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                                     Sammanfattning 
 
 
Denna uppsats handlar om missbruk av droger och alkohol. Missbrukandet ses här som en 
förmedlad kollektiv verksamhet i vilken flera deltagande människor formar en gemenskap, 
sätter regler för denna gemenskap, samt skapar och omskapar ett socialt sammanhang som för 
dem många gånger blir avgörande. Avgörande för de stora svårigheter det innebär både att ta 
sig ur missbruket, eller för att dröja kvar i det. Missbruket som till en början är någon form av 
behaglig känsla, ett stöd, eller en meningsskapande livsfaktor, utvecklas så småningom till en 
verksamhet som mer plågar än lindrar; kroppen darrar, den ångest som först mattades, växer 
sig i stället större. 
 
I Verksamheten missbruk förmedlas (eller undgår att förmedlas) värderingar och normer – 
skapas behov, motiv, och mål för verksamheten. Dessa förmedlas inte ”rakt ut i luften”, utan 
förmedlingen sker genom och med hjälp av medierande verktyg, artefakter, skapade av 
människan. Språk, som medierande förbindelse olika personer emellan – i det här fallet 
verbalt, muntligt språkande och den möjlighet till kommunikation som detta kan innebära – är 
av central betydelse. Människor föds inte till missbrukare, utan en rad inte minst 
sociohistoriska och kulturella samband och kontexter predisponerar olika personer för olika 
möjligheter. Ju mer vi kan lära om dessa komplexa och flerfaldiga samband, desto bättre kan 
vi förstå och hjälpa både oss själva och våra barn att förekomma och förebygga, undvara och 
nyskapa, och så kunna forma vägar till ett liv fritt från missbruk. Vi kan forma och förmedla 
andra motiv, andra behov och andra mål – skapa andra regler, andra gemenskaper – deltaga i 
alternativa verksamheter, i vilka fler möjligheter ges till andra meningsskapande handlingar. 
 
Jag har under denna studie mött några missbrukare och fått ta del av en bit av deras 
livssituation och tankar. Jag har också mött personal på den vårdavdelning dit dessa 
missbrukare (klienter) frivilligt sökt sig för att försöka få hjälp och stöd att ta sig ur sitt 
missbruk. Genom deltagande observation, samt tillfällen till kortare intervjuer och mer 
personliga samtal med både personal och missbrukare, har min utgångspunkt varit att försöka 
bättre förstå vad som föregått missbruket, vad som hållit det vid liv, och vad som driver 
missbrukarna att försöka bryta det. Utifrån hur missbrukaren själv och personalen vill 
beskriva och tolka dessa sammanhang, har jag med hjälp av min teoretiska ram sökt rimliga 
förståelsemodeller.  
 
Drogmissbruk framstår för mig med denna undersöknings perspektiv som en djupt smärtsam 
och ångestladdad verksamhet. Jag vill belysa drogens många gånger betydelse av ett slags 
ställföreträdande livsinnehåll. Man tillskriver drogbruket en betydelsebärande tillvaro (under 
en tid) – som så småningom blir ett knappt och ihåligt meningsskapande, och till slut kan ta 
livet av en, om man inte slutar. I en sådan paradox blir det nästan oöverstigligt svårt att sluta 
bruka droger eller berusa sig: Samtidigt som ens högsta önskan är att bli drogfri och finna en 
ny  meningsfull tillhörighet, så finnes bakom missbruket också ofta till en början ensamhet 
och isolering. En av klienternas ord om denna kan man kalla det rävsax följer mig: ”Jag måste 
klara av att sluta, annars går jag ut i skogen och tar livet av mig”. I paradoxen, i denna 
motsättning, ligger dock också den möjliga drogfriheten.  

      

       

 



                                      Förord 
 
Alla är nybörjare i början, och ej heller blir man någonsin fullärd – och tur är väl det. 
Men, något mer, om skrivandets väl och ve, liksom forskningsuppdragets alla 
mångfacetterade och skiftande stadier, känner jag till nu – än när jag påbörjade uppsatsarbetet. 
Det har varit oerhört lärorikt och det känns glädjande och tacksamt. 
 
På samma vis som jag fått lära mig om själva arbetsprocessens specifika och varierande 
utgångspunkter, har jag, givetvis, lärt mig om drogmissbruk och de sammanhang i vilka 
missbruk står att möta. 
 
För dessa mina lärdomar är jag flera personer djupt tack skyldig. 
 
Tack till alla på Mottagningen – till underbara och generösa klienter och kunnig, vänlig och 
hjärtlig personal. Utan er insats och medverkan hade denna uppsats inte varit. 
 
Tack till min högt uppskattade och fina handledare Anna-Maria Ahlén. Din generösa förmåga 
att alltid vara ”på rätt plats”, både psykologiskt och konkret i arbetsgången, har varit en 
betydelsefull och lärorik förmån.  
 
Så sist men inte minst Tack till mina föräldrar och till min familj. Pappa har varit en outröttlig 
läsare, granskare och vän, liksom mammas fulla support alltid är med mig. 
 
Mina barn, Stefan, Anna, Martin, och min man Per, har lyft de tyngsta dagarna: Tack för allt 
tålamod, värme och oumbärligt stöd.  Denna text tillägnas er. 
 
Ålsta i November 2004 
 
Veneta Z Blendulf 
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1 Inledning 
 
 
Med denna uppsats vill jag förmedla en bit av den ensamhet och utsatthet som ofta 
sammanhänger med missbruk av droger och alkohol. Jag vill försöka sätta i blickpunkten en syn 
på drogmissbruk, i vilket missbrukaren alltid är och förblir ett subjekt, en del av ett ”vi” – i stället 
för en stigmatisering av missbrukaren och ett avståndstagande från ”oss andra”, vi som inte 
missbrukar. En väg till en sådan förståelse är i min mening att beakta drogmissbruk som en del av 
en samhällelig helhet (i vilken alla bidrar och bär ansvar), som ett meningsskapande vardagsliv. 
Missbrukandet ses här som en verksamhet, i vilken människor söker tillhörighet och tillsammans 
innebär en gemenskap, ett socialt sammanhang. 
 
Jag har mött några narkotika- och alkoholmissbrukare och fått ta del av en bit av deras 
reflektioner och synsätt. Jag har också mött personal på den vårdavdelning dit dessa missbrukare 
sökt sig för att försöka få hjälp och stöd att ta sig ur sitt missbruk.  
 
Min förhoppning är att genom uppsatsarbetet kunna delge ett sätt att se på ”människan i 
samhället, och samhället i människan”, som kan bidra till vidare diskussion och resonemang. 
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2 Disposition – studiegång 
 
 
Till en första början vill jag gärna sammanfatta min studiegång, samt uppsatsens olika delar och 
deras plats i texten. Detta i förhoppning om att läsaren lättare kan orientera sig bland raderna och 
få en överblick över studien. 
 
 
2.1 Innehåll i uppsatsens arbetsmoment 
 
Jag har bedrivit uppsatsarbetet i tre moment. Det rör sig om a) litteraturstudier, b) en empiridel, i 
form av deltagande observation, samt 3) har jag försökt föra ett teoretiskt resonemang, knutet till 
min teoretiska ram. Naturligen har inte dessa moment statiskt följt en efter en på varandra, utan 
det rör sig förstås snarare om ett växlande mellan dem. 
 
Litteraturstudierna innefattar läsning (1) om och utifrån verksamhetsteorin, liksom (2) av 
historisk karaktär (objekthistoriskt perspektiv), vad gäller missbruksproblematikens bakgrund, 
studier för (3) en orientering om de teorier som ligger till grund för de förklaringsmodeller till 
missbruk, som har varit och är rådande i synen på missbruk (teorihistoriskt perspektiv), samt (4) 
har jag studerat mer allmänt samhällsbelysande forskning/teorier, som ger stöd för en ansats till 
ett bredare sammanhang, i avslutande reflektioner, kapitel 15.  
 
De empiriska studierna, den empiriska undersökningen, har ägt rum på ”Mottagningen”, vilket är 
den benämning jag valt att använda avseende institutionen, platsen, för min deltagande 
observation. Det rör sig om en form av vårdinrättning, som missbrukare kan uppsöka för att få 
hjälp. Detta är en plats på vilken jag mött missbrukare som vill och bestämt sig för att försöka 
sluta att missbruka, liksom personal som arbetar där.  
 
Det teoretiska resonemanget: Att anknyta den empiriskt och teoretiskt undersökta 
missbrukarproblematiken till en helhet, med ansatsen att begripliggöra och synliggöra genom att 
sätta in den i vissa övergripande tankemodeller, gör jag i form och med hjälp av ett teoretiskt 
resonemang. 
 
 
2.2 Genomgång kapitelvis 
 
Kapitel 3-4 innefattar en allmän bakgrund till varför valet av uppsatsämne föll på missbruk, min 
personliga förförståelse i ämnet, samt övergripande ingångsfrågor med vilka jag gick in i 
skrivandet.  
 
Följer syfte, avgränsning, centralt perspektiv och definitioner i kapitel 5 och 6. 
 
Kapitel 7 presenterar övergripande denna studies teoretiska ansats, den kulturhistoriska 
verksamhetsteorin. 
 
I kapitel 8-9 redogör jag för hur jag har gått till väga med den empiriska undersökningen/metod, 
hur jag gjort mina urval och varför, med anknytning till teori och metodologi. Här presenteras 
den för uppsatsen betydelsefulla metodologiska cykeln, som varit vägledande och inspirerande – 
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utifrån Yrjö Engeströms verksamhetsteoretiska perspektiv. Jag redogör vidare för hur 
datainsamlingen skedde och tillika för dess premisser. 
  
Redovisning av min deltagande observation följer i kapitel 10.  
 
Kapitel 11 består av   
                * Fenomenologisk analys – utifrån mina observationer; en slags inblick i det 
undersökta fenomenets karaktär och problem, så som den erfars av de inblandade – ett närmande 
till företeelsen och dess kontext.1 
 
I kapitel 12 redovisas objekt-historisk-, teori-historisk-, samt aktual-empirisk analysdel.                 
                * Objekt-historisk analysdel – berör drogbrukets historiska anknytning och aspekter,  
                * Teori–historisk analysdel − tar upp olika mer eller mindre etablerade teoretiska 
utgångs- punkter som kan sägas ligger till grund för synen på drogbruk  
                * Aktual-empiriska analysdelen – en analys, liksom den fenomenologiska, utifrån mina 
observationer, av vad som kan sägas vara nuvarande handlings- och tankemodeller 
som styr och påverkar den undersökta verksamheten.  
 
Kapitel 13 kan ses som en sammanfattning av de centrala verksamhetsteoretiska begrepp som 
förekommer i uppsatsen, och som en slags introduktion till följande teoretiska resonemang. 
Här framställer jag de tankemodeller som jag vill föreslå utifrån min studie. 
 
I diskussionen, kapitel 14, vill jag föra ett teoretiskt resonemang, en sammanlänkande analys, i 
vilken delarna i denna studie kan sammanföras och reflekteras. Hur kan en helhet tolkas och 
begripas? 
 
Avslutande reflektioner i kapitel 15 sätter punkt för arbetet, för denna gång. Här tar jag kortfattat 
och bara rapsodiskt upp vissa implikationer och vidare frågeställningar, som jag finner rimliga, 
förbundna med uppsatsens ämne och undersökningens begränsning. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Mer om vad begreppet fenomenologisk analys i detta sammanhang avser, följer i avsnitt 8.6. Detsamma gäller 
(givetvis) även övriga analysdelar/begrepp. 



  8

3 Personlig bakgrund – förförståelse   
 
 
Förförståelse är ett begrepp (som särskilt används inom hermeneutiken), som avser den kunskap, 
den bekantskap eller förtrogenhet, man har i och om ett ämne eller fenomen, och som man så att 
säga tar med sig in i fortsatta studier av ämnet i fråga. Jag ser denna uppsats tillkomst i hög grad 
just som en förlängning av tidigare studier och erfarenheter – alltså såväl som utifrån ett 
teoretiskt, mer abstrakt plan, som utifrån ett praktiskt, konkret plan. Med andra ord bygger jag i 
denna text vidare på dels en förförståelse som grundar sig på studerade akademiska kurser, men 
också på en förförståelse som jag tillägnat mig "på plats". Dessa litteraturstudier och 
”studieplatser” har varit av sådan karaktär, och i sådana sammanhang, att de kommit att föranleda 
intresset för ämnet i denna uppsats – missbruket. Här nedan följer något om just denna min 
bakgrund – både utanför och innanför de akademiska sammanhangen. 
 
 
3.1 Personlig bakgrund som rör uppsatsens studieobjekt - drogmissbruket 
 
Den del av min personliga historia som sammanhänger med mitt intresse för problematiken kring 
drogmissbruk står att finna relativt långt bak i tiden. Under sista året i högstadiet och under 
gymnasietiden var jag engagerad i en förening vid namn ”Magasinet”. Som styrelsemedlem i 
Magasinet deltog jag i det ideella arbete som drev och skötte föreningen. Föreningens grundidé 
var att stötta och finnas till för människor (i huvudsak ungdomar, men även äldre) som behövde 
ett ställe att träffas på. Här fanns diverse lokaler som stod till förfogande, till exempel 
repetitionslokaler för nya, unga band som behövde någonstans att spela tillsammans på, snickeri, 
verkstad etcetera.  
 
Man kan säga att det var en slags fritidsgård, men inte bara för unga som sagt, utan även för 
vuxna, som av en eller annan anledning hade hamnat vid sidan av arbetsmarknad, utan en t.ex. 
ordnad social tillvaro. Dessa äldre vuxna hade ofta någon form av utbildning eller kunskap, som 
väl kom till pass i samarbete med de yngre (en del av dem, om jag inte minns fel, hade även 
kommit till Magasinet som ett led i någon form av arbetsmarknadsåtgärd; de fick här alltså 
tillfälle att fylla en väsentlig funktion och uppleva en betydelse med och i sin tillvaro).  
 
Magasinet arrangerade och organiserade en musikverksamhet, vilken innebar att diverse band 
gästade Magasinet minst en kväll i veckan. Det var en väl utvecklad ”konsertverksamhet”, som 
drog många människor och som kunde fungera dels tack vare att alla arbetade där ideellt, samt 
tack vare kommunens stöd, i form av att den bekostade själva lokalhyran (alltså hela föreningens 
rumsliga förutsättning). Denna ram – med en kommun som ansåg sig ha råd och anledning att 
stödja en dylik aktivitet, samt att människor lade ner mycket arbete, tid och engagemang – 
formade och innebar tror jag en bärande känsla av meningsfullhet och livsinnehåll: Både för de 
ungdomar som fick del av lokaler och äldres/vuxnas stöd och närvaro, för de ”utslagna” som på 
nytt erfor ett egenvärde, liksom för alla oss övriga som i en upplevelse av gemenskap kände att vi 
skapade något tillsammans, som dessutom kunde ha en betydelse också för andra. 
 
Grundpelarna i tanken för hur det hela skulle kunna fungera var att de som nyttjade 
repetitionslokaler, snickeri, verkstad, mm. 1) å sin sida skulle bidra med hjälp under 
musikkvällarna – samt att de, 2) under sin närvaro på Magasinet, i enlighet med hela Magasinet-
verksamhetens grundidé´, skulle vara ”drogfria”. Denna grundtanke var uppskattad av 
Magasinets många konsertbesökare. Flera uttryckte sin positiva upplevelse av att kunna gå på 
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”musik-pub”, eller ”rock-kafé”, eller hur man än väljer att kalla det, för musikens, stämningens 
och samvarons skull, som bevisligen kunde fungera på ett bra sätt utan de ibland negativa följder 
man hade upplevt i alkoholens, eller drogers fotspår.  
 
Musikkvällarna på Magasinet var som sagt välbesökta, med ofta utsålda konserter. Detta gav 
människor som höll till där och hjälpte till med verksamheten (denna hjälp handlade till exempel 
om att stå ett arbetspass i caféet under aktuella musikkvällar, ta hand om garderoben, eller kanske 
att stanna kvar någon gång nattetid och hjälpa till med städningen) ännu mer anledning, 
motivation och inspiration att återvända och bidra till att utveckla föreningen vidare. De pengar 
som intjänades på biljettintäkter användes för nya konsertarrangemang, och för att hålla caféets 
utbud rullande.  
 
Det jag här minns om Magasinet är måhända inte alldeles exakt ut i varje detalj; troligtvis har jag 
missat något. Men i övergripande bemärkelse är ändå det jag erinrar mig riktigt, åtminstone det 
som konkret berör denna uppsats, nämligen just Magasinets ”drogpolitik”. Den funktion 
föreningen fyllde för dem som hade det svårt – och hur inte sällan dessa svårigheter 
sammanhängde med en drogproblematik2– var en ledstjärna för mig, för det meningsfulla 
innehåll som jag fann genom mitt deltagande, och för mitt växande intresse. Det var lätt att känna 
motivation i arbetet för de stigmatiserade ungdomarna/människorna, mot en av de faktorer i vilka 
denna stigmatisering gärna fick och får fotfäste, nämligen missbruket av alkohol och droger.  
Intresset som grundades på Magasinets verksamhet, inte minst i mötet med människor som var 
där och som mådde dåligt, har jag senare förvaltat också genom en tids engagemang i RFHL3, 
samt kortare inhopp i Verdandis4 verksamhet. Det har varit fråga om mindre insatser, men likväl 
ett uttryck för att jag finner sådana insatser vara betydelsefulla och angelägna, och jag skulle 
gärna vilja återkomma och arbeta igen i dylika organisationer. 
 
 
3.2 Bakgrund som rör uppsatsens teoretiska ansats  
 
Jag vill här kort som sagt göra en personlig anknytning också till uppsatsens teoretiska ram (som 
jag vidare presenterar i kapitel 7). 
 
Den teoretiska ansatsen i denna studie är verksamhetsteorin, eller på engelska activity theory.  
Jag har sedan tidigare intresserat mig för de tankar som framförts av den kulturhistoriska teorins 
(i vilken verksamhetsteorin har sin upprinnelse) grundare Lev S.Vygotskij (1896-1934), 
samtidigt som jag beaktat (och ibland förvirrats av) ontologiska och epistemologiska, tillika 
filosofiska, frågeställningar. Med andra ord har jag funderat över och försökt förtydliga för mig 
vilken världsbild som formar mitt studieintresse, liksom om vilken kunskap man kan tänkas 
kunna ha om denna värld. Så läste jag Yrjö Engeströms avhandling (1987), som kan (bland flera) 
                                                 
2 Bland de vuxna som kom till Magasinet var inte sällan effekterna av alkohol/droger en orsak till att de mist sitt jobb 
osv.; för vissa av de unga innebar det alternativ Magasinet erbjöd att de kunde erfara andra umgängesformer, utan ett 
”givet” inslag av alkohol – för dem med svåra hemförhållanden var det kanske en hoppingivande och kreativ plats att 
vistas på. 
3  RFHL är en förkortning som står för Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare 
4 Verdandi är en nykterhetsorganisation som bildades 1896 som en utbrytning ur IOGT i protest mot dess dåvarande 
religiösa karaktär. Sedan 1973 kan även sympatisörer som inte är helnykterister bli medlemmar. Bland 
arbetsformerna märks bl.a. "kamratstödjande verksamhet" på arbetsplatser, för att hjälpa missbrukande 
arbetskamrater (2004-08-15 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.nationalencyklopedin.com/jsp/search/article.jsp?i_art_id=341277). 
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sägas representera en betydelsefull vidareutveckling av verksamhetsteorin, vilket medförde och 
innebar ytterligare intresse för ett mer fokuserat läsande om och kring verksamhetsteorin. 
 
Denna uppsats är, likväl som den är en vilja att utforska ämnet för den, också ett uttryck för min 
önskan att bättre förstå och omfatta verksamhetsteorin – hur teorin på ett meningsfullt sätt kan 
hjälpa mig att förstå och belysa mina erfarenheter i behjälpliga uttryck och begrepp. Mina studier 
i vad verksamhetsteorin står för och representerar, och vad för slags forskning som bedrivs inom 
dess område, har med andra ord just börjat. 
 
