätt kan bidra till individuella och samhälleliga utvecklingar är 

värdefull. Men ibland kan värdefull kunskap endast erhållas om de medverkande utsätts 

för en viss risk. Ska risken helt elimineras minskar också möjligheterna till framsteg 

(Stafström 2017, s 7). Då detta examensarbete tar sin utgångspunkt i 

självkänsloprogrammet, innebär det att de medverkande utsätts för en viss risk. Med viss 

risk syftar jag på individsskyddskravet som innebär att de medverkande i forskningen ska 

skyddas från skada och kränkning. Det specifika programmet tillämpas endast i en 

kommun och i en förvaltning. Programmet kan lätt hittas genom en sökning på internet 

och därför kan konfidentialitetskravet, där kravet är att deltagarna avidentifieras, bli svårt 

att fullfölja (Stafström 2017, s 40). Däremot kan jag skydda de medverkande på annat sätt 

genom att försäkra deltagarna om att allt material som kommit mig tillhanda förvaras 
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oåtkomligt för obehöriga. Jag kan också försäkra att programmets manual inte publiceras 

i sin helhet samt att material avidentifieras om behov föreligger (jmf Stafström 2017, s 

13).  

Innan fallstudien av självkänsloprogrammet påbörjades skickades ett informationsbrev ut 

till de medverkande i studien (bilaga A). Enligt krav från etikprövningslagen innehöll 

brevet information om syftet med forskningen, vilka metoder som kommer att användas, 

de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att 

deltagande i forskningen är frivilligt och att forskningspersonerna har rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan (Codex, 2018). Vid tidpunkten för intervjuerna, togs en 

blankett för samtycke med (bilaga B).  Intervjupersonerna ombads, att genom datum- och 

namnunderskrift, godkänna och samtycka till studien (Stafström 2017, ss 40–41). 

6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys i en kombination för att minimera risken för 

läsaren att uppleva återkommande upprepningar. Med hjälp av Scheffs 

emotionssociologiska perspektiv och det som framkommit i tidigare forskning analyseras 

resultatet samt beskrivs processen i självkänsloprogrammet, som är en del inom 

missbruksvården i Västerviks kommun. Först presenteras varför relationen mellan 

självkänsla och missbruk beskrivs vara viktig, sedan redogörs för hur emotionen skam 

relateras till missbruk, därefter beskrivs vad som sker efter skammen och till sist 

presenteras programmets beskrivna utfall. 

6.1 Relationen självkänsla – missbruk, varför är den viktig? 

I början av programmet får deltagarna skriva under ett antal regler (se fjärde stycket i 

kapitel två) däribland en regel om sekretess. Denna regel om sekretess skulle kunna ses 

som att en form av anonymitet skapas genom att det som sägs i gruppen stannar i gruppen. 

I kapitel 3.3 kunde vi läsa om Woodwards, Misis och Griffins studie om hur människor 

som lever med missbruk försökt att ta sig ur missbruket med hjälp av internetbaserade 

program och vägledande plattformar. Att valet blivit ett internetbaserat program bottnar i 

Lindbergs (1998) och Scheffs (2000) ansats om att självkänsla står i relation till skam- 

och skuldkänslor. De som deltar i ett internetbaserat program har en annan möjlighet till 

anonymitet eftersom det kan tillåta personer med stigmatiserat beteende (jmf Scheff & 
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Starrin 2013, ss 196–197) att finna ömsesidigt stöd bland personer som har liknande 

förhållanden (Woodwards, Misis och Griffins 2014, s 939).  En beskrivande och holistisk 

förklaring, till att de som lever med missbruk väljer att gå just självkänsloprogrammet, 

kan vara att deltagarna i den slutna gruppen känner samhörighet med varandra. 

På frågan om självkänslans betydelse för de som lever med missbruk svarar de tre 

intervjuade genomgående att det är den viktigaste känslan hos en människa. U och B1 

menar att självkänslan är grunden till människans existens, de menar att utan självkänsla 

uppstår svårigheter i att tro på sig själv, sitt eget värde och sina egna förmågor vilket B1 

uttrycker på följande sätt:  

Det betyder mycket för dom, oftast, dom vågar ju inte saker…dom är ju, oftast 

när man träffar dom så är dom ju ganska nervösa, ingen tror på sin egen 

förmåga…dom vågar ju helt enkelt inte, dom vågar inte uttrycka sina, vad 

dom tänker […] 

I intervjun med B2 framkommer liknande uppfattning om att låg eller obefintlig 

självkänsla kan innebära svårigheter att tro på sig själv vilket kan resultera i förlust till 

makt över sitt eget liv. B2 berättar att om en individ förlorar makt över sitt liv kan det 

visa sig genom att den som lever med missbruk ständigt låter sig berusas av substanser. 

B2 menar att missbruk av substanser är ett sätt att fylla det tomrum självkänslan 

egentligen ska fylla, att missbruka substanser är ett sätt att fly, att slippa känna, att slippa 

ta tag i det som är jobbigt och svårt, som att ta sig ur ett missbruk till exempel: 

[…] och har man en väldigt låg självkänsla så är det ju svårt att ta det steget 

för det är ju läskigt också, det är väldigt, väldigt obehagligt att bli drogfri när 

man hållit på med droger länge. Så är det ju, det märker man på klienterna 

också, det är ju läskigt att bara går in här. Och liksom be om hjälp, och tänka 

vad händer nu när jag slutar med droger, vad är som kommer bubbla upp hos 

mig som jag ska hantera?  

B2 menar också att de som lever med missbruk har svårt att se sitt eget värde, att de inte 

är värda ett liv utan alkohol och droger:  

[…] man ska ta makt över sitt eget liv och veta att man är värd bättre än och 

liksom knarka bort sitt liv eller supa bort sitt liv så… ja, det tycker jag, man 
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ska ta makt över sitt liv och veta att man är värd, att man som människa är 

värd jättemycket. För jag tror inte att många av dom som kommer in här går 

och tänker på vilka bra människor dom är, det är ju väldigt ovanligt att man 

samtidigt som man har ett aktivt missbruk går och tänker att man är en bra 

människa, det är ju snarare tvärtom. 

U delar med sig på liknande sätt som B1   och B2, hon menar att självkänslan är oerhört 

viktig för den som lever med missbruk och när den saknas visas det tydligt genom: 

[…] att väldigt många av våra klienter inte klarar att hantera eller agera på sätt 

som är bra för dom. Av rädsla eller av… ja, det är saker som hindrar, som gör 

att dom kryper, om jag får uttrycka mig så, kryper tillbaka och inte går framåt. 

Det är ett hinder. Det syns på många sätt, destruktivitet är ett sätt […]  

Och just för att U såg en brist på något så betydande som självkänsla (Scheff 1997, ss 75–

76), hos människor som lever med missbruk ansåg hon det viktigt att agera och påbörja 

ett arbete i syfte att stärka självkänslan: 

Ja, det var ju det vi såg hos klienterna, att det var så oerhört många där 

självk… självförtroende kan finnas men där självkänslan sviktade i olika grad 

och vi hade ju det här, tafatta innan då, så att det kom upp i gruppen och med 

chefen vid flera olika tillfällen utan att vi kom till skott. Och till slut kom vi 

till skott och det var enbart för att vi ser det hos klienterna och det ser vi ju 

också nu att det är mest efterfrågat, självkänsloprogrammet. Vilket inte är 

konstigt. 

I kapitlet om tidigare forskning presenterar Lindberg (1998) och Scheff (2000) 

argumenten att många människor som idag lever med missbruk har upplevt svårigheter 

under barn- och ungdomsåren, de har erfarenhet av otrygghet, skam- och skuldkänslor. 

De har inte fått verktyg för att stärka sin självkänsla och upplever att missbruket fyller ett 

tomrum. B2 delar med sig av sin upplevelse av hur många som saknar självkänsla hos de 

som lever med missbruk och vad det kan tänkas bero på:  

Jag skulle säga allihopa, 100 procent, och även när dom blir drogfria och dom 

då höjer sin självkänsla lite grann så finns det ändå i grund och botten en dålig 

självkänsla, oftast har det med uppväxten att göra för det är ju där självkänslan 

byggs. 
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Samma intervjuperson uttrycker, i likhet med Lindberg (1998) och Scheff (2000), att det 

kan relateras till det som sker under uppväxten: 

Och dom jag har är det alltid något med uppväxten, kanske inte att dom 

kommer från trassliga familjer nödvändigtvis men att dom inte fått det dom 

behöver av sina föräldrar på andra sätt, när det kommer till självkänslan. Man 

kanske bara fått höra att man är bra på något när man kommer hem med bra 

betyg eller när man har, alltså, gjort någonting bra liksom, inte att man duger 

som man är. Just den känslan och hela tiden bli kritiserad, det kan man se om 

man pratar om barndom hos dom. Sen har jag ju mött såna som har växt upp 

då under ganska traumatiska omständigheter med missbruk och våld och så 

och där är det ju den lägst självkänslan, där finns liksom ingenting… för där 

har dom inte med sig någonting, ens någonting från barndomen och dom har 

ingenting att luta sig emot eller så […]  

Det B2 berättar om kring klienternas uppväxt skulle också kunna relateras till hur en 

människa redan från spädbarnsåren upplever emotionerna skam och stolthet. Ju mer 

uppmärksamma, närvarande och lyhörda föräldrarna är gentemot barnet desto större grad 

av stolthet upplever det. Självkänslan stärks och risken för att utveckla ett destruktivt 

beteende i vuxen ålder minskas. Försummas och avvisas barnet av sina föräldrar skapas 

känslor av otillräcklighet och skam som kan resultera i sämre självkänsla (Scheff 1997, 

ss 75–76). 

I programmet sker sessionerna i grupp om sex till åtta personer. I möten mellan människor 

skapas sociala band, men de är inte statiska i det sociala livet utan de prövas hela tiden 

och de kan byggas, skadas, repareras, vidmakthållas et cetera. Stolthet och skam är de 

grundläggande delarna i de sociala banden. Stolthet, som är ett tecken på trygga och säkra 

relationer, genererar solidaritet och tillhörighet medan skam, som är ett tecken på otrygga 

och osäkra relationer, genererar alienation och en känsla av förskjutning (Scheff 1997, s 

74). U berättar om det som sker i gruppen, vilket kan kopplas till Scheffs teori om sociala 

band: 

Att dom delar med sig av sina erfarenheter och tankar och känslor. Och det 

här igenkännandet… Och också höra om andras, nu är det väldigt positivt då, 

men den gången vi har om skam och får höra om andras elände och få lite 

distans till sitt eget […] 
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B1 beskriver liknande det B2 säger, vilket också kan relateras till skapandet av sociala 

band: 

Alltså, just det här att dom sitter i grupp och dom ser att dom inte är ensamma 

och att dom liksom, dom ser av varandra att, en person som sitter bredvid 

kanske vågar säga något lite halvkonstigt och det är ingen som reagerar utan 

dom förstår varandra på ett annat sätt och har överseende med även om det 

blir lite tokigt och att dom ändå har den tillåtelsen […] 

En förklaring till att sessionerna sker i grupp kan tänkas vara för att klienterna ska få 

möjlighet att skapa de sociala band en människa har behov av. En annan förklaring kan 

vara att sessioner sker i grupp för att människor som lever i utsatthet många gånger 

försöker undvika social interaktion genom att dra sig undan på grund av existerande 

fördomar (Scheff & Starrin 2013, ss 196–197). I gruppsessionerna ges möjlighet att skapa 

en tillhörighet med andra och att få dela med sig av sina erfarenheter till varandra, istället 

för att dra sig undan. De sociala band som skapas i den interaktion som sker i gruppen 

kan skapa en känsla av tillhörighet, en känsla av att deltagarna inte är ensamma om det 

missbruk de lever med och den problematik det kan medföra (Scheff 1997, s 74). 