I teorin ser jag en möjlighet att sammankoppla grundläggande åskådnings- och kunskapsfrågor 
med mitt vetenskapliga intresse, något som för mig varit en slags nödvändig plattform för 
fortsatta studier. Att reflektera över i vilken (världsbilds-, och kunskapsteoretisk-) riktning man 
rör sig, förefaller för min personliga del odelbart hänga samman med det vetenskapliga intresset 
och sökandet efter vidare kunskap. 
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4 Ingång – övergripande frågor 
 
 
I detta kapitel är avsikten att sammanfattande redogöra för mina ingångs- och huvudsakliga 
frågor. Att försöka forma vägar genom större insikt och begriplighet är för mig en drivkraft för 
och i mitt intresse för pedagogik generellt, liksom för denna uppsatsstudie specifikt. 
Hur kan en slags helhetsförståelse förmedlas, så att barnet/människan upplever sammanhang och 
mening?  
 
 
Kommunikation, förmedling och meningsskapande 
 
Utifrån ett sådant övergripande spörsmål, är centrala utgångspunkter i uppsatsen  
muntlig kommunikation, förmedling och meningsskapande. Man kan säga att jag har velat 
undersöka och bättre förstå drogmissbruk, med ett förmedlande perspektiv. Förmedling ser jag 
stå i tät förbindelse med kommunikation, liksom kommunikation och förmedling föregår 
meningsskapande. 
 
En definition, beskrivning, som gjort avtryck i mina tankar är Hans Bergströms (1996)  
 ”missbruk är ett tillstånd som uppstår ur avbruten kommunikation”. Detta citat kan säkerligen 
tolkas på flera sätt. Hans Bergström (1996) själv resonerar kring detta, som jag förstår honom, 
även i termer av byråkratiska irrgångar med oändlig pappersexercis, i vilka personer tappas bort 
och ibland kan mista en betydelsefull kontakt, även i mer formell form. För min personliga del 
har uttrycket framförallt fått representera verbal kommunikation i ett brett perspektiv. Jag tänker 
närmast på det i form av en ”allmängiltig kontakt” med en omgivning, utifrån en språkligt-
förmedlande, kommunikativ synvinkel. Med ”allmängiltig kontakt” vill jag mena sådan kontakt 
som kan tänkas vara nödvändig för var och ens behov av meningsskapande, liksom den kontakt 
som förmedlar värderingar och som socialiserar in i både en själv- och samhälls-uppfattning. 
Vidare blir meningsskapande så betraktat en central form av förmedlat livsinnehåll – ett 
sociokulturellt skapat språkredskap som medierar människans förståelse av omvärlden och av sig 
själv i denna värld. Med andra ord är denna förmedling, detta meningsskapande och denna väg 
till bättre förståelse, både av sig själv och de sammanhang man är delaktig i, liksom det 
livsinnehåll som detta innebär, en ”huvuduppgift” för den kommunikation som jag övergripande 
här vill åsyfta. 
 
            ” So meanings are constructions. The construction of meaning is the specifically  
               human type of activity” (Engeström 1987, s. 43 f). 
 
Jag vill som sagt gärna understryka betydelsen av de sociala sammanhangen, enheten samhälle-
individ, och möjligheten till kommunikation och meningsskapande som dessa både förutsätter 
och föregår. Vad gäller begreppet kommunikation, då den kan se ut på flera sätt, har jag som sagt 
avgränsat och här haft enbart språket och språkandet i åtanke, med fokus på den verbala, 
muntliga kommunikationen. Hur mycket betyder samspråket för upplevelsen av gemenskap, 
liksom upplevelsen av att vara förstådd och kunna förstå för den sociala samhörigheten? Är dessa 
faktorer betydelsefulla för den som missbrukar? Hur ser missbrukarens socialt-kommunikativa 
situation ut (eller hur såg den ut vid drogdebuten)? Detta är några utgångsfrågor som följt mig 
genom denna studie.  
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Med uppsatsens verksamhetsteoretiska perspektiv, så är för Vygotskij kommunikationen odelbart 
förbunden med språket, det interpersonella samspelet (alltså samspelet mellan människor) och 
med bildandet av barnets inre språk. 
              
             "...language thus takes on an interpersonal function in addition to its 
              interpersonal use. When children develop a method of behavior for  
              guiding themselves that had previously been used in relation to another person,  
              when they organize their own activities according to a social form of  
              behavior, they succeed in applying a social attitude to themselves. The history of    
              the process of the internalization of social speech is also the history of the 
              socialization of the children's practical intellect" (Vygotsky 1978, s. 27). 
 
Sammanfattningsvis: Individens missbruk har samband med samhälleliga-sociokulturella 
företeelser. Kommunikation och språk har en viktig förmedlande funktion mellan dessa, alltså 
mellan individnivå och samhällsnivå. Med verksamhetsteorin är inte minst den enhet detta utgör 
ett väsentligt perspektiv.  
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5 Syfte – avgränsning      
 
 
5.1 Syfte 
 
Jag har velat undersöka och bättre förstå drogmissbruk som verksamhet, med ett 
förmedlandeperspektiv. Detta har jag gjort genom deltagande observation i ett institutionaliserat 
sammanhang och litteraturstudier, samt genom att med hjälp av ett teoretiskt resonemang försöka 
sammanbinda observationer och litteratur.  
 
Hur kan drogmissbruk förstås? På samhällsnivå ser jag frågan främst handla om sociala 
samhälleliga gemenskapers villkor – på individnivå om subjektens handlingar, och deltagande i 
verksamheter, i detta samhälle. Och inte minst intresserar mig ömsesidigheten mellan samhälls- 
och individperspektivet, enheten de bildar. 
 
Att utifrån en helhetsförståelse försöka belysa tänkbara sammanhang, i vilka Verksamheten 
missbruk formas, reproduceras och upprätthålles, samt kan avbrytas, har jag sett som en 
betydande del i syftet med denna uppsats. 
 
 
5.2 Avgränsningar 
 
Det är naturligtvis flera aspekter på drogmissbruk som faller ur denna uppsats. En sådan är till 
exempel ekonomiska aspekter, vilka ej ges det utrymme de skulle kunna få. Min undersökning 
gör inga anspråk på en ”total” förståelse av drogmissbruk: Jag har fokuserat en del historiska 
fakta och ett visst nutida sammanhang. Utifrån det jag kan framhålla har jag haft ansatsen att 
forma en förståelse av hur drogmissbruk kan begripas, och min utgångspunkt har varit att jag 
skall börja teckna rimliga samband. På så vis ser jag studien som grund för vidare studier och för 
en fördjupad och breddad insikt i frågan.  
 
Jag går inte närmare in på en preventiv frågeställning, i bemärkelsen hur överhuvudtaget behovet 
av droger, skulle kunna minimeras. Däremot följer förhoppningsvis med min undersökning och 
mina reflektioner ett resonemang, i vilket ges underlag för vidare diskussion kring 
en tänkbar drogförebyggande kontext.  
 
Med kommunikation har jag avgränsat mig till att avse språklig, verbal förmedling. 
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6 Definition av missbruk 
 
 
I denna uppsats likställer jag drogberoende och drogmissbruk (om än detta i andra sammanhang 
kan vara inadekvat). I de fall jag använder enbart missbruk, menar jag fortfarande just 
drogmissbruk. Däremot behöver drogbruk inte alltid innebära ett drogmissbruk. (Den på Olsson 
[1994] baserade redovisningen i den objekthistoriska delen [kapitel 12] innefattar t.ex. flera 
gånger uttrycket drogbruk, utan att detta självklart likställs med missbruk.) I begreppet droger  
innefattar jag både alkohol och s.k. narkotikaklassade preparat, i enlighet med de förtydliganden 
jag gör (12.1). Jag åsyftar alltid ett sådant användande av droger som inte är medicinskt, även om 
gränsdragningen där är vansklig: Olsson (1994) påpekar att dagens diskussion och konflikt just 
gäller huruvida en del av de läkarförskrivna sömn- och lugnande medlen skall klassas som 
missbruk eller inte. Med missbruk avser jag just brukarens beroendeställning i förhållande till 
drogen. 
 
Många begrepp och uttryck figurerar i sammanhanget droger. Vilket uttryck avser vad egentligen?  
Flera av de textförfattare jag mött tar upp denna ”definitionsproblematik”. M. Bergström (1998), 
påtalar bland annat att det amerikanska diagnossystemet DSM III-R (American Psychiatric 
Association 1989) gör en åtskillnad mellan drogberoende och missbruk av droger. Bergström 
understryker att beroendebegreppet som sådant är svårt att använda utan att det är insatt i ett 
sammanhang. Vidare motiverar Bergström sitt val att tala om ’missbruk av narkotika’ i stället för 
att använda begreppet ”beroende” med att hennes egen position i fråga om missbruksbegreppet är 
att hon betraktar allt användande av narkotika som missbruk. 
”Beroende ingår i definitionen av narkomani och missbruk och kan definieras på olika sätt”  
(M. Bergström 1998, s. 20).  
 
Olsson (1994) menar att det inte finns någon enhetlig uppfattning om hur man bäst kan definiera 
narkotikamissbruk, även om, som han säger, otaliga försök har gjorts. Orsaken till detta vill han 
mena är att narkotikamissbruk omfattar flera dimensioner - som olika aktörer lägger olika stor 
vikt vid. WHO sökte täcka in fysiskt såväl som psykiskt beroende vid narkomani, och kom fram 
till att ”drogberoende” är den enda term som är relevant för bägge aspekter. Drogberoende är ” ... 
ett tillstånd av psykiskt eller fysiskt beroende, eller av bådadera, av en drog vilket uppkommit till 
följd av administrationen av drogen i fråga, antingen periodiskt eller kontinuerligt” (WHO’s 
definition, i Bergström 1998, s. 20). 
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 7 Teoretisk ram  
 
 
Den teoretiska tolknings- och arbetsramen för denna uppsats är den s.k. kulturhistoriska 
verksamhetsteorin, eller, på engelska, cultural historical activity theory5. Mycket förkortat kan 
teorin beskrivas som följer. 
 
 
7.1 Den kulturhistoriska verksamhetsteorin, bakgrund – Vygotskij – Luria – Leontiev 
 
De grundläggande begreppen i verksamhetsteorin formulerades av dess grundare Lev Vygotskij 
(1896-1934) Han föddes i Vitryssland och väckte uppseende genom att motsäga den 
dominerande reflexologin. Människan reagerar inte bara direkt, menade Vygotskij, eller så att 
säga bara med medfödda reflexer, på sin omgivning (vilket kort sagt är just vad reflexologin 
representerar), utan förhållandet till omgivningen förmedlas med kulturella medel, verktyg, 
tecken. Han trotsade ett sedan länge i rysk psykologi rådande tabu, genom att tala om 
medvetandet som något som i vetenskaplig bemärkelse verkligen existerar. Ur en kritisk 
granskning av västpsykologins idealistiska teorier, och för att överbrygga dessa, utvecklar han 
och formulerar, tillsammans med sina kollegor A.R. Luria och A.N. Leontiev, en alldeles ny 
teoretisk begreppsram, den kulturhistoriska dialektiska teorin: Dess grundprincip är artefakt-
förmedlad och objekt-orienterad handling. Mänsklig handling har en tresidig struktur (se figur 1). 
Enligt Vygotskij är medvetandet dynamiskt och föränderligt, speglar den omgivande kulturen och 
befinner sig i dialog mellan olika tankeformer (Lindqvist 1999, s. 7). 
 
 

                                 
            Figur 1: Den vanligaste omformuleringen av Vygotskijs modell  
                          av förmedlad handling. Källa: Knutagård 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5  Jag använder både det fullständiga namnet, den kulturhistoriska verksamhetsteorin, men även endast 
verksamhetsteorin. Jag avser dock hela tiden samma teori, liksom när jag använder det  engelska namnet activity 
theory, men utelämnar ”cultural-historical”. När jag pendlar mellan det svenska och det engelska beror det på vilka 
referenser jag använder. För övrigt blir det en väg till viss variation i texten. 
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7.2 Vygotskij och ”Den proximala  utvecklingszonen” eller ”Zone of Proximal Development” 
 
”Den proximala utvecklingszonen” (även benämnd ”närmaste” eller ”potentiell” utvecklingszon, 
samt ofta på engelska förkortad ZPD) är ett ”klassiskt” begrepp hos Vygotskij, och betyder 
mycket kort sagt att barn har kapacitet att klara av mer med hjälp av andra, som är mer kunniga 
än det inom det aktuella området.  
        ”... the zone of proximal development. It is the distance between the actual  
            developmental level as determined by independent problem solving and the 
            level of potential development as determined through problem solving under 
            adult guidance or in collaboration with more capable peers”  
           (Vygotsky 1978, s. 86 kursiv. orig.) 
 
Vygotskij talar om två nivåer; en nivå på vilken barnet kan utföra uppgifterna på egen hand, och 
en som är den på vilken barnet kan klara med hjälp av andra (mer kapabla). Avståndet mellan 
dessa två nivåer är den proximala utvecklingszonen. Att en utveckling sker i zonen är avhängigt 
kulturella hjälpmedel och att en social interaktion sker (fig. 2).  
 
 
 

                         
 
 
    Figur 2: Den proximala (eller den närmaste) utvecklingszonen. Källa: Knutagård 2003. 
 
 
Detta kan man sammanbinda med en annan ”berömd” formulering, som för mig är ett centralt 
perspektiv, nämligen följande citat: 
      
             "Every function in the child's cultural development appears twice:  
               first, on the social level, and later, on the individual level;  
               first, between people (interpsychological), and then inside the  
               child (intrapsychological)" 
               (Vygotsky 1978, s. 57, kursiv. original). 
 
Varje funktion i ett barns kulturella utveckling uppträder alltså alltid två gånger. Först på ett 
socialt plan, mellan människor, och sedan på ett individuellt – inom barnet. 
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Vygotskij hävdar att inlärning föregår utveckling och den utveckling som sker i zonen är inte 
bara ett härmande, utan barnet förstår och tillägnar sig förmågan att på ett självständigt sätt utföra 
det inlärda. Ny kapacitet utvecklas genom ”nutidens livsrörelse”(Knutagård 2003, s. 92), som 
leder bort, eller vidare, från tidigare erfarenheter. Pedagogik blir så för Vygotskij framtidsinriktad 
(ibid). 
 
 
7.3 Verksamhetsteorin – tre teoretiska generationer 
 
Man brukar tala om tre teoretiska generationer i Verksamhetsteorins utveckling. Den första var 
den kring Vygotskij, medan den andra i huvudsak är influerad av Leontiev. För Leontiev är 
verksamhetens föremål dess verkliga motiv, begreppet verksamhet hänger samman med 
begreppet motiv. Oavsett om det är tingligt eller ideellt är huvudsaken att det finns ett behov 
bakom det, ”att det alltid motsvarar ett eller annat behov” (Leontiev 1986, s. 158). Leontiev 
definierar verksamhet: 
     
    "Som verksamhet betecknar vi processer, vilka psykologiskt karakteriseras  
          av att det som hela den bestämda processen är inriktad på (föremålet för den),  
          alltid sammanfaller med det som objektivt driver subjektet till respektive 
          verksamhet, det vill säga motivet" (Leontiev 1959, s. 518f [egen översättn.]). 
  
Leontiev beskrev den avgörande skillnaden mellan individuell handling och kollektiv 
verksamhet. Grunden för hans ”three-level model of activity”, som den kallas på engelska, blev 
den distinktion mellan verksamhet, handling, och ”operation”, eller funktion, som han baserade 
sitt tänkande på. På en övre nivå drivs kollektiv verksamhet av ett objektrelaterat motiv; på 
mellannivå drivs så individuella (eller gruppers) handlingar av ett medvetet mål; på den nedre 
nivån (man kan kalla det på "bottenplan") handlar det om automatiska operationer, eller 
funktioner, som drivs av eller beror på förutsättningar och verktyg som man bokstavligt talat har 
"för handen". Utifrån dessa Leontievs tankar utvecklar Engeström vidare Vygotskijs 
triangelmodell ovan (fig. 1), till en modell av ett ”kollektiv verksamhetssystem” (collective 
activity system) (fig. 3). 
 
                               

                                       
 
    Figur 3: Engeströms (1987) modell av ett kollektivt verksamhetssystem, strukturen av mänsklig        
                   verksamhet. Källa: Knutagård 2003. 
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En annan verksamhetsteoretiker, Iljenkov, bidrog stort till utvecklandet av idén om interna 
motsättningar som en drivande kraft mot förändring och utveckling, och denna tanke började 
vinna gehör som en vägledande princip för empirisk forskning. Ytterligare ett ledande namn, 
Cole, intensifierade så den andra generationens teoretiska diskussion inom verksamhetsteorin, 
genom att påtala kulturell mångfald/skillnad. I takt med att activity theory internationaliserades 
utmanades frågan om kulturella skillnader, liksom om en dialog mellan skilda traditioner och 
perspektiv, på ett genomgripande sätt. Detta är sålunda också frågan som den tredje generationen 
verksamhetsteoretiker har att handskas med och utveckla, nämligen att skapa verktyg för att 
förstå dialogen, interaktionen, mellan ett nätverk av flerfaldiga system av samverkande 
verksamhetssystem6. I denna fas av teorins forskning har Engeström utvidgat "kollektivt 
verksamhetssystem” (fig. 3) – till att omfatta minst två sådana interagerande verksamhetssystem 
(fig. 4) (med ibland ett delat objekt) – den minimala modellen för verksamhetsteoretiker i den 
tredje generationen. (http://www.edu.helsinki.fi/activity/6a0.htm) 

                   
    Figur 4: Två interagerande verksamhetssystem (Engeström 1987) – den minimala modellen  
                   för verksamhetsteoretiker i den tredje generationen. Källa: Knutagård 2003 
 
 
7.4 Teorins synsätt 
 
Verksamhetsteorin beskriver mänsklig utveckling utifrån ett dialektisk-materialistiskt perspektiv. 
Ett dialektiskt synsätt ser utveckling som en process. Människan kan i en dialektisk process 
utvecklas i språng, i stället för endast i ett kontinuerligt flöde. Den dialektiska utvecklingen, i 
vilken en händelse skapar en motreaktion, ger för handen en alldeles ny situation. Denna nya 
situation skiljer sig kvalitatitvt från den tidigare, därav möjligheten till "språngvis" utveckling 
(Knutagård 2003). 
 
Den dialektisk-materialistiska synen menar vidare att människan är ett skapande och handlande 
subjekt, hon har förmåga att både reproducera, producera och förändra sina 
livsförhållanden.Verksamhetsteorin vill mena att den yttre världen existerar oavsett våra 
föreställningar om den, och i den ömsesidiga växelverkan som sker mellan människan och 

                                                 
6 Det engelska begreppet ”community” kan tolkas på flera sätt. ”Community” är det som i t.ex. ovanstående figurer 3 
och 4 betecknas som ”gemenskap”. Men det är en mångtydig term, och återkommande stöter jag på diskussionen hur 
”community” bäst kan överföras. ”Ett litet samhälle” kan vara ett alternativ, i rimliga sammanhang.  Som ett annat 
exempel kan nämnas att i den svenska översättningen av Engeström (1990) får i stället ”organisation” representera 
”community”. Att det i denna uppsats blir ”gemenskap” hänger i första hand med att det är ett begrepp som väl 
lämpar sig för studiens fokus, samt att det är den term som Knutagård (2003) valt att använda – i den för övrigt första  
introduktionen av verksamhetsteorin på svenska. 
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omvärlden – mellan omvärlden och människan – kan man säga finns samtidigt "människan i 
samhället" och "samhället i människan" (ibid.). 
 