6.2 Skam relaterat till missbruk 

I självkänsloprogrammets manual tas emotionen skam upp som tema i andra och tredje 

sessionen. Under sessionerna diskuterar klienterna sund skam som får människan att vara 

försiktig och giftig skam som får människor att uppleva självförakt. Sund och giftig skam 

kan likställas med beskrivningen av konstruktiv och destruktiv skam. Den konstruktiva 

(sunda) skammen värnar om vänskap och goda relationer och den destruktiva (giftiga) 

skammen kan skapa allvarliga problem om vi utsätts för andras hån, förödmjukelser och 

kränkningar (Scheff & Starrin 2013, s 191). B2 beskriver hur giftig skam kan skapa 

svårigheter: 

Skuld och skam är ju väldigt, för att alltså, det stöter vi på, kanske inte hos 

dom här etablerade missbrukarna, blandmissbrukarna, för dom har sin 

identitet där och dom kanske känner sig trygga med den identiteten. Sen när 

dom blir drogfria kanske skammen kommer upp på ett annat sätt men om man 

tittar på dom här vanliga Svensson-alkoholisterna så är skammen det som 

hindrar dom från att kliva in här. Det är det som hindra dom från att söka 
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hjälp, dom kanske vill söka hjälp, dom kanske är motiverade till det men dom 

skäms så mycket, för det kan ju va så att man har ett vanligt liv, alltså jobb 

och hela den här biten och familj och den där skammen sätter väldigt mycket 

stopp för att man ska gå vidare och skulden, alltså skam är ju nästan det värsta 

som dom här människorna bär på, det är nästan det tyngsta vi människor kan 

bära på våra axlar. 

För att hjälpa klienterna att våga bearbeta skammen pratar B2 om vikten av att tidigt börja 

jobba med skamkänslorna. Att jobba med skamkänslor kan påbörjas i all enkelhet, genom 

ett gott bemötande av de som lever med missbruk:  

[…] att komma hit ska inte vara någon skam i sig, vi är väldigt öppna och jag 

tror att det är hur man bemöter klienterna också, bemöter jag dig med: oj nu 

kommer du och berättar något jättepinsamt och någonting jättejobbigt […] 

men jobbar man väldigt öppet, öppen kommunikation så tar man ju bort 

skammen redan lite där. 

Att synliggöra skam är en viktig del i självkänsloprogrammet då skam som göms och 

undertrycks istället kan bli giftig (jmf Scheffs destruktiva skam). Detta kan resultera i, 

som B2 berättar, att klienten inte söker hjälp. Man skäms för att man skäms och sedan 

blir man arg för att man skäms och så skäms man för att man blir arg. Skam, som förblir 

instängd och obefriad, kan leda åt två olika håll, antingen tar den sig uttryck i 

våldsamheter eller resulterar den i psykisk ohälsa (Scheff & Starrin 2013, s 191). 

Upphovskvinnan menar, i likhet med B2, att skam kan orsaka den mest utplånande smärta 

en människa kan bära på. Vidare berättar upphovskvinnan att det inte är så konstigt att de 

som lever med ett missbruk, på olika sätt, försöker döva känslan av att inte få finnas till 

eller känslan av att inte vara önskvärd någonstans. Och på frågan hur dessa känslor kan 

dövas svarar hon:  

Ja, det kan vara på väldigt många olika sätt, det kan vara att man agerar utåt, 

man ser fel hos andra eller brister hos andra och förlägger saker utanför sig 

själv så det kan ju vara ett sätt att kompensera, sin egen otillräcklighet då. Ja, 

det kan det ju vara […] 

Det U beskriver stämmer också väl överens med det som sker i den sista riktningen i den 

kognitiva fasen av skamprocessen (se kapitel 4.3) där det beskrivs hur skamkänslor kan 
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hanteras genom att gå till attack mot andra, mot den som uppfattas som ännu svagare. 

Attack mot andra kan ske genom fysiska och verbala attacker. Sofistikerade metoder som 

ett hånfullt leende eller överlägsen ton är inte ovanligt när man attackerar andra (Scheff 

& Starrin 2013, ss 193–194). 

6.3 Efter skammen 

I skamprocessens kognitiva fas kan den andra riktningen orsaka en attack mot självet som 

resulterar i att man minskar sitt eget värde, tonar ner de egna behoven samtidigt som 

omgivningen visas en överdriven beundran och respekt (Scheff & Starrin 2013, ss 193–

194). Från fjärde sessionen och framåt ligger fokus på positiva tankar och att stärka jaget 

vilket kan ses som ett sätt att arbeta mot effekterna i den kognitiva fasens andra riktning. 

I session fyra och fem sätts mål upp och enligt programmets manual är det viktigt att livet 

ska ha en mening och deltagarna måste tillåta sig att drömma. Tanken är inte att 

deltagarna ska leva i en dröm utan av en dröm. Mål som sätts upp ska inte vara 

ouppnåeliga, målet ska kunna byggas in i deltagarens vardagsrutiner. B2 berättar att det 

dels gäller för klienterna att hitta försöka hitta andra glädjeämnen i tillvaron än droger 

men också att våga möta det tomrum som blir när klienten slutar med sitt 

substansmissbruk: 

[…] och så ha ett intresse är väldigt viktigt alltså och det är inte många, kanske 

har man drogat i flera så är det svårt att bara hitta ett intresse. Och en social 

tillvaro är också viktig, har man inte familj då till exempel och alla ens vänner 