Vidare, i enlighet med verksamhetsteorins ytterst grundläggande utgångspunkter, är människan 
präglad av sina historiska och samhälleliga kontexter, verkligheten är historiskt betingad och 
varje företeelse bör betraktas med ett historiskt perspektiv. Sammantaget, med Knutagård, sker 
människans utveckling inom en "materialistiskt historiekulturell ram där utvecklingen sker 
genom dialektiska processer” (Knutagård 2003, s. 54).  
"Vilket perspektiv vi än tar måste vi för att förstå människan också förstå vilken verksamhet 
individen är involverad i och har medverkat i tidigare" (ibid., s. 60). 
 
Någonstans under människans biologiska utveckling tog, med Vygotskij, de högre mentala 
processerna vid, den biologiska utvecklingen övergick i en historisk. Detta var när människan 
började använda verktyg. Och detta användande av verktyg är också det som skiljer människan 
från djuren. Vygotskij menade härmed att alla människors lägre mentala processer är oberoende 
av kulturer och tidsepoker – de är lika. Däremot är alla kulturella skillnader beroende av social 
utveckling. Genom att skapa verktyg för att behärska naturen skapar människan, menade 
Vygotskij, villkor för sin egen utveckling. Han bygger dessa tankar på Marx som utvecklade 
tanken att människans natur inte är något för alltid givet, utan människan skapar sitt medvetande, 
hon skapar sig själv, genom arbetsprocesser, vilka är förmedlade av artefakter. Människans arbete 
resulterar vidare inte bara i tillverkningen av materiella föremål, utan lika mycket i tillverkning 
av mentala föremål, såsom till exempel idéer och språk. Arbetsdelning t.ex. kräver språk (en 
annan skillnad mellan människan och djuren). Detta var tankar som Vygotskij omfattade när han 
konstruerade sin teori: De socialt producerade verktygen, artefakterna, bland vilka språket har en 
huvudbetydelse, blir ett centralt tema för Vygotskijs perspektiv (Knutagård 2003). 
 
Det som med andra ord framstår som det centrala i verksamhetsteorin är dess fokus på den 
ständigt ömsesidiga växelverkan mellan individ och samhälle – det "ícke-dualistiska" – och hur 
denna "övergång" från det sociala till det personliga förmedlas genom artefakter, i handlingar och 
verksamheter. Det går inte att tänka ett "yttre" eller "inre" i två delar, på samma sätt som 
Vygotskij menar att tänkande och språk inte kan studeras var för sig, då de är delar i en enhet. 
Språk och tänkande måste tvärtom studeras tillsammans. Vygotskij utgår alltid från ömsesidiga 
processer, processen har alltid sin upprinnelse i det sociala (Knutagård 2003).  
 
 
7.4.1 Språk och tänkande och emotion 
 
Språket är ett socialt verktyg menar Vygotskij, dels genom att det har vuxit fram, skapat, 
producerat, av människorna tillsammans, dels på grund av att språk är något som människor 
måste kunna hantera i den interagerande sociala processen. Allt eftersom människan lärde sig att 
använda verktyget språket, lärde hon sig också verksamheten kommunikation – den verksamhet 
som språket är avsett för. Verktyget förmedlar verksamheten. Och som sagt alla processer börjar 
med Vygotskij alltid i det sociala – för honom är det lilla barnet först socialt, och individualiseras 
sedan. Språkets viktigaste funktion är med andra ord för Vygotskij kommunikation. Betydelsen 
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av ett ord är förutsättningen för språk. Ordbetydelsen sammanför processerna ord och tänkande 
till en enhet. Orden reflekterar världen, vilken ger betydelse åt ordet. Och till detta anlägger 
Vygotskij ett, för honom – och följaktligen för den teoretiska ram inom vilken denna uppsats 
befinner sig – centralt perspektiv: Denna koppling till världen, som orden innebär i sitt 
betydelsebärande, har också alltid en affektiv sida: Människan får en känslomässig förbindelse 
till den verklighet som ordet åberopar (Knutagård 2003). En av de viktigaste frågorna för 
Vygotskij är alltså förbindelsen mellan det känslomässiga och det intellektuella. Han vill mena att 
det inte sällan sker i psykologiska teorier att tanken frigörs från den affektiva funktionen 
(Lindqvist 1999, s. 10).  
                 
             ”Tänkandet /…/ lösgörs från hela det levande livet, från den tänkande människans                  
               levande drifter, intressen och böjelser och framstår på så vis endera som ett helt 
               onödigt epifenomen, som inte kan förändra någonting i en människas liv och 
               beteende, eller som ett slags originell och autonom urkraft som påverkar den 
               enskilda individens liv och medvetande på ett obegripligt sätt” (Vygotskij 1999, s. 43). 
 
Vidare kommer tänkandet för Vygotskij  till uttryck genom ord, samtidigt som det också blir till 
genom ord. Vanligast sker språket med ord, medan ”… tänkandet sker genom betydelser som 
fladdrar mellan ord och tanke” (Knutagård 2003, s. 71). Övergripande handlar studierna av språk 
och tänkande för Vygotskij om vägen till en förståelse av hur det mänskliga medvetandet skapas. 
Kulturella verktyg, menar Vygotskij och Luria, och inte minst det kulturella verktyget språk, är 
något som både används utanför oss människor, men som också utvecklas inom oss. När 
människan så lär sig att använda, att kunna hantera, dessa kulturella redskap, förändrar detta 
också hennes medvetande. Språket påverkar tänkandet (Knutagård 2003). 
 
                ”Ordet förhåller sig till medvetandet som den lilla världen till den stora, som 
                  en levande cell till organismen och som atomen till kosmos. Så är det också 
                  medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets 
                  mikrokosmos” (Vygotskij 1999, s. 474). 
 
Slutligen, för denna korta sammanställning, så talar Vygotskij om att språkets funktion mellan 
människor består av generalisering och kommunikation. I en kommunikation mellan människor 
måste det finnas begrepp som för samtliga i kommunikationen inblandade är begripliga – i annat 
fall uppstår ingen kommunikation. Ett ords innebörd i sammanhanget dominerar över dess 
betydelse. Med andra ord: Betydelsen är så att säga en fast punkt, medan dess innebörd förändras 
med sammanhanget. Givetvis dock förändras ordets innehåll – liksom även hur verkligheten låter 
sig reflekteras och generaliseras i ordet: Språket står i en oavbruten förändringsprocess, liksom 
den kulturhistoriska kontext i (och utifrån) vilken det konstrueras (Knutagård 2003). 
 
 
7.5 Verksamhetsteorins studiefält 
 
Följdriktigt behandlar activity theory ett brett studiefält som ett sammanhängande sådant 
(Engeström et al 1999). Engeström vill mena att uppdelandet av discipliner som har att göra med 
individen och människan å ena sidan, från sådana som studerar socioekonomiska strukturer å 
andra sidan, åsidosätter det ömsesidiga inflytandet, den ständiga växelverkan, i individuell, 
sociokulturell och social utveckling. 
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          "The traditional dualistic framework does not help us to understand today’s deep 
            social transformations. More than ever before, there is a need for an approach 
            that can dialectically link the individual and social structure. From its very beginnings  
            the cultural-historical theory of activity has been elaborated with this task in mind" 
            (Engeström 1999, s. 19). 
 
Tolman (1999) menar att det betydelsefulla ligger i hur "the individual-society relationship and 
the role of that relationship in the development of the individual personality" kan förstås 
(Tolman, C.W 1999, s. 79). 
  
Teorin är bred och rör sig i många riktningar och utmärks av en mångfald av studerade ämnen, 
liksom mångfalden i hur dessa ämnen behandlas inom teorin är stor7. I denna anda menar 
Engeström & Miettinen (1999) att activity theory på ett lovande sätt närmar sig två 
huvudproblem i samhällsvetenskapen: Dels behovet av att överbrygga klyftorna mellan mikro 
och makro-nivå analyser, dels behovet att beskriva mänskliga sociala fenomen som "multiple 
systematically interacting elements" (Engeström & Miettinen 1999, s. 9), i stället för natur- 
vetenskapens ofta linjära orsak/verkan-förklaringsmodeller. Detta inte minst ett perspektiv som 
väl kan sägas sammanhänga med ansatsen till en helhet i denna uppsats, i enlighet med 
ingångsfrågor och syfte. 
 
I Sverige, för att också anknyta till det närmaste skandinaviska studiefältet, och en pedagogisk 
studielinje, har vi Gunilla Lindqvist vid Karlstads universitet, Roger Säljö, vid Göteborgs 
universitet, samt psykologen Leif Strandberg, Piteå. I sitt arbete och skrivande om 
kommunikation och pedagogik, har de utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Vid 
Köpenhamnsuniversitet är exempelvis Mariane Hedegaard verksam inom psykologisk pedagogik, 
och i Norge kan nämnas sociologiprofessorn Regi Th. Enerstvedt, samt Arne Skodvin, som 
arbetar med Vygotskijs begrepp förmedlad handling inom pedagogiken (Knutagård 2003).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Vill förtydliga att forskarurval här enbart grundar sig på en avgränsning i denna uppsats. Det finns avsevärt fler 
som förtjänar att omnämnas, med intressanta ämnesområden och uppmärksammade insatser. För en bredare 
orientering, se vidare Knutagård (2003). 
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8 Metodologisk ram – metodval – urvalsfrågor 
 
 
I detta kapitel vill jag beskriva den metodologiska modell som ligger till grund för hur jag valt att 
genomföra min studie. Jag diskuterar vidare sådana genomförandeaspekter som sammanhänger 
med metodfrågor. I nästa kapitel (9) följer så kommentarer och redogörelser angående själva 
datainsamlandet – dess praktiska och konkreta villkor. 
 
I sin avhandling ”Learning by expanding” (1987) framlägger Engeström en metodologisk 
arbetsmodell som jag finner angelägen att studera och dra lärdom av. I den utsträckning det varit 
görligt och rimligt i denna studie har jag under arbetets gång resonerat utifrån denna modells 
grundtankar, såväl i ett inledande skede som under den praktiska delen med deltagande 
observationer, liksom även i sammanställandet av mina erfarenheter. 
 
 
8.1 Engeströms metodologiska cykel - ”Towards en expansive methodology” - presentation av 
metodologisk modell, kommentarer 
 
Nedan en förkortad beskrivning av Engeströms metodologiska modell, dess fem faser.  
Jag presenterar dem, samt kommenterar dem kort. I och med detta kan jag även beskriva, och 
åskådliggöra min arbetsgång. Jag ser den metodologiska modellen som ett riktmärke, dels för vart 
jag är på väg, vad jag skulle vilja genomföra och vilka vidare kunskaper och insikter jag hoppas 
kunna få, dels för hur dessa kunskaper skulle kunna användas. Att anknyta mina studier till 
arbetsmodellen i den metodologiska cykeln, och relatera undersökningens olika steg till dess 
faser, är för mig ett behjälpligt sätt att förtydliga, konkretisera och strukturera mitt arbete på. 
 
    * Fas 1 kallar Engeström för fenomenologisk analys. Detta innebär en slags a) inblick i 
fenomenets kontext, karaktär, och dess problem, så som de erfars av dem som är inblandade i den 
undersökta verksamheten, samt b) en beskrivning, ett tecknande av, verksamheten som 
undersöks. En slags "identifiering" av verksamheten, att ”bli förtrogen med företeelsen” 
(Engeström 1990). 
      
     * Fas 2 består av noggrann analys av verksamheten. Denna analys delar Engeström upp 
i tre delar: a) en objekt-historisk, en b) teori-historisk, samt c) en s.k. aktual-empirisk analysdel. 
Den objekt-historiska delen fokuserar verksamhetens historiska bakgrund, den teori-historiska 
berör olika teorier och uppfattningar som verksamheten, undersökningsobjektet, grundar sig på, 
samt är det fråga om en analys av ”nuvarande arbetssätt och tankemodeller” (Engeström 1996) i 
den aktual-empiriska delen.8  
      
     * Fas 3 handlar om att skapa nya instrument, nya verktyg, för deltagarna i verksamheten, som 
ett slags genuina hjälpmedel för att lösa de motsättningar som råder. Här gör Engeström en 
betydelsefull kommentar: För att göra en till att börja med bara skissartad verktygsmodell, till ett 
mer "fullbordat" verktyg, med vars hjälp man verkligen skulle kunna uppnå en expansion, så är 
det nödvändigt att omvandla de "strategiska komponenterna" i verksamheten till nya modeller. 
Oftast och vanligast är, menar Engeström, dessa ”strategiska komponenter” verksamhetens 

                                                 
8 Jag har här valt att först framställa enbart ett objekthistoriskt och teorihistoriskt analysperspektiv, en empirisk 
kunskapsbas som jag inhämtat via litteraturstudier. Jag använder sedan denna bas i diskussion och teoretiskt 
resonemang.  
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objekt. Å andra sidan kan den ”strategiska komponenten” likväl vara just verksamhetens verktyg, 
eller instrument.      
 
    *Fas 4 är; att applicera och generalisera de nya verktygen, genom att implementera dem i vissa 
utvalda uppgifter. Här uppstår konflikter och kamp - mellan det gamla och det erhållna nya. 
Denna fas, denna arbetspunkt, beskriver Engeström såsom den svåraste. 
      
      *Fas 5 slutligen handlar om att rapportera, som Engeström skriver, denna ’resa genom den 
potentiella utvecklingszonen’. En grundregel för denna rapport menar Engeström (bland annat) 
vidare är att innefatta den historisk-genetiska metoden i presentationen av undersökningsrönen. 
Det vill säga att omskapa den aktuella riktningen hos den expansiva övergången, i enlighet med 
dess grundläggande aktuella struktur. Faserna förlöper naturligen inte i strikt kronologisk 
ordning, utan man ”går emellan” dem. 
 
Forskningsförloppet kan också förenklat illustreras med hjälp av följande figur 5 (här 
exemplifierad för utvecklande arbetsforskning)9: 
 

                    
Figur 5: Faser i (den utvecklande arbets-) forskningen. Källa: Engeström 1990 
 
 
8.1.1 Vidare om metodologiska modellen och dess forskningsanknytning 
 
Jag vill här göra ytterligare förtydliganden angående den metodologiska cykelns funktion för 
forskningsarbetet och den utvecklande forskningsansatsen. Den utvecklande forskningsansatsen 
utgår från en verklighet som hela tiden står i förändring – en förändring som aldrig kommer 
”enkelriktat utifrån eller uppifrån” (Engeström 1990, s. 5). Hur organisationer till exempel 
definieras, eller vilka målsättningarna är, hur redskap väljes eller vilken arbetsfördelning som 
bestäms, är sådana faktorer bland andra som utformas beroende på till exempel hur subjekten 

                                                 
9 I ”småskrift” (1990) talar Engeström specifikt just om arbetsforskning. Men systemmodellen förekommer redan 
tidigare, i hans avhandling (1987), och kan enligt Engeström användas på vilket system som helst, såväl en 
organisation, ett helt samhälle eller en individ (resonemanget återkommer i kap. 11).  



  24

förhåller sig till sina uppgifter, sin situation, vilka resultaten blir, etc. Subjekten formar och 
omformar med andra ord ständigt, medvetet eller omedvetet, med sitt ”... agerande villkoren och 
är själva en del av dem” (ibid. s. 5). Utifrån en med activity theory följdriktig förlängning, kan 
man med andra ord inte förstå en verksamhet skild från dess givna villkor, och den 
sammanjämkning som dess subjekt gör. Man får lov att förstå helheten som ett verksamhets- 
system som är i utveckling, och det är denna utveckling man kan påverka medvetet när man blivit 
förtrogen med ”... dess historiska utvecklingsförlopp och inre motsättningar” (Engeström 1990, 
s. 5). 
 
Motsättningar inom verksamheten delar Engeström upp i tre nivåer: 
1) Den mest allmänna nivån, som uttrycks i verksamhetens dubbla karaktär. Denna innefattar en 
motsättning mellan dels konkreta och nyttiga bruksvärden, och dels lönsamma (som utgår från 
företagsekonomiska vinster och gör bruksvärdet indifferent) bytesvärden.  
På så sätt finns inneboende i alla verksamhetsproblem två parallella konkurrerande synvinklar,  
s.k. ”lösnings- och värderingsargument” (Engeström 1990, s 16). 
 
2) De inre motsättningarna framstår därefter som utvecklingsspänningar; när till exempel nya 
instrument (nya tekniska hjälpmedel t.ex.) upplevs som svåra att handskas med, för dem 
(subjekten) som det är meningen skall hantera dem. Även ett förändrat objekt, som i stället skall 
hanteras med ett gammalt instrument kan skapa motsättningar. 
 
3) De inre konflikterna framträder i subjektens handlingar och tänkande, i deras till exempel 
samverkan, motivation, förmåga till kunskap. Dessa sociala spänningar leder fram till att 
subjekten inte sällan omedvetet utvecklar nya och egendomliga tillvägagångssätt och verktyg, 
och dessa varslar om en verksamhetens kommande utveckling (Engeström 1990). Den 
utvecklande forskningens uppgift är att ta reda på och förverkliga de både nya och dynamiska 
utvecklingsmöjligheter som finns. Mer än något annat, som Engeström (1987, 1990) påpekar, 
behöver man försöka forma nya kunskapsinstrument, för vilket man vidare är i behov av fullgoda 
inlärningsprocesser. Sådana läroprocesser kräver att forskaren ”... ‘blandar sig i’, eller gör 
’utbildningsinterventioner’ (ibid 1990, s. 6). Utbildning blir så med Engeström den viktigaste 
forskningsmetoden vid utvecklande forskning. 
 
Vidare har jag beaktat följande betydelsefulla utgångspunkter med anknytning till metodologiska 
fasernas vägledande funktion, inför mina observationer, analys och diskussion. Olikheterna i den 
objekt-historiska och den teori-historiska analysdelen måste till exempel framhållas: (Den 
aktuella för undersökningen) verksamhetens objekt är inte någonting livlöst, utan måste också 
förstås som en verksamhet (fig. 6, nästa sida): 
             
              ”Med explicita teorier som grund producerar man instrument för en alldeles  
               speciell verksamhet, till exempel med hjälp av forskning. De explicita teorierna  
               styr ändå egentligen inte verksamhetens praxis. I praktiken föds egna, oftast mycket  
               vagt medvetna ’bruksteorier’ om verksamhetens objekt. De explicita teorierna kan                                  
               effektivt styra i praktiken med förmedling av dessa ”bruksteorier”. De explicita  
               teorierna är ofta fjärran från verklighetens objekt, mer eller mindre på 
               kollisionskurs med det” (Engeström 1990, s. 13). 
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Figur 6: Teorier, verksamhet och objekt. I figuren representerar den mellersta triangeln den verksamhet  
              som egentligen skall undersökas. Objektet förstås också som en verksamhet. Mellan de tre  
              trianglarna råder spända förhållanden. Källa: Engeström 1990. 
 
 
En objekthistorisk analys tar som utgångspunkt att specificera framför allt den historiska 
utvecklingen, medan en teorihistorisk analys ” ... förutsätter att de explicita teorier som 
producerats för att kunna förstå och leda verksamheten måste specificeras historiskt” (ibid s. 13, 
min kursivering). Genom dessa två analyser kommer man till den tredje triangeln, objektet och 
instrumenten, själva verksamheten. Verksamheten måste som sagt så också studeras 
aktualempiriskt. Här är det frågan om att lägga märke till och beskriva yttre förlopp och att 
analysera kollektiva och enskilda tanke- och handlingsmodeller – som till exempel styr och 
reglerar arbetet inom en verksamhet. Sådana modeller kallar Engeström för arbetsorientering.  
På denna orientering beror vidare bemästrandet av arbetet. Engeström understryker att det är av 
stor vikt att särskilja:  
 
1) modellerna för hela verksamhetens nivå (uppfattning om kommande utveckling, helhetsmål, 
etc.) 
2) individuella arbetsprestationer, handlingsmodeller 
3) modeller som handlar om rutinmässiga operationer 
Mellan dessa modeller förekommer ofta motsättningar (t.ex. dålig helhetsuppfattning, men bra 
bild av enskild prestation) (Engeström 1990). 
 
På alla dessa nivåer handlar det om en kombination av utförande- och tankesätt. Inte sällan finns 
till exempel motsättningar mellan tanke och handling. För en givande analys av dessa 
föreställningar föreslår Engeström en indelning ”i fem typer som representerar olika logiker” 
(ibid s. 18), vilka mycket förenklat kan beskrivas som följer: 
 
1) Spontana modeller – de historiskt mest primitiva, upplevelsemässiga. 
2)”Advanced organizers” – statiska modeller som klassificerar, hierarkiserar företeelsen.10 
 
3) Algoritmerna – beskriver strikt deterministiskt processen, rörelsen, från början till slut, utan 
hänsyn till interaktionerna. 
4) Systembeskrivningarna – försöker beaktandes helheten beskriva förändringar, inre konflikter i 
systemet gestaltas ej. 

                                                 
10 Tolkar begreppet ungefär i paritet med vad det står för. Alltså en form av ytterlig strukturering, som framför allt 
organiserar och ”förstelnar” företeelsen (i motsats till att peka på t.ex. variations- och förändringsmöjligheter). 
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5) Urcellsmodellerna – vill beskriva ”de inre motsättningar som drivit fram en historisk 
utveckling” (Engeström 1990, s. 19).11 
 
Det gäller att man kan använda dessa modelltyper, att kunna producera och tillämpa modeller i 
praktiken. De tre analysdelarna objekt-, teori-, samt aktualempirisk analys har alla ett gemensamt 
mål – att finna en ”historisk utvecklingslogik” och utifrån den forma en hypotes vad gäller nästa 
kvalitativa utvecklingsskede. Detta gör man genom att identifiera verksamhetens utvecklings-
konflikter och att ”... styra den närmaste utvecklingszonen med dem som grund” (Engeström 
1990, s. 20). Här återkommer alltså utvecklingszonen (utifrån Vygotskij; 7.2 ovan) fast i en 
kollektiv-utvecklings bemärkelse och som sådan definierad av Engeström på följande vis: 
              
             ”It is the distance between the present everyday actions of the individuals 
               and the historically new form of the societal activity that can be collectively 
               generated as a solution to the double bind potentially embedded in the  
               everyday actions” (Engeström 1987, s. 174).12 
 
Konkret handlar det om att analysera vilka nya instrument som förutsätts (både materiella verktyg 
och tankemodeller), samt måste man kunna definiera det nya utvecklingsskedet (Engeström 
1990). 
 
Vill här åter framhålla att modellens olika faser inte statiskt följer på varandra, en efter en, utan 
att man får lov att gå fram och tillbaka och pendla mellan sina studiefaser. 
 
Avslutningsvis: Modellen låter sig som sagt inte slutas i detta uppsatsarbete. Konkret ser jag 
ramen för denna studie framförallt begränsa sig till ett övergripande perspektiv utifrån till och 
med Fas två.  
 
 
8.2 Urvalsfrågor utifrån teori- och metodologisk anknytning  
 
Inte minst i enlighet med den kulturhistoriska verksamhetsteorin har min avsikt varit att fånga 
några historiska sammanhang; hur beskrivs/tolkas till exempel drogdebuten, dels av den 
missbrukande individen, dels av de personer som ingår i sammanhanget omkring? 
 
Vidare, allteftersom jag studerat och begrundat Engeströms metodologiska modell, har min 
önskan som sagt också varit att i ett bredare hänseende kunna beskriva en kontext i vilken 
missbruket, så att säga hela verksamheten drogmissbruk, ingår.  
            
                ”Enligt verksamhetsteorin är mellanmänskliga relationer bara resultat 
                 ’på ytan’, de är bara ytliga ’indikatorer’ som har en djupare orsaksstruktur. 
                  Denna struktur består av den speciella kombination av historiska verksamheter 
                                                 
11 För mer utförlig analys överhuvudtaget vad gäller metodmodellen, se Engeström 1987, samt 1990 
12 Double bind definierar Engeström, utifrån Bateson, som ett samhälleligt, socialt dilemma, som inte kan lösas, 
upplösas, av enbart individuella handlingar, men utifrån vilket gemensamma kollektiva handlingar kan frambringa en 
ny form av verksamhet (för exakt engelsk ordalydelse, se Engeström 1987, s. 165). (Mer kring begreppet i avsnitt 
13.3.1) Double-bind innebär med andra ord en form av motsättning, och i den översatta versionen av Engeströms 
reformulering av den närmaste utvecklingszonen lyder definitionen som följer: 
           ”Den närmaste utvecklingszonen är ett område av intensiv förändring mellan individuella  
             handlingar och en samhälleligt mer avancerad kollektiv verksamhet, som har producerats 
             samfällt som lösning på motsättningar i den aktuella verksamheten” (Engeström 1990, s. 20). 
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                  som har skapat de relationer som vi ser./…/ En ’djuppsykologi’ har enligt 
                  verksamhetsteorin /…/ inget att göra med att man gör djupdykningar i en 
                  enskild individs inre psyke. En verklig djuppsykologi koncentrerar sig på  
                  den historiska kombinationen av olika verksamheter, genom vilka en individ på  
                  sitt unika sätt har kopplat sig till sin omvärld och härigenom utvecklat sin  
                  personlighet och sina säregna relationer till andra människor” 
                  (Nygren 2003, s. 11). 
             
 
Via litteraturstudier hade jag teoretiskt studerat fenomenet utifrån både individ- och samhälls-
perspektiv – historiskt och nutida. Jag hade med andra ord till en viss del uppfyllt bitar av Fas 1 
och 2 i metodmodellen. I viss utsträckning hade jag också som sagt kunskap genom mina tidigare 
erfarenheter och observationer; min egen förförståelse. Vad jag saknade (likväl utifrån den 
metodologiska modellen), var ytterligare empiriskt grundad, verksamhetstecknande data (i 
enlighet med både cykelns Fas 1, den s.k. fenomenologiska analysen, och med dess Fas 2, s.k. 
aktual-empirisk analys). Jag ville följaktligen finna en plats, på vilken jag skulle kunna deltaga 
och observera, samt få komma till tals med både missbrukarindividen och med andra personer, 
betydelsefulla för, och medskapare av, en missbrukarkontext, eller ’verksamheten missbruk’.  
 
Men som sagt är mina pretentioner inte att "avtäcka en hel värld", utan bara en förhoppning om 
att genom ett försök till analys kunna bidra med en ökad insikt för hur missbruk kan förstås 
utifrån en förmedlad och förmedlande helhet samhälle-individ; sociokulturell omgivning-subjekt. 
 
 
8.3 Urvalsförfarande – Hur jag hittade Mottagningen 
 
Ett subjektivt urval har jag sett som rimligt i ett första steg, det vill säga var jag alls skall börja 
med att söka efter lämpliga informanter. Detta eftersom jag utgått från att jag redan känner några 
människor som kan tänkas vara initierade beträffande vart jag kan vända mig, och på så sätt har 
föreställt mig att urvalet också kan bli mer informativt (än ett konventionellt sannolikhetsurval) 
(Denscombe). En fördel har jag ansett även den praktiska och tidsbesparande aspekten vara; i 
stället för att söka utifrån andra mer tidskrävande urvalssätt, har jag kunnat fokusera på det/dem 
som jag har kunnat anta skulle kunna tänkas vilja medverka i min undersökning. Att jag ”kunde 
anta” grundade jag på förtroende för den person som gav mig råd om vart jag skulle vända mig. 
Det kändes också betydelsefullt för mig att uppsöka informanter, som jag redan i förväg kunde 
utgå från mer eller mindre befann sig i ett adekvat sammanhang – detta som ett led i oviljan att 
som forskare trampa alldeles fel och utsätta människor för onödiga frågor/situationer. Jag ville 
hitta ett ställe till vilket missbrukande individer går och återkommer, en plats på vilken jag skulle 
få tillfälle att, i en eller annan form, ta del av missbrukares egna beskrivningar. Att samtidigt 
kunna möta och också kunna ta del av andra aktörer inom verksamheten, få en så flersidig  
 
belysning som möjligt, skulle så hjälpa mig att inom sammanhanget kunna teckna en bredare 
kontext (i enlighet med metodologiska cykelns första Fas).Via en bekant som arbetar som 
fritidspedagog, fick jag råd att vidare kontakta Mottagningen, vilket är den benämning som jag 
framledes använder mig av i uppsatsen när jag åsyftar platsen för mina observationer. Han kände 
väl till Mottagningens öppenvårdsverksamhet med missbrukare, och trodde alltså att den skulle 
kunna innefatta det jag sökte.  
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8.4 Urval av informanter 
 
På Mottagningen har mina informanter bestått dels av personalkåren, dels av missbrukarna, det 
vill säga de så kallade klienterna. Urvalet av informanterna bland personalen var alltså en given 
konsekvens av att jag valde Mottagningen överhuvudtaget. Vilka av personalen som jag sedan 
kommit att tala mer med, och vilka jag samtalet mindre med, är ett slumpmässigt resultat, 
beroende av vilka som de facto har haft lust och ork och kunnat ta sig tid att prata med mig. 
Något som också varit avhängigt konkreta praktiska förutsättningar. 
 
Mitt urval av informanter bland missbrukarna har varit beroende av personalens bedömning. Man 
kan säga att det är personalen som gjort urvalet. Något som, inom ramen för Missbrukarvården, 
med andra ord skulle kunna betecknas som slumpmässigt för mig, men som i själva verket alltså 
inte är det. I och med att personalen gjort de bedömningar som de gjort, så kan man anta att jag 
"bara" fått möta missbrukare som befinner sig på ett visst stadium i sin hantering av sitt missbruk, 
ett stadium som personalen bedömt vara av sådan karaktär att individen kan tänkas orka med att 
ha mig med. Vidare skedde ännu ett urval, eller snarare bortfall: Inte alla som skulle tillfrågas, 
huruvida mitt deltagande var OK eller inte, kom på den tid som var utsatt, och en person sade nej. 
Sammanlagt fick jag ta del av samtal med och komplettera med egna frågor till fem klienter, samt 
ha ett fristående kortare samtal med en klient. Konsekvenserna för hur urvalet skedde, liksom 
vidare diskussion angående hur detta sammanhänger med själva verksamhetens karaktär, och på 
så vis kan sägas vara en del av min empiri, skall jag vidare återkomma till i avsnitt 9.6, angående 
datans reliabilitet. Dessutom belyses säkerligen urvalskriterierna även i presentationen av vad 
Mottagningen är och skall representera för sina klienter/missbrukarna. Genomgående har dock 
givetvis ledstjärnan varit att ingen, vare sig personal eller klienter, på något sätt skall känna sig 
tvungen att mer personligen vara deltagare i min undersökning (än vad som så att säga varit 
utgångspunkten, nämligen att jag fick befinna mig på avdelningen).  
 
 
8.5 Val av tillvägagångssätt/undersökningsmetod och varför  
 
Jag var i ett tidigt skede osäker på huruvida mina studiefrågor bäst skulle gagnas av 
observation/en form av etnografisk studie, eller intervjuer. Jag tänkte att båda vägarna var 
tänkbara för att jag skulle kunna få mer av den kunskap jag var intresserad av att få, nämligen 
missbrukarens tolkning, liksom andra i verksamheten medverkande personers erfarenheter och 
synsätt. Allteftersom jag studerade verksamhetsteorin, och Engeströms metodologiska 
resonemang, tog dock insikten form att jag hursom måste försöka att också deltagande observera 
(om än intervjuer syns mig som ett utmärkt komplement). För både den fenomenologiska analys 
av verksamheten som Engeström påtalar, liksom för den aktual-empiriska analysen, syntes mig 
det etnografiska arbetssättet i form av deltagande observation vara lämpligt. 
Framförallt handlade mitt beslut om att jag, med activity theory, förstod att utifrån det som var 
och är mitt intresse – en någorlunda helhetsbild av hur verksamheten missbruk skapas, formas 
och omformas – så skulle jag bäst kunna närma mig mina frågor via ett deltagande, via en 
"bredare" närvaro, under en något längre och mer sammanhängande period av frågande och 
studerande. En annan betydelsefull faktor för att detta beslut var möjligt att fatta var naturligtvis 
att det var någonting som berörd chef och personal på Mottagningen kunde tänka sig att 
acceptera. Än mer klart blev observation som tillvägagångssätt, när samtliga på Mottagningen 
dessutom uttryckte att de kunde bedöma en sådan undersökningsform vara den lämpligaste, 
utifrån sin syn på sitt arbetes karaktär. Att genomföra en studie på Mottagningen, utan att ha 
personalens medgivande för hur jag skulle gå till väga, är naturligtvis otänkbart. Deras samtycke i 
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mitt metodval var följaktligen en förutsättning och förstärkte praktiskt metodens giltighet och 
användbarhet. 
 
Allt eftersom jag jobbat med uppsatsen har vidare deltagande observation som 
undersökningsform, med det syfte jag har, mer och mer kommit att synas mig oumbärligt. Jag 
åsyftar här till exempel Engeströms (1987) första fas i metodologiska cykeln, i vilken han 
beskriver forskarens gärning så här: 
 
                “ The first step of expansive developmental research consists of /.../ 
                   gaining a preliminary phenomenological insight into the nature of 
                   its discourse and problems as experienced by those involved 
                   in the activity /.../ ...the researcher's task is to get a grasp of the 
                   need state and primary contradictions beneath the surface of 
                   the problems. This may be accomplished through comprehensive 
                   reading of the internal and public discussions concerning the 
                   activity, through participant on-site observations, discussions 
                   with people involved in the activity or having expertise about it 
                   and the like" (Engeström 1987, s. 324) 
 
Om man undantar litteraturstudierna, så är både inblick i kontextens karaktär, samt i hur 
inblandade upplever sin verksamhet liksom diskussioner med människor som har att göra med 
verksamheten (i mitt fall både missbrukarna och den professionella personalen), i min mening 
fenomen som rimmar väl med deltagande observation. Jag har också i takt med arbetets gång, 
anat hur mycket jag inte kunnat fånga denna gång, och följaktligen att mycket återstår.  
 
 
8.6 Om fenomenologisk analys  
 
Metodologiska cykelns första fas består bland annat av ”fenomenologiska” studier. Jag vill 
förtydliga vad som här avses med fenomenologisk analys – hur jag tolkar Engeström och 
verksamhetsteorin i detta sammanhang. I artikeln Verksamhetsteori och utvecklande 
arbetsforskning säger Engeström (1990) angående den fenomenologiska analysen att 
utgångsläget är att bestämma det arbete man skall forska i och sätta sig in i det:  
           
          ”Det kan ske t.ex. genom att intervjua sakkunniga, göra iakttagelser eller genom att  
           delta i själva arbetet. Nödvändigt är också att bekanta sig med aktuella diskussioner 
           om arbetet i fråga. Denna fas kan man kalla att bli förtrogen med företeelsen  
           (fenomenologisk analys) (Engeström 1990, s. 7).  
 
Längre fram i artikeln talar han även om ”material från sakkunniga”, utöver exempelvis 
intervjuer, samt ”egna erfarenheter” (ibid. s. 8). I sin avhandling beskriver Engeström också 
denna fenomenologiska analys, i enlighet med citatet här ovan, samt med den redogörelse jag gör 
ovan (avsn. 8.1), för Fas 1 i den metodologiska cykeln: Han påtalar alltså en inblick i fenomenets 
kontext, karaktär, och dess problem, så som de erfars av dem som är inblandade i den undersökta 
verksamheten, samt en beskrivning, ett tecknande av, verksamheten som undersöks. En slags 
"identifiering" av verksamheten. Dessa förtydliganden som Engeström gör av den 
fenomenologiska beskrivningen, som en första fas i forskningen, har varit vägledande för mig 
under mina deltagande observationer. Att bli förtrogen med företeelsen är en bra definition av 
vad fenomenologisk analys representerar i denna undersökning. 



  30

 
 
8.7 Om observation 
 
Det finns huvudsakligen två former av observation – systematisk observation och deltagande 
observation. Denscombe (2000) vill, i stället för att påtala deras olikheter, gärna framhålla deras 
gemensamma nämnare, nämligen det som är utmärkande för (all) observation som 
datainsamlingsmetod. En tydlig koppling mellan de båda observations-formerna är att båda 
bygger på direkt observation. En annan gemensam faktor är att de båda inriktar sig på att samla 
data ute på fältet. Denna inriktning på fältarbete fastslår att observation är en empirisk metod, 
som kräver att forskaren söker förstahandsinformation, snarare än att förlita sig på andrahands-
källor. Båda formerna av observationer äger rum i naturliga miljöer – man försöker i största 
möjliga mån inte störa den naturliga miljön. Och sist men inte minst erkänner både systematisk 
och deltagande observation att frågan om perception inte är enkel. Båda formerna är mycket 
känsliga för att forskarens perception kan vara influerad av hans eller hennes personliga 
perspektiv, och att insamlade data sålunda kan vara opålitliga (Denscombe 2000). 
 
Beträffande deltagande observation upprepar jag gärna denna, ”en klassisk definition” enligt 
Denscombe (2000, s. 175), som på ett tydligt sätt förklarar metodens kännetecken, och som jag 
ser som vägledande för mig under ”observationsfasen” i denna studie. 
            
         ”Med deltagande observation avser vi den metod där observatören deltar i de studerade  
          människornas dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller dolt bakom någon  
          annan kamouflerande roll, och observerar det som händer, lyssnar till det som sägs och  
          ställer frågor under en viss tidsperiod”. 
 
Deltagande observation använder forskarens ”jag” som huvudsakligt instrument, och behöver 
därför inte mycket teknisk uppbackning. ”Vid deltagande observation är syftet att få insikter i 
kulturer och händelser – insikter som bara går att få om man erfar kulturen och händelserna som 
en insider” (Denscombe 2000, s. 176). Forskaren gör sin registrering av observationsdata i form 
av fältanteckningar som görs under eller strax efter fältarbetet. Hur de studerade människorna 
upplever sin värld står i fokus för forskaren – man vill förstå hur den studerade kulturen förstår 
och uppfattar sin verklighet, vilken mening de tillskriver händelser. 
 
Detta ovan nämnda ser jag som klara och vägledande utgångspunkter för mig. Jag kan dock tänka 
många fallgropar i mitt fall. På sätt och vis finns de redan upptagna i ”förteckningen” över faror 
ovan, men jag transformerar dem ändå gärna mer exakt på min situation. Till exempel detta med 
att få insikter i ”kulturer och händelser”. Jag kan inte vara säker på hur stor del av kulturen och 
händelserna jag får del av dessa ganska få dagar (detta har jag redan diskuterat ovan under 
inledande diskussion) – hur verksamheten drogbruk ”förstår och uppfattar sin verklighet”. Får jag 
lov att närma mig verksamhetens praktik – eller säger och uppvisar informanter och personal 
någonting helt annat om den, när jag är med? Det finns ”alltid” en risk att det är min perception, 
min erfarenhet och förförståelse som är med – forskarens värld lägger sig i – i tolkningen av hur 
det klienten säger, kan tänkas förhålla sig till hennes eller hans verklighet. Är jag en ”insider”? 
Kan jag verkligen upplevas som en sådan, när jag sitter där, bredvid, och lyssnar till samtalets 
gång? Knappast kan man tänka – och har jag tänkt. I de mest tvivlande stunderna har jag tänkt att 
detta inte kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt. 
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Men så tänker jag att här spelar förstås en del andra faktorer också in. Till exempel hur de som 
arbetar på Mottagningen, socionomerna och behandlingsassistenterna, förhåller sig till mig. Hur 
upplever de min närvaro? Vilken atmosfär, vilken relation till mig, förmedlar de till klienten? 
Uttrycker de någon form av förtroende för mig – eller ses jag mer som en ”gäst”? Och hur 
betydelsefull är inte denna, personalens, inställning till mig, om jag skall kunna upplevas som en 
”insider”, utifrån klientens synvinkel? Hur väl är klienten ”beredd” på mig – vad har hon/han för 
inställning till mig? 
 