är aktiva, då blir man ju väldigt ensam […] det blir som ett stort tomrum och 

ibland så ska man kanske inte fylla det med något nytt heller utan man ska 

lära sig leva med det tomrummet […] 

Den konstruktiva skammen om vänskap och goda relationer, den varnar oss från att göra 

sådant som kan skada de sociala banden och hindrar oss från att försätta oss i pinsamma 

situationer (Scheff & Starrin 2013, s 191). Session sex och sju kan ses som ett led i att 

arbeta med den sunda, som Scheff benämner konstruktiva, skammen då fokus ligger i att 

ta ansvar för sig själv, sina tankar, handlingar och reaktioner. U berättar hur arbetet kan 

se ut: 

[…] jag gör dumma grejer, bänga grejer och förväxlar det beteendet med mig 

själv och det är en fälla, en riktig fälla. Jag är så dålig för att jag har gjort…. 
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Jag körde på den i fyllan, i stället för att säga, ja absolut, gud ja alltså det här, 

det ångrar jag verkligen men jag kan inte göra något åt och det är inte jag som 

är en dålig människa, det är jag som har gjort dåliga saker, och det här försöker 

vi ju pränta in. 

Session sex och sju handlar också om att stå upp för sig själv och att ytterligare stärka det 

positiva tänkandet om sig själv. I sessionerna diskuteras förmågan att prata positivt till 

sig själv, ge uttryck för egna känslor och att kunna ge och ta emot andras beröm.  

6.4 Beskrivning av programmets utfall 

I tidigare forskning förklarar Dalgas-Pelish hur en låg självkänsla är kopplat till dålig 

hälsa och avvikande sociala beteenden som substansmissbruk, dåliga akademiska 

prestationer, depression, självmord och tidiga graviditeter. För mer än 30 år sedan 

presenterade Coopersmith bevis som stöder vikten av en stark självkänsla som 

skyddsfaktor mot missbruk och andra socialt nedbrytande beteenden (se Dalgas-Pelish 

2006, s 341). I intervjuerna pratar vi om på vilket sätt en stärkt självkänsla kan hjälpa den 

som lever med missbruk men som vill ta sig ur det. U påpekar att självkänslan inte är en 

ensam faktor utan programmet ger en insikt i vad en stark självkänsla betyder för den 

enskilde och i de beslut han eller hon fattar. Hon menar att programmet i sig inte är något 

mirakel men att det ger den som lever med missbruk verktyg för att kunna stärka 

självkänslan: 

Det hjälper till och fatta bra beslut. Det är det som är det primära. Att jag inte 

fattar, för mig, destruktiva beslut. Men sen, är det ju dom som faller tillbaka, 

absolut […] och det är dom som gått flera gånger det är ingenting som hindrar, 

det är kanske tredje gången kanske, alltså varje gång så får jag … som när jag 

läser en bok, om jag läser om den så ser jag nya saker, så det behöver inte vara 

fel. 

U beskrivning av hur programmet hjälper klienterna att fatta beslut som är bra för dem 

går i linje med tidigare forskning. Barn som deltar i program genom att det får verktyg 

för att stärka sin självkänsla, är bättre rustat för att göra bra val i livet och må bättre i 

världen det lever i (Dalgas-Pelish 2006, s 347). I innehållsanalysen av programmets 

manual framkommer tydligt att sessionernas syfte är att starta en vilja att förändras hos 

klienterna. Genom sessionernas olika teman väcks tankar och frågor hos klienterna som 
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sedan diskuteras i gruppen. I grupperna får klienterna det stöd och de verktyg som behövs 

för att bearbeta de frågor och tankar som uppstår. U berättar också att flera klienter som 

gått självkänsloprogrammet väljer att gå vidare till andra program efteråt. Hon menar att 

en stärkt självkänsla gör det lättare för klienterna att acceptera sitt missbruk och sedan 

göra bra individuella val utifrån det.  

I intervjun med B2 framkommer en uppfattning som är likvärdig U. B2 menar att när 

självkänslan stegvis stärks, genom programmets sessioner, kan det bidra till ett liv fritt 

från missbruk och substansberoende:  

Man kan inte tänka sig att folk ska studsa ut härifrån och älska sig själva, det 

är liksom att ha för höga krav på resultat … men att dom ökat sin självkänsla 

lite, det hjälper ju dom, och att dom tar med sig det här som dom lärt sig i 

självkänsloprogrammet kan ju göra att när dom blir drogfria liksom kan öka 

sin självkänsla ännu mer och det är jag helt övertygad om. 

B1 beskriver, i likhet med U och B2, programmets syfte och utfall på följande sätt:  

[…] alltså det ger ju ringar på vattnet kan man ju säga, när dom stärker upp 

sig […] alltså, ja, det händer så mycket när dom stärker sin självkänsla, dom 

vågar ta tag i saker och dom vågar göra saker och dom inser att dom inte ska, 

kanske, dricka så mycket som dom har gjort […] 

Men det finns också gånger där programmet inte helt lever upp till syftet och klienten går 

stärkt ur programmet. B1 beskriver en händelse som kan liknas vid det undandragande 

beskrivs ske i skamprocessen. Ett undandragande kan ske om skammen blir så plågsam 

att den inte kan bäras utan måste undvikas till varje pris. Självbilden måste hållas intakt 

och det görs den genom att inte försätta sig i situationer som kan uppväcka skam (Scheff 

& Starrin 2013, ss 193–194). B1 berättar om hur programmets utfall kan påverkas av de 

skamkänslor en del klienter upplever, hur skammen kan påverka genom att den blir 

övermäktig, icke hanterbar - hur den kan liknas vid ett undandragande: 

[…] eller vad jag tycker att jag upplever så, då är det ju det här med skam. Det 

är ju väldigt svårt för dom och förstå, det här med giftig skam och sund skam. 

Det är mer om man kunde, ibland känner jag att man kanske kunde förenkla 

den, dom sessionerna lite, för, för det mesta tycker dom att det river upp så 
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mycket […] jag har ju haft en kvinna då, hon har gått en gång, hon var 

jättenöjd och dom såg förändringar, hennes anhöriga och kolleger på jobbet, 

men nu påbörjade hon andra omgången och det funkande inte alls. Hon sa då 

att det rev upp alldeles för mycket, hon tyckte det var alldeles för jobbigt, så 

hon hoppade av. 

För kvinnans del blev skammen så svår att hantera att hon valde att sluta programmet. I 

det här fallet finns också risk för eget destruktivt beteende genom att hon fortsätter med 

sitt missbruk då hon valde att avsluta programmet. Skam som göms och undertrycks kan 

bli destruktiv. Skam, som förblir instängd och obefriad, kan resultera i psykisk ohälsa 

(Scheff & Starrin 2013, s 191). B1 berättar i intervjun att det kändes viktigt för henne, att 

inte släppa taget om kvinnan. Hon menar att det är viktigt att se den enskildes, individuella 

behov av hjälp så hon fortsatte söka kontakt med kvinnan. Kvinnan tackade först nej till 

all hjälp och all vidare kontakt. Men efter ett tag tog kvinnan dock själv ånyo kontakt med 

B1. Kvinnan ville, trots den jobbiga upplevelsen i självkänsloprogrammet, prata igenom 

det inträffade och bad samtidigt om hjälp då hon även uttryckt en oro över sin psykiska 

hälsa. B1 förklarar hur det fortsatta arbetet med kvinnan planeras, notera dock att det 

fortsatta arbetet ligger utanför självkänsloprogrammet:  

[…] så tanken är väl att hon ska komma till mig och vi sätter oss och tittar på 

det här för då så, mitt i allt det här, så vart hon orolig för det här att hon har 

druckit till sig en demens, såklart, och det störde henne för hon vart liksom 

påmind om att hon inte kom ihåg saker och att hon glömde saker och att hon 

inte riktigt förstod saker, det mest enkla så, så att, vi ska träffas och så får vi 

se vart det leder då.  

Även U uttrycker hur viktigt det är se de individuella behoven, för att klienten ska vilja 

fortsätta sitt arbete med att försöka ta sig ur sitt missbruk. U menar att det är viktigt att 

låta klienterna få ta plats samt hålla ögon och öron öppna för de som inte vågar eller kan 

ta plats. U menar att det är viktigt att synliggöra och inte släppa taget om de klienter som 

gör allt för att vara andra till lags och för de klienter som gör allt för att passa in i en 

grupp. Det U beskriver kan liknas vid hur skam kan orsaka en attack mot självet som 

resulterar i att man minskar sitt eget värde, tonar ner de egna behoven samtidigt som 

omgivningen visas en överdriven beundran och respekt (Scheff & Starrin 2013, ss 193–

194). U berättar:  
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[…] alltså det ligger ju en motsättning i att sätta sig i en grupp när jag har en 

lägre självkänsla, bara det är ju en motsättning. Och beroende på personlighet 

och hur du är och om du är en till lags kan du bli ännu mer till lags i en grupp 

och att inte gå in då utan du har fullt upp med att anpassa dig till situationen, 

det kan ju vara ett aber […] vi vill ju heller inte lämna ut någon, alltså, så det 

blir obehagligt för någon, för då har vi ju förlorat den så det här är ju en väldig 

balansgång på och ge någon utrymme, vill den ha utrymmet? 

U menar att för att förhindra att klienterna utsätter sig för en attack mot självet, är det 

viktigt att uppmärksamma deltagarnas individuella förmågor och förutsättningar. För att 

så många som möjligt, oavsett förmåga, ska kunna gå självkänsloprogrammet kan 

klienten erbjudas att gå bredvid själva gruppen. Att vid ett eller två tillfällen få vara med 

och observera utan att vara aktiv i sessionerna. Detta är ett sätt att ge den eller de klienter 

som har svårt att ta för sig, en möjlighet till inblick i självkänsloprogrammet och skapa 

de förutsättningar som krävs för att få klienten att delta i programmet. I likhet med 

upphovskvinna menar B2 att den enskildes förmåga är viktig att beakta för att uppnå ett 

så bra utfall av programmet som möjligt. B2 resonerar kring klienters förmågor och 

programmets utfall:  

Har dom förmågan att ta till sig? Det kan handla om psykiska utvecklings-

störningar, det kan handla om andra kognitiva nedsättningar som dom har fått 

av droger, då blir det ju svårt för dom att ta till sig och då behöver man kanske 

repetera.  

B1 lyfter i likhet med B2 liknande aspekter på klienters förmågor och programmets utfall:  

[…] som när det är lite kognitivt, så att dom inte förstår […] om man tänker 

dom här som har druckit alkohol i många år, det finns ju ändå en liten brist 

där i kanske och förstå allting så, just när dom ska göra uppgiften, 

hemuppgiften så, det är inte alltid dom förstår riktigt. 

De tre intervjupersonerna delar med sig av erfarenheter som väl stämmer överens med 

det Ersöğütçü och Karakaş tar upp i sin artikel. De skriver att ett beroende kan liknas vid 

en destruktiv social sjukdom som har en negativ påverkan på den personliga hälsan, 

familjelivet och den egna säkerheten. Ersöğütçü och Karakaş tar också upp att problemet 

med missbruk är att det har en negativ påverkan på människans sociala förmågor, 
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välbefinnande och sociala interaktioner (Ersöğütçü och Karakaş 2016, s 587). B1 berättar 

lite om sina tankar på hur en lösning på dessa svårigheter skulle kunna se ut:  

[…] oftast förstår dom inte frågeställningarna heller, utan dom, jag vet inte, 

ibland kanske man behöver behandla det mer i skrift på något vis, så att dom 

förstår bättre när dom ser det skrivet […] att det är bättre att förstå när dom 

har det tydligt framför sig så, jag vet inte. Lite så har jag upplevt att dom säger, 

en del säger att det rör upp så mycket, just skam, och dom behöver ju ändå gå 

igenom den, man kanske kan ändra lite i upplägget. 