Något som rimmar väl med observation som datainsamlingsmetod, och som jag ser som oerhört 
betydelsefullt för min förståelse, är att jag får ställa en och annan fråga. Jag har möjlighet att 
framföra en undran om något synts mig oklart, eller om jag gärna skulle vilja höra lite mer om 
något specifikt (om personen i fråga vill berätta någonting mer, naturligtvis). 
 
 
8.8 Ytterligare aspekter på observation som metod, eller etnografisk metod.    
 
Eftersom min undersökningsform faller under etnografisk metod, har det synts mig önskvärt och 
väsentligt att reflektera något vidare och ytterligare kring den etnografiska, 
deltagarobservationens villkor, möjligheter och svårigheter – vid sidan av de infallsvinklar jag 
med Denscombe redan återgivit. Det ytterst begränsade litteraturval13 jag nu gör, är för att sätta 
en ram för tillfället: Givetvis finns en mängd andra källor jag också hade kunna välja, och 
studera.  
 
Stake (1995), utvecklar i sin bok en syn på fallstudie utifrån (bland andra) etnografisk 
forskningsmetod – en syn och perspektiv jag har funnit tänkvärda.14 (Stake, vars boktitel varslar 
om ”fallstudie”, understryker att det är svårt om inte omöjligt att exakt definiera ”fall” eller 
”fallstudier”: Andra använder inte samma ord, eller samma metoder – svårigheter följer med alla 
etikettering, vill han mena. Snarare vill Stake betona komplexiteten.)  
Betoningen ligger i etnografiska sammanhang på tolkning (interpretation). Vi placerar en 
”uttolkare” ute på fältet, någon som både registrerar objektivt, men samtidigt också undersöker 
dess meningsbärande betydelser, med en utgångspunkt att kristallisera och bestyrka dessa. 
Tidiga undersökningsfrågor kan förändras, eller till och med mitt i studien bytas ut av forskaren. 
Syftet är att grundligt försöka förstå – fungerar inte tidiga frågeställningar, nya problem kommer i 
dagen, så omformas och förändras frågan. Något som kallas ”progressive focusing” (Stake 1995, 
s. 9). Utifrån observationer och annan data, drar forskaren egna slutsatser, påståenden – en form 
av generaliseringar. Vissa logiska mönster är många gånger inte synbara, vare sig för läsaren eller 
för forskaren själv. Att lägga så mycket tonvikt vid tolkningen kan följaktligen vara ett misstag, 
såtillvida fältarbetaren förhastar sig i sina slutsatser. Det gäller att vara reflekterande, tålmodig, 
öppen för andra aspekter (Stake). I detta sammanhang resonerar Ehn & Klein (1994), kring vad 
Deveraux kallar för motöverföring. Motöverföring handlar om att den som studerar andra också 
själv är en del av sitt material. Forskaren är känslomässigt inblandad i sitt undersökningsmaterial 
och reagerar på sina observationer, utifrån denna personliga infallsvinkel. Följaktligen vill 

                                                 
13 I tidigare studier har jag funnit referenser, som synts mig relevanta. Via till exempel föreläsningar jag åhört har jag 
fascinerats av andras inblick, och sökt vidare i tillhörande kompendiers referenser. 
14 Stake återkommer till begreppen/distinktionen ”kvalitativ – kvantitativ” forskning, en differentiering jag står över. 
Eftersom innebörden i hans budskap vad anbelangar etnografisk undersökningsmetod förblir densamma (och 
väsentlig nog), har jag valt att bortse från hans preferens att göra denna indelning. Jag vill mena att benämningarna, 
kvalitativ eller inte, här är av underordnad karaktär. För den intresserade av vidare, dylika resonemang hänvisar jag 
gärna exempelvis till Rodney Åsberg (2001). 
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Deveraux mena att man bör analysera sin egen subjektivitet – söka ”... förstå sig själv både som 
observatör och deltagare” (Ehn & Klein 1994, s. 14). En riktig objektivitet kan med Deveraux 
vara möjlig, men bara ihop med forskarens djupanalys av sin egen subjektivitet (Ehn & Klein 
1994).  
Med andra ord kan man säga: ”An ethic of caution is not contradictory to an ethic of 
interpretation”, för att återvända till Stake (1995, s. 12). 
 
Stake menar vidare att fenomen, med etnografens ögon beror på många sammanfallande faktorer. 
För att förstå sådana fenomen krävs att man ser till en vid kontext: tidsmässiga och rumsliga, 
ekonomiska och historiska, politiska, kulturella, personliga och sociala aspekter är alla en del av 
det breda sammanhanget. All forskning är med Stake (1995) ett sökande efter mönster – efter 
överensstämmelser och en slags konsekvens. 
 
I nyare antropologi, påtalar Ehn & Klein (1994), talas det ofta om ”den Andre”. Läsaren och 
forskaren är också ”Andra”. Tanken är att begreppet skall minska avståndet mellan de utforskade 
och forskaren, och uppmuntrar synen på etnografi som ett ömsesidigt givande och tagande, som 
en följd av dialoger människor emellan. Det finns inom antropologin ett motstånd mot en 
åtskillnad mellan betraktare och aktör – fältarbetet bör likväl som ett utforskande av andra, även 
kunna vara självanalyserande. Detta inte minst att beakta när det är dags att skriva ned 
undersökningarna: Ehn & Klein menar att forskaren i skrivandet många gånger alldeles för 
hastigt överger sina erfarenheter, för att komma till en slags ”rensad”, eller ”avklarnad” text (ibid. 
s. 36). Men skrivandet är minst lika mycket som själva fältarbetet (om inte mer) en verksamhet 
som är reflexiv.  
             
            ”Att vara reflexiv i skrivandet innebär /.../ att man tar ett steg åt sidan, 
              både för att se textens tillkomst och för att se sig själv i det man  
              skriver om andra” (Ehn & Klein 1994, s. 39). 
 
Frågor som styr granskningen av en text är till exempel: 
* Hur författaren hanterar sin nödvändiga subjektivitet 
* Vilka bilder ger han/hon av sig själv och hur är han/hon närvarande i sin text 
* Hur gör författaren sitt arbete till vetenskap 
* Vilka är läsarens möjligheter att förstå textens konstruktion och följa dess tillblivelse  
 
Självpresentation och ”öppenhet” är inte någon garant för att forskaren verkligen vet vad som 
sker i mötet med de Andra. ”Uppriktigheten kan också vara ett kamouflage” (Ehn & Klein 1994, 
s 72). 
 
Detta med självpresentation och öppenhet anknyter även Stake till. Forskaren, menar han, gör 
överhuvudtaget mer eller mindre medvetet olika ”rollval”, i enlighet med bland andra följande 
utgångspunkter (utifrån min svenska översättning): 
* Hur mycket skall det personliga deltagandet i den studerade verksamheten vara 
* Hur mycket framstå som ”expert”, avslöja förståelse 
* Vara en neutral iakttagare, eller en kritisk analytiker 
* I vilken utsträckning försvara eller förespråka en ståndpunkt (Stake 1995, s. 103) 
 
Men kanske är ändå det viktigaste valet, tillägger han, hur mycket forskaren skall vara sig själv. 
          
         ”But perhaps the most important choice is how much will the researcher be her-  
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          or himself? Much of the time, the researcher will have no apparent choice, the 
          circumstances require it, or the researcher does not know how to act otherwise. 
          Often, the researcher will be pressured to be more the evaluator, the scientist,  
          or the therapist than he or she wants to be. Others will help negotiate the role. 
          The role should be an ethical choice, an honest choice (Stake 1995, s. 103) 
            
Stake (1995) tillägger att rollvalen också inverkar på meningsskapandet, på vilka innebörder som 
formas. Dock är det sällan givet vilken roll som är den bättre: Deltagande observatörer, påpekar 
han, når inte djupare och mer medkännande förståelse än passiva observatörer. Däremot kan en 
roll passa mycket bättre för vissa människor och vissa situationer. 
 
 
8.9 Några etiska reflektioner 
 
Med anknytning till HSFR´s15 etiska regler, samt Denscombes resonemang, har jag under 
arbetets gång bland annat iakttagit följande etiska riktmärken: 
 
Det handlar för mig (forskaren) att se till att undvika förvrängningar i mitt förhållande till 
undersökningssubjekten, att skydda de involverades intressen och identitet – och att (garanterat) 
hantera den information jag får tillgång till konfidentiellt (det är något jag beaktat även inom den 
högst privata sfären i mitt hem). Detta faller i stort in under det s.k. konfidentialitetskravet: 
Uppgifter om alla personer i en undersökning skall ”helt enkelt” ges så stor konfidentialitet som 
möjligt (Denscombe 2000). 
 
Jag har också noga beaktat att de människor/informanter, vars samtal jag bett om tillträde till, 
måste acceptera detta frivilligt och inte känna sig övertalade eller tvungna. Deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta ”samtyckekrav” är ett etiskt 
problem som förstås särskilt kan uppkomma vid (etnografisk forskning och) deltagande 
observation, i det fall forskaren inte tillkännager sin identitet. Denna problematik är också den jag  
 
oroat mig mest för i samband med min närvaro under den öppna mottagningen. Jag skall ju inte 
avslöja någonting om någon som varit på den öppna mottagningen, som inte känner till mig och 
min undersökning. Det är i det läget inte heller en enskild klient som står i fokus, utan snarare 
hela verksamheten. Och jag är ju där med hela personalens samtycke, men räcker det? Jag har 
upplevt att situationen är svår. En känsla förbunden med intrång i det privata, har varit 
återkommande. På något ”etiskt försvarbart” sätt måste jag arbeta fram mitt tillträde till någon 
viss situation om det skulle bli aktuellt, har jag tänkt – vilket i och för sig inte inträffade. Vad 
gäller Mottagningen som helhet så bedömer jag att jag gjort det ”i förväg” så att säga – men, som 
sagt, när det handlat om de enskilda personer som jag kommit i kontakt med har jag hela tiden 
betraktat situationen som öppen. Antingen finner jag en väg vidare eller inte, har jag tänkt. I 
övrigt har jag valt bort allt sådant i min redogörelse som skulle kunna bli felaktigt. I några fall har 
jag löst frågan på så sätt att jag gått ifrån situationer som jag inte "har att göra" med. Jag erinrar 
mig bland annat en regel i samband med detta: Följer inte den etnografiska forskaren, eller 
observatören, dylika etiska absoluta utgångspunkter utan väljer att genomföra ett deltagande 
under falsk identitet – ja, eller ”utan identitet” – med syftet dolt och utan de observerades 
medgivande, gör sig forskaren faktiskt skyldig till bedrägeri (Denscombe 2000). 

                                                 
15 HSFR är en förkortning för Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Är sedan 2001 en del av 
Vetenskapsrådet. 
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Till sist så har Trost påpekande dröjt kvar i mitt medvetande och åtföljt under undersökningen: 
För varje ny situation, i vilken etiska överväganden ”står för dörren” (mitt uttryck), måste man på 
nytt och på nytt ta en aktiv ställning. Det är inte rimligt att ”vifta bort” dylika problem och göra 
som man ”brukar göra” (Trost 1994, s. 44). Trost vill mena att rutin är farligt i yrkesetiska 
sammanhang – något som förstås svårligen skulle kunna ”hota” mig i detta läge, men ändå. Jag 
tänker att även de etiska reflektionerna är att beakta som processer, i rörelse. 
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 9 Datainsamling – tillvägagångssätt – kommentarer 
 
 
Jag redogör, kommenterar och resonerar i detta kapitel för och kring de praktiska och konkreta 
villkoren för min deltagande observation, med en närmare presentation av hur och var 
datainsamlingen skedde, och för dess specifika sammanhang och utgångspunkter. 
 
 
9.1 Vad är Mottagningen? 
 
Mottagningen är en öppenvårdsverksamhet för missbrukare. Människor som upplever att de 
behöver hjälp med att hantera och bryta sitt missbruk är välkomna att höra av sig. Man bokar ett 
informationsbesök, på vilket ges information om vad för hjälp och stöd som finns att tillgå på 
mottagningen. Bestämmer man sig då för att tacka ja till något av det som mottagningen kan 
erbjuda (låt säga till exempel ett haschavvänjningsprogram, s.k. HAP), görs en skriftlig 
överenskommelse och tid för utvärdering bokas. Detta ”schema” är sedan en återkommande 
”samarbetsplan”. Klienten, som den som uppsöker Mottagningen regelbundet alltså kallas, måste 
hålla sig drogfri och får komma på stödsamtal, lämna urinprov alternativt blåsa i alkomätare, 
samt återkommande och regelbundet boka in nya tider för utvärdering. På Mottagningen erbjuds 
man anonymitet; ingen registrering sker i socialregistret. Mottagningen erbjuder dessutom, 
förutom stödsamtal och drogkontroll (alltså utandningsprov/urinprov) diverse kurser som i första 
hand sker i grupp, samt information och kunskap om alkohol och andra droger. Här finns också 
vissa tider öppen mottagning, per telefon eller för spontana besök. Bland de kurser som finns att 
tillgå kan nämnas s.k. motivationskurs, återfallspreventionskurs, kurs särskilt för kvinnor, s.k. 
konsekvensprogram för ungdomar, samt diverse anhöriggrupper, för dem som i en eller annan 
form är anhöriga till missbrukare. Dessutom kan man erbjuda akupunktur. 
    
 
9.2 Mitt första möte med Mottagningen och personal 
 
Jag kontaktade per telefon berörd socialförvaltning och frågade efter Mottagningen. Blev på en 
gång hänvisad till arbetsledaren/chefen för avdelningen – vilket också visade sig vara ”rätt” 
person att tillfråga. Det var då, upplevde jag, svårt att finna en ”adekvat” form för min 
presentation av mig själv, mitt intresse och mitt projekt. Jag var orolig för att bli för långrandig, 
men samtidigt inseende i faktum att jag naturligtvis måste berätta tillräckligt mycket för att kunna 
berättiga min önskan om tillträde till deras verksamhet, för att kunna ge en förtroendeingivande 
framställan av mina utgångspunkter, både personligt och sakligt. På andra sidan av linjen 
lyssnade en arbetsledare, noggrann i sin ansats att bedöma rimligheten i mitt ärende. Detta samtal 
handlade om att klara av att framföra en vettig beskrivning av mitt studieintresse – om att finna 
hållbara argument för skälet till att jag skulle vilja få ta del av deras arbete; i själva verket skälet 
till varför jag ber om inträde till en bit av deras liv.  
 
Arbetsledaren skulle dagen efter, vid ett möte med personalen på Mottagningen, förhöra sig om 
det var OK för alla att låta mig komma dit.  Jo, jag blev kallad till ett ”presentationsmöte” med en 
större del av gruppen medarbetare, vilket ägde rum en dryg vecka senare. Jag fick ånyo chansen 
att berätta om mitt projekt, och tog verkligen inte för givet att jag skulle ges tillträde – tvärtom  
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såg jag det vara minst lika troligt att man vare sig orkade med att ha mig där, eller ansåg sig ha 
tid för det. Efter funderingar, frågor och kortare diskussion kunde man dock se min studie som 
genomförbar. Alla hade möjligheten att uttala sig, liksom man fick en chans att se över sina 
arbetsscheman: Var och en kunde utifrån sina personliga arbetsuppgifter få göra en bedömning 
om när och i vilken form min närvaro skulle kunna äga rum. Vi bestämde så datum för när mina 
observationer kunde starta, i form av att "finnas där", deltaga och eventuellt ställa frågor under de 
klientsamtal vilka personalen kunde bedöma vara godtagbart, samt överhuvudtaget ta del av 
verksamheten, av personalens arbetssätt, rutiner, handlingsmodeller, och så vidare (i enlighet som 
sagt med Engeströms beskrivning av den fenomenologiska- och den aktualempiriska analysen). 
Jag fick också under detta möte lov att infinna mig på Mottagningen redan veckan efter under 
den öppna mottagning som äger rum under två timmar varje vardagsförmiddag, för att på så vis 
kunna bekanta mig med och få ytterligare intryck av miljön i vilken den så att säga ”ordinarie” 
observationstiden senare skulle äga rum. (Jag insåg så småningom att denna introduktionstid 
givetvis också blev en integrerad del av hela min undersökning.) 
 
Kommentar med anledning av studieprocessen 
Trots att denna sammankomst med personalen inte var vad man i gängse bemärkelse brukar kalla 
för ett formellt möte, ålade jag mig själv ett krav på att kunna framföra mitt ärende i en mer strikt, 
för att inte säga pretentiös, ordning. När mötet var slut och jag på ett mer personligt sätt berättade 
lite om mina erfarenheter med anknytning till drogproblematiken, kände jag att så som jag förhöll 
mig till situationen då hade jag gott och väl kunnat göra även i inledningsskedet. Detta är en av 
många lärdomar under denna studieprocess.  
 
 
9.3 Om observationstiden och datainsamlande  
 
Under sammanlagt 12 delvis sammanhängande, delvis utspridda dagar/tillfällen har jag varit på 
Mottagningen. Dessa tillfällen är i och för sig också tolv dagar, men det var inte hela dagar. Detta 
sammanhänger med att eftermiddagarna oftare har innehållit samtal som inte varit tillgängliga för 
mig, eller så har personalen haft något möte, eller man förbereder en kurs som kanske skall hållas 
samma kväll. Framöver när jag använder ”dag”, så är det med syftet att ha en överblick – det är 
också så jag har ”katalogiserat” mina anteckningar; genom att sortera dagvis, samt förstås genom 
åtskiljande av de samtalsklienter jag har fått ta del av. Klient är det ord man använder på 
Mottagningen när man talar om de missbrukare som kommer dit. Jag har valt att använda samma 
”namn” för enkelhetens skull och menar då också just (enbart) de missbrukare som kommer till 
Mottagningen – både rent allmänt, och ”mina” specifika informanter likväl. 
 
 
9.4 Anteckningarna – muntlig replikering, intern validitet  
 
Jag har fört anteckningar fortlöpande. Det har handlat om allt från allmän stämning, om det är 
mycket eller mindre att göra just denna stund – till givetvis klienters och personals utsagor, 
tankar. Jag har antecknat det mesta som sagts; om det nuvarande, om något som varit, eller skall 
komma.  Innehållet i mina anteckningar har endast jag tagit del av. Däremot har jag efter varje 
klientsamtal som jag närvarat vid, i en eftersträvad intern validitet, sammanfattande delgivit den 
personal som haft samtalet mina tankar/intryck och reflektioner. Detta som ett sätt att pröva mina 
resonemang, med utgångspunkten att personalen har en kännedom (i flera avseenden) om 
klienten som jag mer eller mindre saknat. Personalens perspektiv på sammanhanget har så 
dessutom kunnat bidra till en ytterligare bild av en del av den kontext som de både formar och 
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representerar, och som de arbetar utifrån. För övrigt har det varit intressant att konstatera hur när 
jag själv så att säga ungefär ”sett samma sak” som de, också stärkts genom den konkretisering 
som detta inneburit för mina resonemang – att jämföra med situationen när personalen ”bara” 
berättat för mig om sådant som jag inte personligen erfarit. Min förhoppning är också att dessa 
”överensstämmelser” ökar anteckningarnas, eller anteckningsinstrumentets, reliabilitet. 
 