I intervjuerna blir det tydligt att kognitiva förmågor påverkas av substansmissbruk. Enligt 

samtliga intervjupersonerna uppvisar en del klienter vissa svårigheter i att förstå en del 

av sessionerna, särskilt de som tar upp skam, vilket också kan tänkas påverka 

självkänsloprogrammets utfall.  

7 Slutdiskussion 

Denna diskussion kommer att återkoppla till examensarbetets frågeställningar som är: 

Hur beskrivs relationen mellan missbruk och självkänsla inom programmet? Varför 

finner ansvariga för programmet att denna relation är viktig att utgå ifrån vid behandling 

av missbruk? Hur beskrivs programmets genomförande och vilka resultat ger det? Och 

hur kan självkänsloprogrammets beskrivna innehåll, genomförande och utfall förstås 

utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv? Syftet med detta examensarbete har varit att 

beskriva Västerviks kommuns självkänsloprogram. Syftet har även varit, att utifrån ett 

emotionssociologiskt perspektiv, analysera behandlarnas upplevelse av den inverkan 

programmet har på klienterna när det gäller att stärka självkänslan hos människor som 

lever med ett missbruk. I resultatet beskriver de tre intervjuade personerna ett tydligt och 

betydelsefullt samband mellan självkänsla och missbruk. Det framgår att 

upphovskvinnans och behandlarnas uppfattade meningar är att de som lever med 

missbruk har haft en svår barndom. Det betyder nödvändigtvis inte att de har vuxit upp i 

utsatthet i olika former, utan snarare så att de under uppväxten inte blivit sedda eller 

uppmärksammade för den person de faktiskt har varit och är. 

Enligt upphovskvinnan och behandlarna är resultatet av att inte blivit sedda som de 

personer de är, en sämre självkänsla. En sämre självkänsla har bland annat lett till 

klienternas destruktiva beteenden genom olika former av substansmissbruk. Det 
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beskrivna resultatet är förenligt med tidigare forskning och med det emotionssociologiska 

perspektivet. Det emotionssociologiska perspektivet och tidigare forskning säger att det 

är viktigt för självkänslan och det egna värdet att bli sedd och uppmärksammad för den 

individ människan är. Ju mer uppmärksamma, närvarande och lyhörda föräldrar är 

gentemot sitt barn desto större grad av stolthet upplever det, självkänslan stärks och risken 

för att utveckla ett destruktivt beteende i vuxen ålder minskas. Försummas och avvisas 

barnet av sina föräldrar skapas känslor av otillräcklighet och skam (Scheff 1997, ss 75–

76). I resultatet framgår tydligt att upphovskvinnans och behandlarnas utgångspunkt inom 

missbruksvård utgår ifrån vikten av en stark självkänsla. En stark självkänsla hjälper 

människor som lever med missbruk att fatta bra beslut och beslut som inte är destruktiva 

för dem. Tidigare forskning pekar på en liknande utgångspunkt som viktig för människor 

som lever med missbruk (Dalgas-Pelish 2006, s 341).  

Manualen ger en tydlig beskrivning av hur programmet genomförs i sessioner. 

Sessionerna är baserade på olika teman. I den andra och tredje sessionen tas temat skam 

upp som är den grundläggande känslan för människans existens samt alla sociala 

interaktioner. Skam är en nyckelkomponent i medvetandet och den moraliska känslan 

(Scheff & Starrin 2013, s. 190). Det Scheff och Starrin pekar på blir extra tydligt i 

programmets beskrivna utfall. B1 berättar om en specifik händelse där en kvinna väljer 

att avsluta sitt deltagande i programmet, på grund av att skammen blir för svår att hantera. 

B1 och B2 tar också upp kognitiva svårigheter som en följd av långvarigt missbruk. De 

beskriver hur dessa svårigheter kan påverka deltagarnas förståelse för programmets syfte 

utifrån sina kognitiva förutsättningar, vilket också kan påverka programmets utfall.  

När sessionerna om skam bearbetats ligger fokus i resterande sessioner i programmet på 

positiva tankar. Klienterna uppmanas att tänka positivt om sig själva och inte se sig som 

dåliga individer, på grund av dåliga handlingar de många gånger utfört. Klienterna 

uppmanas också att lära sig att ge och ta emot beröm av varandra. Denna del av 

programmet kan ses som ett arbete med den sunda (jmf Scheffs konstruktiva) skammen 

som ökar möjligheterna att skapa goda relationer, stärka de sociala banden och förhindra 

klienterna att ytterligare försätta sig i situationer som är destruktiva för dem (Scheff & 

Starrin 2013, s 191).  

För att återkoppla till examensarbetets frågor så är svaren att relationen missbruk och 

självkänsla är en viktig och grundläggande faktor för att människor som vill ta sig ur ett 
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missbruk. Självkänslan kan ses som viktig då den enligt det emotionssociologiska 

perspektivet är grundläggande för människans existens. Självkänsloprogrammet 

genomförs i gruppsessioner där tanken är att starta en förändringsprocess hos människor 

som lever med missbruk, vilket också sker enligt studiens resultat. För många klienter 

verkar dock förändringsprocessen vara svår att hantera i samband med de känslor av skam 

som uppstår. En konsekvens av det är att klienter dels lämnar programmet och riskerar 

att stanna kvar i sitt missbruk, men också att klienter vill gå programmet igen.    

Jag förtydliga att denna studie endast är giltig i den kontext som studerats och studiens 

resultat ska inte ses som generaliserbart (jmf Bryman 2011, s 353) inom missbruksvården. 