 
9.5 Varför ingen bandspelare 
 
Under hela min tid, under samtliga samtal och genomgående vid mitt deltagande observerande, 
liksom i samband med de frågor jag ställt, har jag använt mig av anteckningsblock enbart. Detta 
val är inget jag själv beslutat, utan det var en enig personalkår som redan på det första mötet 
uttryckte en stark reservation beträffande bandspelare. Eftersom Mottagningens verksamhet 
bygger på att klienterna kommer dit frivilligt – och utan att behöva registreras i socialregister – så 
kan man säga att deras rättighet till fullständig anonymitet är en av är verksamhetens hörnpelare. 
Man trodde inte det skulle gagna missbrukarnas förtroende för Mottagningen, om plötsligt någon 
(dessutom en för dem obekant person) befanns sig i korridoren med bandspelare. En sådan faktor 
hade dessutom kanske krävt att alla tillfrågats i förväg, att ha fått samtycke (måhända hade någon 
snabbt kunna tänka sig att ställa upp på en bandspelare, men jag utgår från att det är rimligare att 
ge människor en aning betänketid). Något som praktiskt inte har låtit sig göras på Mottagningen: 
Det faktum att alla kommer dit med rätt till anonymitet (klientregister är bara tillgängliga för 
personalen) har inneburit att jag inte har kunnat tillfråga någon i förväg.  
 
Och denna en av studiens grundläggande villkor har genom hela mitt deltagande på 
Mottagningen präglat undersökningssituationen: Jag har från dag till dag inte kunnat veta vilket 
”utfall” mitt eventuella deltagande under samtal skall få. Att vara med och ta del av personalens 
arbete är det som jag så att säga ”säkert” haft tillgång till, men om jag kommer att vara med vid 
ett klientsamtal eller inte har jag inte kunnat veta förrän precis innan samtalets början. Att kort 
presentera mig och mitt ärende, och å mina vägnar fråga klienten om lov beträffande min 
närvaro, har först personalen gjort. När det var OK, har jag vidare själv personligen presenterat 
mig närmare. I ett fall har personalen tillfrågat klienten via telefon – detta har rört sig om en 
person som man bedömt vara så pass stabil att en sådan tidig förfrågan inte kan tänkas innebära 
att vederbörande kanske blir orolig, misstänksam, osäker och kanske ifrågasätter det förtroende 
som vederbörande byggt upp till personalen. Denna klient gav sitt medgivande, men anlände inte 
sedan vid utsatt tid. Frågan om detta kan ha berott just på klientens vetskap om mig, faller sig 
naturlig och svaret ja kan vara ett möjligt sådant. I så fall förstärker detta bedömningen att 
personalens agerande, att inte fråga i förväg, var korrekt. 
 
I de flesta fall har jag alltså helt enkelt ”varit på plats” och väntat och hoppats att jag skall få vara 
med. Den visshet jag kunnat ha – om att jag alls kommer att få vara med vid åtminstone några 
samtal – har varit de fall personalen mer eller mindre varit säker på att klienten kommer att anse 
det vara godtagbart. När jag har presenterat mig för mina informanter har jag tydligt påtalat att 
ingen i uppsatsen skall vara möjlig att identifiera och att uppsatsen kommer att tillsändas 
Mottagningen. Om någon, en tid efter att jag varit där, skulle kunna tänkas ändra sig vad gäller 
sitt deltagande, har man haft möjlighet att kontakta mig.  
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9.6 Datans externa validitet  
 
Jag har naturligtvis genomfört studien på de premisser som verksamheten ställt, och varit 
beroende av personalens bedömningar i fråga om vilka informanter bland missbrukarna jag fått 
lära känna. Det innebär ofrånkomligen att frågan måste ställas hur väl spridningen av mina 
missbrukarklienter kan tänkas motsvara en så rimlig bild som möjligt – både av 
missbrukskontexten, av verksamhetens så att säga grundbetingelser i sin helhet – liksom av 
individens olika ingångar in i drogmissbruk. Vilken spridning kan jag tänkas ha fått av skilda 
subjekts infallsvinklar?  
 
Man kan resonera att spridningen är knapp; de jag träffat är redan de missbrukare som har det 
gemensamt att de orkar och vågar ta itu med sitt missbruk. Detta är dock vill jag mena ena sidan 
av saken. Å andra sidan, inom denna grupp, anser jag att jag fått möta olika personligheter, med, 
på många plan, skilda sätt att hantera sig själva och sina problem på.  
 
På samma sätt är naturligtvis personalen just ”enbart” den personal som arbetar på Mottagningen 
– alltså personal från ett och samma arbetsställe. Tänker man urvalet utifrån den problematik som 
kan ligga i ett snöbollsurval – det vill säga att man skaffar sig sina informanter genom att någon 
man känner frågar någon som denne i sin tur känner, och så vidare (vilket jag alltså vill mena har 
likheter med denna situation) – så kan man antaga att de i viss mån delar värderingar och 
utgångspunkter och i viss mån resonerar utifrån samma utgångspunkt. De följer till exempel i sitt 
arbete i grunden samma teorier (om än var och en med tiden tillverkar sina egna arbetssätt). 
Man kan också utifrån en annan synvinkel betrakta urvalet av personalen som relativt skiftande, 
här finns till exempel både socionomer och behandlings-assistenter – man kan tänka att deras 
bakgrund så betraktat är varierande. De uttrycker också till mig skiftande personliga synsätt. 
Men även vad gäller urvalet av personal får jag lov att ställa mig samma fråga som ovan; 
Vilken spridning och mångfald kan jag tänkas ha fått av olika infallsvinklar? 
 
Med utgångspunkten att denna studie har de begränsningar som den har, får jag lov att också 
nyansera mina tolkningar och min analys. Min teoretiska diskussion bör ta i beaktande att mitt 
klienturval inte har en mångfaldig spridning inom olika grupper av missbrukare. Det är en viss 
grupp av missbrukare jag har lyssnat till – de som bestämt sig för att försöka att bryta sitt 
missbruk. På samma sätt är personalgruppen en viss redan existerande, samverkande grupp. 
 
 
9.7 Utelämnade perspektiv  
 
En vidareutveckling vore till exempel att uppsöka fler individer, andra grupper, som är berörda 
av missbruk. Att få del också av de missbrukares upplevelser, som inte orkat dra sig upp, som 
aldrig ens försökt uppsöka en ”mottagning”. Vad säger de? Vad uttrycker de? Skiljer sig deras 
synsätt, deras tolkningar, från informanterna i denna uppsats? Och i så fall – hur? Hur ser de 
omkringvarande sammanhangen ut i det fallet? Vilka är de förmedlade värderingarna bland dem 
– och hur förefaller de ha förmedlats? Vilka är skillnaderna bland mina informanter i denna 
uppsats, och dessa bara tänkta informanter? Går det att dra några slutsatser av jämförelserna? 
Vilka? 
 
En ytterligare förlängning – eller i själva verket ett parallellt spår – är att undersöka och ställa 
samma frågor till personer som varit i allvarlig riskzon för ett missbruk, men lyckats undvara det.  
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Här framträder till exempel en i min mening angelägen pedagogisk fråga: Vilken/vilka har de 
förmedlande verktygen varit i de olika fallen (hur har exempelvis språkandet sett ut), vad har 
blivit förmedlat och har, och i så fall på vilket sätt, den medierande artefakten utgjort en skillnad? 
 
 
9.8 Konfidentialitet  
 
I min redovisning av klienters utsagor har jag ändrat kön slumpmässigt. Särskilda utsagors själva 
innebörd och deras sammanhang har fått stå i fokus – medan exakta angivelser vad gäller just 
sammanhangen är modifierade. De klienters upplevelser som jag fått ta del av benämns just med 
begreppet klient (eller informant), samt ”namnen” A, B, C, D, E och F. Vad gäller personal så 
omnämns de som personal, eller behandlingsassistent, trots att även socialsekreterare arbetar på 
Mottagningen. 
 
Redovisningen är i berättelseform utifrån mina anteckningar och således också utifrån personliga 
kommentarer. I de fall jag skriver citationstecken vill jag markera att jag följer innebörden i en 
utsaga mer eller mindre så som den formulerades av informanten. Jag citerar dock ingen 
ordagrant, också som ett led i att inte utsätta enskilda klienters åsikter och känslor. 
 
Men även som en följd av frånvaron av bandspelare. Att citera exakt hade krävt att jag frågat 
flera gånger, och bett om upprepningar av det sagda. Detta hade i min mening inte varit rimligt 
utifrån de villkor med vilka jag fått tillträde till Mottagningen, och under den form av deltagande 
observation som jag gjort.  
 
Citationstecken markerar alltså ett ungefärligt uttalande – jag kommer inte att förtydliga detta 
ytterligare i redovisningen, för att undvika onödiga parenteser. Den ungefärliga ordalydelsen 
gäller även när jag skriver att någon ”säger” någonting. Jag menar då att det i stora drag inte är 
mina egna ord, utan att jag följer anteckningarna utifrån informanternas utsagor. 
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10  Redovisning av observationer 
 
 
I detta kapitel återger jag mina anteckningar, mina intryck och mina tankar under mina dagar som 
deltagande observatör. Jag följer mina noteringar, om än detta innebär att jag fått lov att ibland 
lägga till några ord i efterhand, eftersom minnesanteckningarna inte alltid är i form av 
fullständiga meningar. Jag har delat upp redovisningen i ”ojämna” dagantal på ett sådant sätt som 
jag anser stämmer bäst överens med den ”indelning” i några perioder som i sammanhanget 
uppstod under tiden på Mottagningen. Dessa ”perioder” karaktäriserades av att vissa saker stod 
mer i fokus vissa dagar än andra, och att till exempel någon dag förde med sig mer att skriva om 
än en annan.  Man skulle kunna säga att tiden på Mottagningen allteftersom framträdde i 
”naturliga kapitel”. En rimlig förklaring tycks mig bland annat vara arbetets skiftande karaktär 
och föränderlighet; ibland inträffar mycket på en gång, ibland uppstår en stunds vila. 
 
 
10.1 Dag 1-3 
 
De första tre mornarna, på den öppna mottagning som äger rum varje förmiddag, försöker jag inte 
minst övergripande bekanta mig med Mottagningen, med lokaler och rutiner, etc. Jag följer 
verksamheten, hälsar på klienter och pratar med personal. Särskilt vid dessa tillfällen (de öppna 
mottagningstiderna) har personalen inte mycket tid över, eftersom många kan anlända på samma 
gång och man vill hinna hjälpa alla. Min utgångspunkt är sålunda att ta så lite tid som möjligt av 
dem. Första dagarna handlar också om att försöka lära mig namn, att känna igen personalen. 
Mina frågor handlar mest om praktiska ting. Till exempel får jag lära mig hur maskinen som 
avläser och relativt fort skriver fram resultat av de urinprov som klienterna får göra, fungerar. Av 
dessa resultat framgår om klienten i fråga är drogfri eller inte. Både huruvida vederbörande är fri 
från exempelvis kokain och opium, men även om man intagit diverse tabletter eller inte, de så 
kallade benzodiazepinerna. Maskinen kan också kallas för "evighetsmaskinen". I ett tidigt skede 
av min närvaro på Mottagningen kan jag nämligen konstatera att maskinens ljud är en mer eller 
mindre konstant del av tillvaron där.  
 
En annan rutin som jag snabbt bekantar mig med är utandningsprovet. De klienter som inte har 
narkotikamissbruk får, i stället för urinprovet, blåsa i en alkoholmätare. Drogfriheten är ett krav 
för att man skall få fortsätta det avtal man slutit; om att till exempel deltaga i något 
avvänjningsprogram eller dylikt. Dessa utandningsprov eller urinprov antas också ha en 
motiverande funktion för klienten – det vill säga att han eller hon på det viset sätter upp som mål 
för sig att det eller det, si eller så mycket, skall jag klara av – till exempel att två gånger i veckan 
komma dit på morgonen och lämna negativa (det vill säga drogfria) prov. Vissa kommer kanske 
en gång i veckan, medan andra kan välja att anlända varje dag, det vill säga fem gånger i veckan. 
Här finns också vissa dagar en sjuksköterska, samt en läkare på plats. När det handlar om att få 
vissa mediciner i avvänjande syfte är det naturligtvis läkarens uppgift. Det kan bland annat röra 
sig om att få antabus (mot alkoholbruk) utskriven. Sjuksköterskan tar diverse prov och bistår på 
det stora hela med den fysiska delen av behandlingsprogrammen. Jag får veta att det exempelvis 
kan röra sig om indragna körkort. För att få tillbaka sitt körkort skall man ha hållit sig 
dokumenterat nykter. En del av denna dokumentation är godkända leverprov. 
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Under de tider när den öppna mottagningen äger rum, under vilka jag framförallt var med under 
mina första dagar, kommer människor inte bara för att lämna prover, utan minst lika mycket för 
att prata. Man vill gärna berätta att drogfriheten varat ett bra tag, att man klarar det. Personalen är 
inte sen med att berömma klienter för att/när de klarar sitt ”uppdrag” bra! Detta är tiden innan jul 
och personal berättar att många klienter blir extra oroliga inför helgen angående hur de skall klara 
av att hantera sitt drogberoende eller inte, det vill säga klara av att hålla sig drogfria. Det kommer 
följaktligen personer en sådan här morgon till exempel för att få antabus (vilket är ett medel som 
omöjliggör alkoholintag, på grund av att det då utlöser starkt illamående). Här möts människor av 
alla de slag, och ur skiftande samhällsgrupper – en mångfald av personligheter. En lysande röd 
tråd blir i ett tidigt skede för mig att de allra flesta är öppna, kommunikativa, ja, rent av 
pratsamma. Att få komma dit och berätta om något som man har på hjärtat förefaller vara av stor 
betydelse och nästan ett mönster. Någon kanske mer kortfattad, och snarare ”hejig”, någon annan 
tvärtom långsam och eftertänksam, men nästan alla söker, i min mening, på ett eller annat sätt, 
kontakt. Personalen bemöter inte sällan med ett positivt anslag. 
 
Till den öppna mottagningen kommer också många på sitt första besök. Dessa tillfällen kan vara 
inkörsporten till att kanske göra upp en individuell besöksplan – eller ansluta så småningom till 
någon av de kurser som erbjuds (i enlighet med presentationen av Mottagningen ovan). Flera som 
kommer på mornarna mår också mycket dåligt. Mottagningen får representera ett hopp om att få 
hjälp. Det kan också röra sig om anhöriga som kommer dit för att få råd och hjälp. På 
Mottagningen bedrivs ju som sagt även kurser för anhöriga till missbrukare. 
 
Ja, att som klient få berätta om olika saker man varit med om och känner sig berörd av tycks mig 
vara mer regel än undantag under dessa öppna mottagningstider (men även under de ”vanliga” 
mottagningstiderna).  
 
 
10.2 Dag 4-5 
 
Man är vänlig nog och låter mig under hela undersökningsperioden få uppehålla mig även på 
personalens kontor: Man har ett sådant gemensamt med ett par datorer, samt relativt gott om 
plats. Det är här var och en på datorerna hittar sina respektive samtalsscheman, och här man 
inväntar sina klienter och även utbyter en och annan snabb, inte sällan engagerad, tanke med sina 
kollegor. Samtalen med klienter berör och oroar. Diskussionerna på detta kontor pågår mer eller 
mindre hela tiden. Samma sak gäller även för pauserna, som äger rum i personalens fikarum. 
Naturligtvis pratar man på raster även här om annat än jobbet, men kanske är detta en sådan 
arbetsplats på vilken arbetet, det gemensamma uppdraget, mer än vanligt liksom interfolierar de 
flesta samtal. Det är på kontoret jag i ett tidigt skede från första dagen, och sedan allteftersom 
varje dag, får sitta ner med någon i personalstyrkan och tillsammans med honom eller henne gå 
igenom vilka klienter som vederbörande skall ha samtal med just den dagen. Frågan gäller så om 
någon av dessa klienter kan tänkas vara i ett sådant mentalt och fysiskt skick, och allmänt ha 
kommit till en sådan punkt under sin behandling, att personalen i fråga anser det vara rimligt att 
höra sig för, om min närvaro under samtalet kan vara acceptabel. Jag får i snitt en och en halv 
persons samtalstid per dag att i alla fall boka in. Med tanke på att jag varit där 9 dagar (9 dagar 
hade jag så att säga samtalschans; övriga tre dagar var mer ett allmänt bekantande), och fått möta 
sex personer, betyder det att ungefär var tredje antingen uttryckt att han/hon inte vill ha mig med, 
eller har uteblivit. 
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Jag läser också det mesta som jag finner på Mottagningen – allt från diverse informations-
broschyrer, informationsmateriel som personalen använder på sina kurser, till en och annan bok 
som står i några hyllor. Jag försöker att göra mig en uppfattning om vilka normer, vilka 
värderingar som förmedlas genom dessa texter – vilka teorier och arbetsmetoder som tycks vara 
aktuella. Som vanligt, hela tiden, har jag min anteckningsbok till hands. Under alla de stunder 
som står till buds, då ingen kan tänkas vara störd av mitt noterande, för jag anteckningar. 
 
Jag noterar innehållet i ett informationsblad: För att missbruk skall föreligga räcker det med att 
ett av följande kriterier uppfylls under ett års tid, enligt DSM IV (DSM är en diagnos som bara en 
läkare kan ställa, en diagnos om att beroende råder): 

1) upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att   
fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet 

2) upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis 
vid bilkörning eller arbetslivet 

3) upprepade kontakter med rättsväsendet som en följd av missbruket 
4) fortsatt användning trots återkommande problem 

 
Personalen som jobbar här har ett systemteoretiskt arbetssätt, läser jag i ett informationsmaterial. 
Av samtal med personal att döma, så är nog systemteorin för alla det mer eller mindre 
underliggande synsättet på arbetet. Men ändå så har var och en, vill en av dem mena, ovanpå 
detta så att säga sitt eget sätt att utveckla och tillämpa teorin på, ett eget utformande av de 
personliga arbetsuppgifterna. Lösningsinriktat är en annan beskrivning jag får från en del av 
personalgruppen, på frågan hur de jobbar – vad de har för utgångspunkter. Väl hemma återvänder 
jag till böckerna en kväll och tar fram ”gammal” litteratur från hyllorna, från tidigare 
pedagogikstudier, så som till exempel Öquists (1992)”Systemteori i praktiken”. Kort vill jag 
återerinra mig mycket grundläggande systemteorins huvudspår.16  
 
Denna förmiddag diskuterar man ett fall som handlar om en ”udda kille” som på sistone, allt 
eftersom behandlingen, drogavvänjningen, går framåt blivit ”bättre socialt”. Jag får också, vid 
sidan av evighetsmaskinen, förklarat för mig ett annat system vilket också på sitt sätt, kan man 
säga, mäter/kontrollerar klienterna. Man kallar detta för ”växthuset”. Växthuset bygger på att var 
och en av klienterna får en speciell blomsymbol, vilken de själva lär sig och håller i minnet. På en  
                                                 
16 Systemperspektivet, utifrån Öquists egen inledning, kan grovt förkortat sägas handla om följande grunddrag: Att 
se världen som system är att inte se någon aspekt av verkligheten som mer betydelsefull än någon annan (aspekt), 
utan man ser ”figuren och bakgrunden” som lika viktiga. Trots att systemteorin är kritisk till teknologin har den ett 
mycket starkt fäste i ingenjörsvetenskapen cybernetik. Cybernetiken har infört begreppet feed-back, principen om det 
självkorrigerande och återkopplande, som grund för alla naturens kretslopp. Detta sätts mot det mekanistiska 
förhållningssätt, som emanerar ur den klassiska fysiken, i termer av orsak-verkan. Tvärtom menar systemteorin att 
alla saker och ting hänger ihop – ömsesidigt beroende av varandra, utan given änd-, eller startpunkt: Varje del av 
kretsloppet kan betraktas som både orsak och verkan. För en systemsyn krävs vidare ett ge upp antaganden och 
föreställningar, knutna till omvärlden, vilka vi bär med oss, utifrån våra erfarenheter. I stället skall verkligheten ”tas 
emot precis som den är” (Öquist 1992, s. 6), utan att man låter bilden störas av föreställningar om hur det ena och det 
andra borde vara. Det är alltså nödvändigt att skifta fokus för observationerna, ändra perspektiv, och som Öquist 
(1992, s. 7) beskriver det, ”låta bakgrundsaspekterna, det som gör det möjligt för figuren att bli just denna figur, 
träda fram i ljuset”. Då först kan man omfatta systemsynen.  
Denna syn utmanar invanda tankesätt, och menar att genom att vi ofta tar oss själva som utgångspunkt missar vi att 
uppfatta hur mycket som i själva verket kontrolleras av ett sammanhang omkring. 
Systemsynen innebär en sammanhangsinriktad, ekologisk syn i termer av helheter och kretslopp (Öquist 1992). 
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telefonsvarare meddelas så varje morgon, slumpmässigt för klienterna dock enligt ett svårkodat 
schema som personalen följer, ”dagens symbol”. Detta innebär att den/de som har den symbolen 
skall komma in under morgonen/dagen och drogtesta sig. Det är i positiva ordalag som jag får 
detta system berättat för mig; man menar att det fungerar. 
 