Avsikten är snarare att resultatet ska se som överförbart (Bryman 2011, s 355). Med 

överförbart syftar jag inte enbart inom missbruksvården utan även till dig och mig. I våra 

dagliga sociala interaktioner bör vi tänka på hur vi talar till och kritiserar varandra samt 

hur vi uppmärksammar och synliggör varandra. Jag vill påminna om att syftet med 

examensarbetet inte varit att presentera någon form av utvärdering av 

självkänsloprogrammet. Syftet och studiens intresse har dels utifrån ett 

emotionssociologiskt perspektiv, varit att analysera behandlarnas upplevelse av den 

inverkan självkänsloprogrammet har på människor men också att studera hur självkänslan 

påverkar människor över lag.  

Med utgångspunkt i det emotionssociologiska perspektivet blir det i analysen tydligt hur 

obearbetade känslor av skam och en sämre självkänsla påverkar människor negativt. Inom 

missbruksvården kan det därför ses som viktigt att ta fram ett mått på individens 

självkänsla för att kunna erbjuda lämpliga insatser. Ett bra verktyg för ändamålet är 

Coopersmiths CSI-skala där måttet tas fram genom ett frågeformulär (Ersöğütçü & 

Karakaş 2016, s 588). Men det är inte enbart inom missbruksvården viktigt att arbeta med 

att stärka självkänslan. Det är lika viktigt i det preventiva arbetet mot missbruk (SFS 

2001:453). Det framkommer i tidigare forskning att preventiva och tidigt insatta program 

som ges med avsikt att stärka en individs självkänsla har god effekt mot missbruk senare 

i livet (Dalgas-Pelish 2006, s 341). Den kunskap om självkänslans betydelse som 

presenteras i detta arbete borde även kunna överföras till andra områden än 

missbruksvården. Skolor och andra verksamheter som riktas mot yngre individer är 

exempel på områden där kunskapen kan vara överförbar i preventivt syfte. Sjukvården är 

ett annat område där kunskap om självkänslans betydelse kan ha viktig betydelse för 

patienters tillfrisknande och återhämtning. Det finns åtskilliga sjukdomstillstånd som 
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påverkar fysiska och kognitiva förmågor negativt, vilket kan resultera i att människors 

självkänsla försämras (Bryman 2011, s 355). 

I examensarbetet har en partikularistisk undersökning gjorts genom en fallstudie av 

självkänsloprogrammet och dess sessioner (Merriam 1994, s 25). Med hjälp av fallstudien 

och Scheffs emotionssociologiska perspektiv har examensarbetet gett en idiografisk syn 

på den process som gör självkänsloprogrammet speciellt i sitt slag (Bryman 2011, s 76). 

Arbetet har också skapat en heuristisk förståelse för den emotionella process som påbörjas 

hos människor som lever med ett missbruk men vill försöka ta sig ur det. Att genomföra 

denna deskriptiva fallstudie av självkänsloprogrammet har inneburit att analysera och 

bearbeta tillgängligt material bestående av tre semistrukturerade induktiva intervjuer samt 

analys av innehållet i självkänsloprogrammets manual (Merriam 1994, s 27). 

8 Reflektioner och förslag till vidare forskning 

Genom arbetets semistrukturerade intervjuer, tillgång till unikt material i form av 

självkänsloprogrammets manual samt en fördjupning i Scheffs emotionssociologiska 

perspektiv upplever jag att jag fått en ökad förståelse för självkänslans betydelse, inte 

bara inom missbruksvården utan även generellt för självkänslan som emotion. Jag har 

under arbetets gång blivit väl medveten om självkänslans betydelse i relation till ett 

substansmissbruk. Jag har också blivit mer uppmärksam på den koppling skam kan ha till 

självkänsla vilket gjort att jag observerar mina medmänniskors emotionella agerande i 

sociala interaktioner utifrån ett emotionssociologiskt synsätt.  

I takt med mina reflektioner av hur skam påverkar oss har jag också reagerat över hur 

svårt det kan vara att ta sig ur en skamfylld situation. Något annat jag uppmärksammat är 

den tid det kan ta att stärka självkänslan, samtidigt som den snabbt kan försämras 

beroende på vilken grad av skam en individ utsätts för. Jag har under arbetets gång även 

reflekterat över att kognitiv förmåga och skam kan vara ett hinder för deltagare i 

programmet. Och i ljuset av dessa reflektioner har en del frågor väckts.  

En fråga som uppstått är om självkänsloprogrammets två sessioner kring temat skam är 

tillräckligt för att bearbeta konsekvenserna av de skamkänslor klienterna, enligt studiens 

intervjupersoner, upplever? En annan fråga som väckts, har med situationen där en klient 

lämnat programmet och några vill gå programmet igen att göra. Intervjupersonerna 
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berättar vad dem tror det beror på men den fråga som väckts hos mig är om programmet 

verkligen är anpassat för alla? Jag tror att självkänsloprogrammet är en viktig del inom 

missbruksvården- Programmet behövs då studiens resultat ändå beskriver hur en viktig 

och betydelsefull förändringsprocess påbörjas hos klienterna som deltar. Men behöver 

programmet förändras eller anpassas för att klienter ska stanna kvar i programmet eller 

inte känna behov av att gå det igen? Vilka förbättringar kan göras för att klara av att möta 

klienterna där de befinner sig och för att hjälpa dem i den många gånger jobbiga och svåra 

förändringsprocess de går igenom? 

I denna fallstudie har behandlarnas upplevelse av självkänsloprogrammets inverkan på 

klienterna analyserats. För att få en mer rättvis bild av självkänsloprogrammets inverkan 

bör klienternas upplevelse av programmet också undersökas, vilket kräver ytterligare 

forskning inom området. För att bringa klarhet i och få en förståelse för den 

förändringsprocess som påbörjas i programmet kan en komparativ studie av olika insatser 

inom missbruksvården genomföras. Ett sätt att ta del av klienternas upplevelse av 

programmet, kan vara en kvantitativ studie i form av enkäter med utvärderande frågor.   
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Bilagor 

Bilaga A - Information och förfrågan om deltagande i en fallstudie  

 

Hej, 

jag är socionomstudent på Linnéuniversitet i Kalmar och i utbildningens sjätte termin 

ingår att göra ett examensarbete. Mitt arbete bygger på en fallstudie av 

självkänsloprogrammet med förhoppning om att resultatet i studien kan leda till ökad 

förståelse för självkänslans betydelse hos människor som lever med alkoholmissbruk och 

som vill försöka komma ur det. 

 

I Sverige har konsumtionsmönstret förändrats när det gäller alkohol, främst genom att det 

så kallade sociala drickandet ökat, det vill säga, vi dricker alkohol även till vardags. I 

samhället är alkohol en socialt accepterad dryck och de flesta som konsumerar alkohol 

gör det för att få ut positiva effekter. Förutom att alkohol allt mer blivit en del i sociala 

sammanhang, kan den också skapa beroende och missbruk som leder till sociala problem. 

Tidigare forskning visar tydligt att låg självkänsla är nära kopplat till alkoholmissbruk. 

Vi vet också att en av effekterna av alkohol är behagliga erfarenheter som förskjuter 

känslor av otillräcklighet och just dålig självkänsla. Syftet med studien är undersöka 

vilket utfall självkänsloprogrammet har hos människor som lever med alkoholmissbruk, 

och därför vänder jag mig till Er med en förfrågan om att få genomföra en intervju med 

Er om Ert arbete med självkänsloprogrammet? 

  

Det är helt frivilligt att medverka i studien. Intervjun kommer att genomföras på Er 

arbetsplats eller en annan avskild plats som väljs av Er. Intervjun beräknas ta cirka 60 

minuter. Ni är helt fri att, utan motivering, avstå svara på frågor Ni inte vill besvara.  

 

Materialet från intervjun kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 

 

Om Ni är intresserad av att ta del av arbetet, skickar jag gärna ett exemplar till Er när det 

är färdigt, alternativt ett mejl med en länk till den elektroniska publiceringen. 

Examensarbetet kommer att publiceras på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida DIVA. 

Mitt examensarbete görs under handledning och Ni får gärna kontakta mig eller min 

handledare för ytterligare information. 

 

 

Jämjö 2018-04-04    

 

 

Susanne Aronsson   

Mobil: 0723 - 99 07 04  

sa223bu@student.lnu.se 

 

 

Handledare: Anette Lundin 

Universitetslektor, Linnéuniversitetet 

anette.lundin@lnu.se 
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II 

Bilaga B – Skriftligt informerat samtycke 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i fallstudien med titeln -  

”Självkänslans vara eller icke vara hos människor med missbruksproblematik”.  

 

• Jag har informerats om studiens syfte, hur information till studien samlas in, 

bearbetas och handhas.  

• Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt. 

• Jag har informerats om vart jag kan vända mig om jag har frågor kring studien.  

• Jag samtycker härmed till att medverka i denna fallstudie vars syfte är att 

undersöka vilket utfall självkänsloprogrammet har hos människor som lever med 

missbruk men vill försöka ta sig ur det. 

 

 

 

Ort och datum: __________________________________________________________ 

 

Namnunderskrift: ________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________________________________________ 

 

 

Ort och datum: __________________________________________________________ 

 

Forskarens underskrift: ___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________________________________________ 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga C – Intervjuguide 1 

 

Intervjuguide – huvudpersonerna 

 

1) Berätta om dig själv? Vem är du? 

- Vad har du för utbildning och erfarenhet? 

- Vad är det som gör att du arbetar med det du gör idag? 

 

2) Vad betyder ordet/begreppet självkänsla för dig? 

- Varför, anser/tror du, att en stark självkänsla är viktig för människor? 

  

3) Vilken betydelse anser/tror du att självkänslan har för människor som lever med 

ett missbruk?  

- Hur uppmärksammas en sämre självkänsla hos människor som lever med ett 

missbruk? 

 

4) Berätta om självkänsloprogrammet? 

- Hur uppstod idén och tankarna kring programmet? 

- Varför behövs självkänsloprogrammet? 

- Vad är det som avgör vilken som få gå programmet? 

 

5) Vilket utfall upplever du att programmet har? 

- Vilka positiva respektive negativa delar ser du med programmet? 

- Varför är självkänsloprogrammet en viktig/relevant arbetsmodell? 

 

6) Hur ser det framtida arbetet ut med självkänsloprogrammet? 

- Hur sker utvärdering av programmet? 

- Hur arbetar ni för att utveckla modellen? 

- Har andra kommuner visat intresse för ert program?  

     – på vilket sätt?  



  
 

IV 

Bilaga D – Intervjuguide 2 

Intervjuguide – behandlare 

 

1) Berätta om dig själv? 

- Vad har du för utbildning och erfarenhet? 

- Hur länge har du arbetat med människor som lever med missbruk? 

 

2) Hur ser ditt arbete ut idag? 

- Vilken/vilka arbetsmetoder/modeller arbetar du med? 

- Hur fungerar det? 

 

3) Berätta om självkänsloprogrammet? 

- Har du/har du haft klienter som går självkänsloprogrammet parallellt med 

annan metod?  

- Hur upplever du graden av självkänsla hos klienter som går 

självkänsloprogrammet kontra de som inte går programmet? 

- Hur upplever du klienternas uppfattning om självkänsloprogrammet? 

 

4)  Vad är det som gör självkänsloprogrammet unikt i sitt slag? 

- Vad tror du är så speciellt med programmet? 

- Varför behövs programmet? 

 

5) Vilka styrkor respektive svagheter ser du i självkänsloprogrammet?  

- Finns det något som är särskilt bra? 

- Finns något som kan förändras och/eller förbättras? 

 