 
10.3 Dag 6  
 
Allt eftersom jag är på Mottagningen formas en bild av verksamheten där. Jag reflekterar över det 
jag ser och hör i förhållande till mina personliga ingångar i ämnet – och får perspektiv på min 
förförståelse. Det är mycket skiftande stämningar bland dem som kommer in på Mottagningen. 
Jag möter allt från en slags nästan upprymd förtröstansfull blick, till orolig och nervös osäkerhet. 
En stämning kan jag dock uppleva som mer eller mindre genomgående: Ingen är oberörd. En av 
kvinnorna bland personalen kommenterar: ”Hit kan de ju komma utan pekpinnar – någon som 
lyssnar utan pekpinnar”. 
 
Denna dag noterar jag i mitt häfte att min studie här allt mer äger rum i kombinationen av samtal 
med personal, med lyssnandet till klienters berättelser. Samt kanske inte minst i interaktionen 
mellan klient och personal. Hur ser den ut? Vad kan den berätta om synen på missbruk? Vad kan 
det klienten vill prata om berätta (om synen på missbruk)? Vad kan hur klienten berättar säga? 
Detta är frågor som jag skriver ner, utifrån det jag ser och upplever att jag får del av. Jag får 
tillfälle till samtal med två ur personalen, i samband med att en klient uteblir. Jag passar på att 
fråga lite mer om vad de avser/menar med ”lösningsinriktat” arbetssätt. En av dem menar att det 
handlar om ett processinriktat arbete, att jobba utifrån frågor som ”hur har det sett ut, vad har 
hänt, hur skall vi gå vidare?” Jo, man upprepar (detta är ett svar jag får återkommande under min 
undersökningsperiod) att arbetet är mycket ”lösningsorienterat”. ”I och för sig är det bra att förstå 
sådant som hänt – men inte gräva ner sig”, menar en i personalstyrkan.  
 
Denna dag möter jag klient A. Detta är en person som i min mening väl illustrerar ett 
utanförskap. Med detta vill jag mena att hon genomgående under samtalets gång hänvisar till att 
hon ”inte passar in”. Vederbörande brukar ibland jobba extra i butik, men tycker oftast att detta är 
jobbigt då (ordagrant) ”jag ju måste prata med kunderna, för att passa in i samhällsstrukturen”. 
Just så säger A, och jag förundrar mig över ordvalet i detta uttalande. A har under en längre tid 
klarat att hålla sig alkoholfri, men har haft svårt att hantera känslorna de senaste dagarna (som 
hon själv ungefär uttrycker det), på grund av att hon blivit kär. Och just denna helg, helgen innan 
detta samtal äger rum på Mottagningen, har A inte kunnat låta bli att dricka. Alkoholmätaren 
visar klart på detta och A förefaller att uppleva detta som mycket jobbigt. Överhuvudtaget 
berättar A om ett liv i relativt omfattande isolering, och de tankar hon delger vittnar om 
vardagliga rutiner som har kommit att bli bokstavligt talat livsviktiga. Det handlar om många 
privata bestyr som ibland kan ta flera timmar. Resonemang om sådant som kan synas vara av 
ytterst trivial karaktär, kan påvisa att tillvaron för A är invecklad. Behandlingsassistenten som 
talar med henne, påpekar för mig under samtalets gång att många av dem som dricker alkohol 
eller brukar narkotika inte har så många vänner/kontakter/socialt liv, vid sidan av dem som de 
dricker eller missbrukar med. A vittnar också om en påföljande bister ekonomisk situation. Har 
man till exempel svårt att gå i gympadojorna på vinterisiga gator, ja, då kommer man för sent.  
A beskriver med stor inlevelse detta faktum. Hon fick egentligen ett par vinterstövlar, men de 
passar inte, så därför måste hon gå med gympadojorna, om hon alls skall komma ut. Och det är 
jobbigt, jobbigt och väldigt kallt att vara ute med dem när det är många minusgrader.  
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A uppträder något blygt, men när jag mot slutet av samtalet kanske en aning vinner hennes 
förtroende möter jag fler blickar och i själva verket en människa som gärna delar med sig av 
erfarenheter och upplevelser. Ett genomgående intryck som jag får och har av A är en 
frapperande klarhet – i tanke och medvetenhet angående den egna problematiken och 
livssituationen, och i förmågan att förmedla detta. 
 
Samtalstiden är slut och av praktiska skäl får vi lov att bryta upp. Men jag hinner återkomma till 
frågan varför hon tror att hon måste prata med kunderna för att liksom duga. ”Jo, men det är väl 
så”, blir svaret. Varför känner Du så, frågar jag. Hur har det blivit så – och sedan när, tror Du? På 
något sätt är cirkeln sluten, vill A mena. Man har svårt att prata och passar inte in. Och när man 
inte passar in har man ingen att prata med.  
 
 
 
10.4 Dag 7 f.m. 
 
På morgonen när jag anländer är humöret gott hos personalen och jag kan fascineras av den 
positiva grundton som jag möts av. Här är man alltid välkommen, tänker jag och trots att jag 
försöker att inte tränga mig på för mycket i deras rutiner inbjuds jag varje gång att sitta med när 
det är dags för fikapaus. Kommunikationen och språkandet under en så att säga ”typisk 
fikastund” förefaller god och riklig. Jag funderar ofta hur mycket de påverkas av min närvaro, hur 
mycket jag stör, hur mycket som blir osagt, eller annorlunda sagt, jämfört med om jag inte var 
där. 
 
Man delar gärna med sig av erfarenheter och känslor, inte minst sådana som sammanhänger med 
arbetet. Åtminstone till synes är det så, tänker jag. Jag börjar hos personalen vid det här laget 
notera – samtidigt med denna öppenhet och närvaro – också en distans till vad som sker. 
Kanske, tänker jag, är det ett uttryck för den vana de har att hantera alla de svåra situationer och 
människor med djupa problem som de möter. Kanske har en del av dem upphört att ”egentligen” 
reflektera över sakernas innersta tillstånd? Kanske är det omöjligt att oupphörligt orka med att i 
sina tankar ”ta med” sig sina klienter hem under sin fritid? Jag pratar lite med några av dem och 
frågar i denna anda. Jag får olika reaktioner. Hos vissa förefaller medkänslan med klienterna vara 
så att säga mer nåbar, man berättar gärna och pratar gärna om svåra uppdrag, och traumatiska 
öden, som man mött och försökt att hantera. Hos andra kan jag uppleva ett skyddande hölje; jag 
förstår tydligt att jag inte skall fråga för mycket. Även denna personal är människor som vi alla 
andra och även de kan inte alltid orka. Och troligtvis finns även i detta jobb personal som 
(åtminstone ibland) skulle vilja göra något annat, och som kanske inte orkar engagera sig (fast jag 
mötte ingen sådan så vitt jag kan bedöma, under denna undersökning).  
 
Senare denna förmiddag sitter jag utanför samtalsrummet och väntar på att berörd personal kort 
skall berätta för sin klient vem jag är och fråga om min närvaro är godtagbar. Klienten, som 
personalen bedömer skulle kunna tänkas acceptera att ha mig med på sitt samtal, avböjer. Denna 
stund blir kanske den mest modlösa under min studietid på mottagningen. Flera klienter som varit 
väntade, och som man trott skall kunna godta mitt deltagande vid samtal, har helt uteblivit dessa 
första dagar. När någon verkligen anländer, upplever denne min närvaro för påfrestande och jag 
tänker att kanske blir det enda samtal som jag hittills varit med om (dagen innan), också det enda 
under hela min undersökningsperiod. 
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Någon timme senare när jag sitter inne på kontoret och pratar med personal, kommer 
vederbörande som avböjde min närvaro förbi, får syn på mig och tittar in – och ber om ursäkt! 
”Förlåt, men jag var så stressad…”. Av hennes behandlingsassistent förstår jag sedan att resan till 
Mottagningen denna morgon varit jobbig och olycksdrabbad, och enligt behandlings- 
assistenten är med andra ord marginalerna för många av klienterna inte större än så. När klienten 
upplever oro och stress blir också allt annat – den hela situationen, och inte minst missbruket – 
också påverkat. Hon hade sagt att hon helt enkelt inte hade ”klarat av” att någon utifrån var där 
och lyssnade på vad hon hade att säga denna förmiddag – det skulle helt enkelt ”ha blivit för 
mycket”. Hela organismen är på något vis trasig, och att samla ihop sig och vara i dialog med en 
person är mycket nog. 
 
Vid vidare frågor denna förmiddag från mig till en av personalkvinnorna, kring vad hon tror 
missbruk grundar sig på eller hänger samman med, så svarar hon ”att en sak är säker: alkoholen 
fyller alltid en funktion, om det är ångestdämpande, eller socialt eller…” 
 
 
10.5 Dag 7 e.m. 
 
Klient B anländer denna eftermiddag, i enlighet med överenskommen tid. Han förefaller ganska 
nervös, och en aning ”obekväm” med hela situationen (att komma dit, hälsa på folk, ja, att 
överhuvudtaget möta andra) – så som jag bedömer sammanhanget. Den ur personalen som är 
”hans” behandlingsassistent, det vill säga som är den som brukar träffa honom och ha samtalen 
med honom, berättar kort om mig och frågar honom, som sagt (i enrum), om han kan tänka sig att 
ha mig med. Han svarar till en början mer eller mindre nej på detta, om än lite tveksamt, men 
menar att han gärna först vill få gå ut och röka en cigarett, pusta ut lite, liksom ”hämta sig” en 
aning, och få fundera på saken en liten stund. Han gör så och jag dröjer kvar tillsammans med 
både aktuell behandlingsassistent, och med några till ur personalkåren, i fikarummet.  
 
B återvänder så om cirka fem-tio minuter och meddelar att det är ju OK att jag är med. ”Nu när 
jag fått vänja mig lite vid det, så är det ju inga problem egentligen – när jag tänker efter”, säger 
han ungefär. Jag tackar honom och berättar, redan nästan ”sedvanligt”, lite mer (men kort) om 
mig och mitt projekt. Det märks att det är viktigt att inte någon skall kunna ”känna igen” Klient 
B, men i övrigt är han lugn och visar mer direkt än A ett förtroende för mig och mitt ”ärende”. 
Han uttrycker till och med mer eller mindre att det verkar intressant och spännande det jag vill 
förstå och veta och att det skulle kunna vara roligt att han faktiskt kan bidra med sina erfarenheter 
och upplevelser. B har i vissa stora drag en del gemensamt med A. Till exempel vad gäller jobbig 
ekonomisk situation – det ”rent praktiska” så att säga – och uttrycker en betydande oro för detta. 
B har också det gemensamt med A att även han påvisar en stor redighet i sitt förhållningssätt till 
sin situation. Han resonerar (i min mening) intelligent och är helt enkelt alldeles ”klar i skallen”. 
B blåser i alkomätaren redan i ett inledande skede av samtalsstunden. Den visar på ingen 
promillehalt alls i blodet och B ser mycket nöjd och glad ut. I huvudsak kommer samtalet denna 
dag att handla om B´s arbetssituation. Behandlingsassistenten för in samtalet på praktiska 
omständigheter och en stor del av tiden som vi sitter i rummet resonerar de om ekonomiska 
villkor och regler. Skall B anmäla sig som arbetsför till Arbetsförmedlingen, ja då måste han ju 
också ta de jobb som eventuellt erbjuds. Hur är det nu, B? Känner Du att Du är redo att börja 
jobba? Vill Du det? Eller föredrar Du att vara sjukskriven – hur känns det egentligen, vad tror 
Du? frågar behandlingsassistenten. Och detta beslut som B måste fatta hänger förstås samman 
med något olika ekonomiska villkor (om än inget av alternativen är så särskilt bra). B skruvar på 
sig lite. Det är jobbigt detta, antar jag. Han både vill jobba, men ändå inte; han är så osäker om 



  46

han kommer att klara det. Till en början säger han att ”visst – jag är redo att ta ett jobb nu – visst 
är jag det”. Jaha, menar behandlingsassistenten, men då förstår Du alltså att om Du bestämmer 
Dig för det, så måste Du ju ta de jobb som finns (ja, naturligtvis inom Din bransch, men ändå); 
Du kan inte strunta i att ta ett jobb om Du blir erbjuden ett... Jaa, joo, säger B och ungefär så 
förlöper samtalet. Så småningom säger B att ”kanske är det bättre ändå att jag är sjukskriven, då 
jag har svårt (alternativt säger han ”kan inte” eller ”klarar inte”) att va´ bland folk och är 
alkoholist”. Han vill mena att kanske är det också bättre att han liksom koncentrerar sig på det 
här med att bli av med alkoholmissbruket och att kanske fixar han inte det, om han börjar jobba 
igen... men han uttrycker inte detta säkert – han är (förefaller) inte alldeles övertygad om hur det 
egentligen ligger till. B tittar ofta mot mig och berättar för mig också, om än man kan känna den 
osäkerhet som präglar honom i denna närvaro/samvaro. 
 
Jag får en pratstund med honom på tu man hand. Jag frågar vad han avser när han säger att han 
”har svårt att va´ bland folk”: Säger/uttrycker andra det till Dig, eller är det Din egen upplevelse 
av Dig själv? frågar jag. Jo, menar B, det är väl jag och så berättar han lite om sitt liv tidigare. 
Han berättar att han haft ”ute-jobb” som han uttrycker det, med mycket rörlighet/frihet. Sedan 
blev han dock ”satt på” ett arbete inomhus – han säger inomhus med tryck – ”o bara man ville gå 
och ta en cigg, så tyckte folk att, jaa – på något sätt – att man måste hålla någon viss ’stil’ eller 
attityd uppe”. Han fixade inte det, säger han. Och det jobb han är bra på, det han vill göra, det 
finns det inte så många av – han säger att ”de som planerar och bestämmer” inte begriper att de 
fattar fel beslut. Han har tänkt mycket på dessa beslutssammanhang märker jag, och uttrycker sig 
reflekterat och insatt, och man kan över dessa sakernas tillstånd skönja en stor besvikelse hos B. 
En besvikelse både på ett personligt plan, men inte minst också på ett mer allmänt samhälls-  
politiskt plan. Jag frågar förenklat vad B tror: Missbruket för att det är ”svårt att va´ bland folk”, 
eller svårt att va´ bland folk på grund av missbruket? Han tror att det är det förstnämnda. Han 
”platsar” liksom inte riktigt in – upplever han själv. 
 
 
10.6 Dag 8 
 
Denna dag står (också) ”bara” A igen på mitt schema. Hon brukar alltid komma vid den tid som 
jag är där, och just den veckodagen också, bara för utandningsprov (alltså inte ett inbokat samtal). 
Min tanke är att jag kanske kan ta upp några fler trådar med henne. Men hon kommer inte just 
denna gång. Det blir ett kortare samtal med personalen – en hel del om ”annat”, om allmänna 
tankar och händelser. Som sagt så tycker jag att detta verkar vara en ovanligt samspråkande 
arbetsplats. Naturligtvis har inte heller här ”alla, alltid” lust att prata, men oftast ser jag 
arbetskollegornas relation till varandra vara både personlig och rak och öppen. Samtalet handlar  
om, som de menar, vikten av att ha klientens förtroende – att inte svika det, och att det tar tid att 
bygga upp detta förtroende. De flesta klienter öppnar sig inte på en gång. Till en början handlar 
det oftast om att man, klienten, mår så jättedåligt, när man kommer till Mottagningen. Det kan 
mer eller mindre handla om liv eller död, man kommer i sista stund så att säga, säger de. 
Intuitionen är också viktig att använda i detta arbete, säger de vidare (alla tre som jag pratar med, 
är väldigt eniga om detta) och man kanske inte använder den som man skulle kunna (lära sig). 
Men man kan uppöva det, och bör göra det: ”Att känna i magen och ställa de rätta frågorna”. 
Många har denna förmåga, resonerar de, men vågar inte använda den. Relativt tidigt denna dag 
lämnar jag så Mottagningen. Den eftermiddagen är alla på skilda uppdrag/samtal och det är inget 
som jag kan närvara vid. Jag har åter en svacka vad gäller min förtröstan och är besviken att A 
aldrig återkom. 
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10.7 Dag 9 
 
Denna dag antecknar jag på morgonen: ”Väntar på samtalet kl. 9.30. Lite ”veckan-efter-
stämning” här idag. Jag tycker att det är svårare att hitta en plats och inte upplevas som störande”. 
 
Jag får träffa Klient C, som missbrukar narkotika och som är en av mina yngre informanter (efter 
som vanligt likadan procedur som med föregående klienter; efter att personalen frågat, och jag 
sedan presenterat mig närmare). C granskar mig noga när jag presenterar mig och verkar liksom 
avväga huruvida jag är någon som man kan lita på eller inte. Så deklarerar hon att det går  
 
verkligen bra att jag är med, men hon måste få vara anonym. C är ännu en person som snart fäster 
min uppmärksamhet på stor klarsynthet, reflekterande och många funderingar över den egna 
situationen. Hon är också den av de klienter jag möter under denna tid, som jag upplever och 
förstår mår sämst. ”Jag mår ju så dåligt – skulle bara vilja gå i ide och vakna efter 4 veckor och 
då har lyckopillren börjat verka”, säger hon. (Hon har alltså fått anti-depressiv medicin, som hon 
kallar för ”lyckopiller”17.) C är en tjej som påvisar en mycket medveten inställning till sina 
problem, och som tycks liksom ha förstått ”allt” – och att det enda som nu liksom återstår är att få 
bukt med dem... Dock refererar många av de insikter hon förmedlar till en nära släkting i hennes 
omgivning. Det är han som har sagt det ena och det andra; ”enligt S (som här får stå för släkting) 
så är det så”. Jag har svårt att sova – precis som andra i hennes familj, berättar hon och menar 
kanske underförstått att det kunde vara något ärftligt. ”Mina problem är rotade i upplevelser i 2-3 
års-åldern, enligt BUP18 och enligt S är min depression sedan säkert 15 år bak i tiden”, är 
ytterligare bilder hon vill ge som bakgrund till sitt narkotikamissbruk. 
C mår verkligen väldigt dåligt, jag tycker att man kan känna hennes ledsenhet och ångest i 
rummet, lika tydligt som den syns i hennes blick. När behandlingsassistenten frågar henne hur 
hon mår på en skala från 1-10 (där 10 är bäst), svarar hon utan betänketid: 2! Men jag har bestämt 
mig, tillägger C, att mitt mål är 10; ”finns inget alternativ – annars går jag ut i skogen och skjuter 
mig.” Torskade en gång och tog droger härom veckan – men då var jag full, berättar hon och 
kommenterar detta med att hon inte skall dricka, för när hon börjar dricka kan hon inte sluta. Men 
det är så svårt, säger hon och kommer så in på kompisarna. Det är svårt att låta bli för man blir – 
är – ju så ensam. ”Jag saknar kompisarna. Det är ingen som ringer längre – de vet att jag lagt av. 
Man sitter där ensam.” Ungefär så uttrycker sig C och berättar sedan en ganska lång berättelse 
om hur de brukade göra, kompisarna och hon. Om hur allt man företog sig liksom var 
sammanbundet med drogandet, men himla kul. Det var så fint, menar hon och berättar i nästan 
lyriska ordalag om gemenskapen i gänget och om hur hon saknar många av de saker de brukade 
göra tillsammans.  
Så hoppar hon plötsligt tillbaka till det där med sovandet. Ja, jag har ju alltid haft svårt att sova, 
precis som andra i min familj, upprepar hon. Och så tillbaka till den sociala biten igen: Det 
svåraste med att lägga av med drogerna, är att man blir ensam, säger hon flera gånger. 
Behandlingsassistenten frågar: Frågan är om Du är deprimerad av narkotikan eller brukar 
narkotika för att Du är deprimerad? C: Ja, det är ju både och! Så återkommer C igen till sin 
depression – att hon mår så dåligt och det har hon egentligen gjort mer eller mindre i hela sitt liv. 
Mot slutet av samtalet pratar behandlingsassistenten och C om vilka planer hon har, när hon har 
blivit fri från missbruket – vad hon skulle vilja göra då och hur hon tänker sig framtiden. Jag skall 
resa när jag blir ren, säger C. Ut och se världen. Och det kommer att fungera bra tror hon, för hon 
är duktig på språk – det vet hon. 
                                                 
17 Anti-depressiv medicin, vilken påverkar vissa signalsubstanser i centrala nervsystemet, används som en del av 
behandlingen vid vissa former av depression (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=152378). 
18 BUP är en förkortning och står för barn och ungdomspsykiatrin 
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10.8 Dag 10 
 
Dag 10 träffar jag klient D ”Är ju orolig och grubblar och funderar och så. Har svårt för att sova. 
Så i morse höll jag på att somna vid ratten – och då tänkte jag att jag måste gå och lägga mig en 
stund”. Så ungefär berättar D själv bakgrunden till varför hon kommer för sent till samtalstiden  
denna förmiddag. D har missbrukat länge – men är på väg att klara sig ur missbruket. Får ju 
sådana där ångestattacker och det är så jobbigt, säger hon: ”Så i början kände man sig bara skön 
av alkoholen, trodde liksom att man mådde bra. Alkoholen dövar, dämpar det där”. E är en av de 
mest öppna klienter jag möter. Hon är mycket pratsam och humoristisk, och även hon är klar och 
kvick i tanken, med god ”uppsikt” över sitt beteende och förståelse för sambanden som 
vidmakthållit hennes missbruk. Under hela samtalet återkommer hon just till orden oro och 
ångest – med kopplingen att alkoholen stänger, eller stängde, ute den oron. Oro kan man säga är 
ett stort huvudspår hos D detta samtal. Som sagt till en början lindrade alkoholen ångesten och 
lugnade, men redan vid relativt ung ålder började D märka hur darrigheten kom smygande 
berättar hon. Så pass darrig blev hon att vissa sysslor inte längre gick att utföra, hon var tvungen 
att låta bli både det ena och det andra. Detta är sådant hon nu gärna skulle vilja återuppta – 
fritidsintressen, diverse hobbyn som känns viktigt och meningsfullt för henne skall hon på nytt 
ägna sig åt, nu när darrigheten börjat försvinna. Hon talar gärna om dåtid och för länge sedan vad 
gäller alkoholbrukandet; ”på den där tiden...” säger hon flera gånger. D verkar numer betrakta sig 
som någon som är fri från missbruket. Personalen som talar med henne påpekar, medan vi 
inväntar D och även efter samtalet, att kanske är D egentligen redan hjälpt så att säga, men man 
vet inte om det är just dessa möten på Mottagningen som håller hennes mod uppe, så ingen kan 
anse att det så att säga skulle vara ”dags” för D att avsluta sina samtal på Mottagningen. D går på 
terapi och säger att hon försöker eliminera allt sådant som oroar henne. Vad gäller sådant som 
oroar ger hon exempel på alla möjliga former av ”vardagsansvar” – både såväl för mindre som 
för större saker. Hon vänder sig speciellt mot mig och berättar om sina problem.  
 
Behandlingsassistenten känner redan till det mesta, så hon berättar särskilt för min skull, så att jag 
skall förstå och kunna hänga med. Allt som behöver tas om hand liksom stressar henne. Men D är 
en kreativ person och en del av hennes fritidsintressen är skapande, och det vill hon gärna hålla 
på med. Hon har barn och försöker vara en närvarande mamma och hoppas att barnen skall kunna 
gilla henne och inte skämmas för henne, eller vara onda på henne. Att kunna skjutsa dem ibland 
är till exempel viktigt, och då kan man ju inte vara alkoholist. D verkar duktig på det hon gör och 
skulle behöva, får jag ett intryck av, att få mer uppmuntran och kanske bekräftelse vad gäller den 
personliga förmågan och potentialen, men tiden rinner fort iväg och samtalstiden är slut.  
 
Dessa ”sista” dagar dröjer jag inte så mycket mer kvar på Mottagningen än just i samband med de 
samtal jag har inbokat. Följaktligen handlar redovisningen av mina observationer om 
Mottagningen i stort, mer i början än här mot slutet, då jag enbart redovisar de avslutande 
samtalen. 
 
10.9 Dag 11-12 
 
Detta är i timmar räknat korta dagar för mig (om än samtalet med F, dag 12, är intensivt och 
innehållsrikt). All personal har fullt upp med sina bestyr och jag känner som sagt allt eftersom 
min studietid närmar sig sitt slut att det är bra att de snart får vara i fred. Det skall understrykas 
att denna upplevelse är min egen, och att ingen uttryckt något sådant till mig. 
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Min observationstid har blivit förlängd, eftersom så pass få klienter kunde ställa upp, och på 
grund av att flera inte kommit som det var planerat. Ungefär en vecka talade vi inledningsvis om 
– något som alltså i takt med att förhållandena utvecklats som de gjort, lite i taget utsträckts, och 
nu är jag här min andra vecka och de två sista tillfällena, Dag 11 och 12. Nu skall jag ”bara” kort 
prata med klient E, samt ännu en dag åka till Mottagningen för att träffa F. Jag förstår att de 
samtal jag haft med personalen, de intryck jag samlat på mig och den inblick som jag hittills 
lyckats få, för denna gång får räcka. Samtidigt som jag anser att jag fått lära mig mycket och 
otvetydigt fått stifta närmare bekantskap med verksamheten, inser jag, på ett annat plan, att 
bekantskapen bara inletts. Nya frågor uppkommer alltid. 
 
Pratstunden med E. Vi står och samtalar i ett hörn av korridoren, medan han väntar på sin 
mamma. Trots att platsen inte är privat, talar han gärna starkt och oberörd av ”insynen”. Jag har 
sedan tidigare ett intryck av honom som positiv och öppen. Redan en av de första dagarna på 
Mottagningen, när jag tillbringade några mornar på stolen invid den öppna mottagningen, fick jag 
kort kontakt med E. Pigg och påfallande tillmötesgående och pratsam, hälsade han glatt. Han 
gjorde intryck på mig genom sitt ”bekväma” sätt på Mottagningen (han hade nog varit där många 
gånger tänkte jag), och genom sin orädda förmåga att ta kontakt. Artigt och vänligt hörde han sig 
för med andra ”spontana besökare” den morgonen, om de behövde gå före och så vidare. Jag 
säger detta till E när vi nu får tillfälle att prata lite närmare, och frågar om jag får lov att beskriva 
honom som jag gör. Han är en av mina två (inkl. F) informanter som tydligast inte uttrycker oro 
över om han skulle bli igenkänd i uppsatsen.  
 
E´s berättelse är kort och koncis. Trots sin unga ålder har han varit tung missbrukare av heroin. 
Hans tunga missbruk utmärker honom bland informanterna i denna studie, inte bara genom att 
heroinet varit så att säga hans ”enda” missbruk (i fallet med C, så är till exempel narkotika-
missbruket, som för övrigt inte rörde sig om heroin, också förknippat med berusning av alkohol), 
utan också genom att han utvecklat ett så tungt missbruk väldigt snabbt (enligt hans beskrivning). 
Han berättar gärna och jag behöver inte ställa så många frågor. Jag frågar om hans missbruk, 
vilken form den har haft – han har varit helt ren ett bra tag nu – och om hur han vill beskriva 
drogdebuten, vad som hände, vad som föregick den. Hans egen analys är helt och hållet 
fokuserad kring förlusten av sin pappa. Pappan har dött under E´s tonår och ”jag mådde så dåligt 
då. Då hade jag nog inte så bra kontakt med min mamma, vi kunde inte prata så mycket om det 
som hänt. Jag tyckte liksom att hon hade nog med sorgen efter pappa, utan att också behöva ta 
hand och tycka synd om mig också”, uttrycker han det ungefär. Trots det goda humöret och 
ansträngningen att härda ut, tränger smärtan och ledsenheten fram i E´s blick. Han står liksom 
och väger mellan att å ena sidan vara så lycklig (ja, så skulle jag vilja beskriva det) över att ha 
missbruket under kontroll och vara på god väg att ta sig ur det och å andra sidan, att på nytt 
kanske, än en gång genomleva saknaden efter sin pappa. Men han är stolt tycker jag, verkligen 
stolt över att ”ha fixat” det så fort och så bra. Han återkommer gärna till det faktum att när han  
väl bestämt sig för att sluta, så gjorde han det ”bara” – ”på en gång”. Det var inga problem 
liksom, menar han. Och att det inte var några problem, beror på hans mamma. Nu har de väldigt 
god kontakt, säger han och (upprepar igen) det är tack vare mamma som det har gått så här bra, 
tack vare att hon inte sparkade ut mig. En dag hade E bestämt sig att nu fick det vara nog. Hans 
mamma hade sagt att ”jag tar hand om Dig och hjälper Dig och Du får bo kvar här – men på 
villkoret att Du slutar missbruka”. E upplevde då att det var så otroligt att mamma gav honom en 
chans och som sagt inte sparkade ut honom (han återvänder själv till just det uttrycket och till den 
beskrivningen) att han insåg att nu eller aldrig. Ja, säger han ännu en gång, ”det är tack vare 
mamma”. Så sammanfattar han: ”Heroinet blev min pappa, men det är slut med det nu”. 
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Det sista samtalstillfället som jag får deltaga vid på Mottagningen dessa dagar, får jag träffa 
ytterligare en mycket pratsam, generös och öppenhjärtig person, min informant F. Jag 
återkommer i mina anteckningar till resonemanget om vilken betydelse personalens urval kan ha 
haft, för att ”alla” som jag träffar är så pass öppna och fria under samtalen. Personalen gör ju en 
bedömning, som redan nämnt under till exempel avsnittet 8.4, urval av informanter, angående 
vilka klienter som kan tänkas vara ”redo” för ett möte med någon utomstående. Man kan som 
sagt anta att det gärna blir personer som blivit så pass starka att de klarar av att berätta om sig och 
sitt missbruk, och för detta är tillräckligt talföra och utåtriktade. 
 
F är intensiv och även han, som alla övriga, påtagligt klar över den rådande livssituationen. 
Han ”har gått på knark” så länge han minns, i princip, och förklarar detta med att han har 
ADHD19. Hans livshistoria, för att inte kalla det livsanalys (han har gjort många samband klara 
för sig, utifrån en tolkningsmodell som han förefaller att tro på helt och hållet). Han var en himla 
stökig kille och var i vägen överallt, kunde inte sitta still, förstörde grejor och så vidare, säger 
han. Den personal som har samtalet med honom hjälper honom att förmedla sin historia till mig, 
hon har varit med länge i hans rehabiliteringsprocess och de tycks känna varandra mycket väl.  
F påvisar också ett personligt förtroende för henne. Det är en mörk barndoms- och skol-tid som 
framträder genom hans berättande. Det mesta vara bara så jobbigt, han stod inte ut med sig själv 
och kunde inte förstå varför han inte kunde vara som alla andra. Så han började använda 
narkotika. Då blev han både lugnare och mindre olycklig. Jag menar, säger han, det är inte så 
vanligt med en liten grabb som gör diverse hemskheter (och så ger han några exempel på ganska 
extrema tilltag, som har en betydelse som fenomen och sammanhang i F´s liv, men konkret inte 
äger någon relevans för min redogörelse). Nä, upprepar han, det är inte så vanligt att en liten 
grabb gör sådana saker. F ser på något vis utsatt och rädd ut, samtidigt som han visar ett mod och 
en viljestyrka. Jag förstår att det varit många jobbiga år, som liksom inte släppt taget om honom 
ännu. Han känns sårbar och orolig. Och proverna som han lämnat på Mottagningen visar att han  
tagit vissa tabletter som klassas som narkotika. Det blir en lång diskussion mellan honom och 
behandlingassistenten om att vissa provmaskiner ger vissa utslag, medan andra maskiner inte gör 
det. I vissa fall är höga utslag inte alltid korrekta, menar behandlingsassistenten. Detta faktum 
gläder och lugnar F, för han tycker inte att han tagit några mer tabletter än han gjort en annan 
gång, och då visade proverna inga positiva utslag (”positiva” betyder att han skulle ha brukat 
narkotika). Detta dröjer de som sagt kvar en längre stund vid och F upprepar flera gånger det 
faktum att förra gången hade han ätit precis samma medicin som han gjort nu – så varför får han 
sämre provresultat nu? Och behandlingsassistenten upprepar i sin tur att ibland ger maskinerna 
felaktiga provsvar, det vill säga att de reagerar på tabletter som egentligen inte är klassade som 
narkotika, och som alltså borde vara OK att äta. Jaha, säger F, vad dumt, för jag har verkligen 
inte tagit något som jag inte borde. Så talar han ganska länge om att det verkligen är så och att 
han talar sanning, han bedyrar att han ”är ren” och att han vet att det ju är bara sig själv han lurar, 
om han nu skulle vilja ljuga. Förut hade han gjort det någon gång, berättar han för mig. Försökt 

                                                 
19 ADHD är en förkortning som står för Attention Deficit  Hyperactivity Disorder ,  en ursprungligen  
”… amerikansk benämning på en utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i 
form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist. Man kan urskilja 
tre varianter: ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist, ADHD med huvudsakligen överaktivitet/impulsivitet 
och ADHD av kombinerad typ. Orsakerna anses vara genetiska eller, mer sällan, sammanhängande med hjärnskada 
under de första åren efter anläggningen av nervsystemet. ADHD överlappar till stor del begreppet DAMP (Deficits in 
Attention, Motor control and Perception). Flera procent av alla barn har ADHD, pojkar oftare än flickor. Många har 
bestående svårigheter i vuxen ålder” (http://www.nationalencyklopedin.com/jsp/search/article.jsp?i_art_id=120293). 
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dölja att han knarkat, men det var bara dumt, inser han. Jo, upprepar han, det är dumt, det är ju 
bara mig själv jag bedrar. Och nu är det så skönt att hela familjen förstår honom och stöttar 
honom fortsätter han. Sedan han bestämt sig för att lägga av – och verkligen visat prov på att han 
klarat det under en längre tid – tycker han att han återvunnit familjens förtroende. De visar stort 
tålamod och värme och tillit, menar han och utan det skulle han nog inte klara sig lika bra – och 
han vill heller inte svika dem. 
 
Visst är det väl bra och skönt att Du till slut fick diagnosen ADHD, säger behandlingsassistenten 
– också som ett led att berätta för mig ytterligare om hans bakgrund. Du visste ju inte vad det var 
för fel under så många år, och bara det var ju en orosfaktor för dig, menar hon. Jo, absolut, 
instämmer F – verkligen! Han är oerhört övertygad om att diagnosen var det som fick den onda 
cirkeln att brytas och att han efter det fick viljan att få ordning på sin tillvaro. Det är inte så 
många år sedan jag äntligen fick diagnosen ju påpekar han. Under större delen av mitt liv har jag 
gått och undrat vad det är för fel på mig. Oro, oro, oro, säger han. Därför knark, därför alkohol. 
Nä, tillägger behandlingsassistenten, Du var flera gånger hos läkare väl – som ingen kunde säga 
vad det är med Dig, var det inte så? F instämmer igen, javisst var det så. Han återkommer till 
tidiga minnen, om när han som liten fick gå till läkaren och denne kunde inte hjälpa honom. Man, 
säger han och menar de vuxna, blev ju förstås galen på mig och alla var jättetrötta. Man kunde ju 
inte ha mig i samma rum, uttrycker han det ungefär. Och i skolan skall vi bara inte tala om säger 
han med eftertryck. Det var hemskt – inget fungerade. Man tyckte att jag var okoncentrerad och 
så där. Jag frågar om han så här långt efteråt kan bedöma om han kände att det faktum att han av 
andra upplevdes som besvärlig ytterligare fick honom att känna sig än mer besvärlig. Jag vill 
försöka förstå om drogbrukandet skulle kunna tänkas ha avvärjts med en, må så vara 
”osannolikt”, tålmodig skara vuxna (F ger själv mer eller mindre den bilden att för att ha kunnat 
stå ut med honom så skulle man ha behövt vara något mer än en människa). Nej då, nej då svarar 
han snabbt. Nä, jag hade kärleksfulla föräldrar, en fin barndom för övrigt liksom. De var jättebra, 
och skolan med egentligen, och gjorde vad de kunde – men de var ju inte mer än människor de 
heller, är andemeningen i hans perspektiv. Men nu, äntligen ”på äldre dagar”, vet F varför han 
varit stirrig och han kan ha bättre koll på sin oro. Han får medicin som hjälper och lugnar och han 
förstår vari problemet ligger och vill gärna klara av att bli alldeles kvitt sitt drogberoende.  
 
Avslutningen 
 
Efter att som vanligt ha tackat för samtalet är det dags att tacka alla på avdelningen. I och med att 
jag avslutar mötet med F, så avslutar jag även hela min tid på Mottagningen. F blir mitt sista 
samtalsdeltagande för den här gången i alla fall. Som alltid skyndar jag mig iväg och slår mig ner 
ännu en gång för att fort, fort skriva ned det som har berättats för mig. 
 
Någon vecka senare återvänder jag med blomma och kort som jag ställer i fikarummet, samt har 
glädjen att träffa åtminstone några av personalen som just då är där, för ett mer personligt hej då. 
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11 Fenomenologisk analys  
  
 
Den fenomenologiska analysen handlar som framgår i tidigare presentation (8.1; 8.6) om att bli 
förtrogen med den undersökta företeelsen. Det rör sig här om att försöka få en inblick i 
fenomenets kontext och karaktär, liksom i dess problem, så som de erfars av dem som är 
inblandade i den undersökta verksamheten. Syftet med hjälp av denna analys är också att teckna, 
beskriva, verksamheten som undersöks. Utifrån en genomgång av mina observationer (kap.10) 
ställer jag här i förgrunden sådant i det jag erfarit och reflekterat, som jag vill mena överens–
stämmer med den fenomenologiska analysens perspektiv. I och med detta är min ansats att 
förtrogenheten med företeelsen missbruk, liksom uppfattningen om dess karaktär och problem, 
skall öka. ”De i verksamheten inblandade” är med andra ord missbrukare och personal. 
 
Jag ser alltså denna analysdel som en mer ”allmänt” orienterande, medan senare i den 
aktualempiriska analysen – vilken också bygger på observationerna – mer konkret tänkbara 
tankemodeller och föreställningar, vilka styr och påverkar verksamheten belyses. Övergripande kan 
man sammanfatta att här i den fenomenologiska analysen faller betoningen mer på Mottagningen i 
stort, medan i den aktualempiriska delen klienterna mer kommer i fokus (om än också personalens 
tankemodeller givetvis innefattas). 
 
Dessa två delar, tillsammans med övriga analysperspektiv (objekt- och teorihistorisk) utgör sedan 
(med ankn. till 8.1.1) grunden för en sammantagen bild och analys. De skall med andra ord 
framför allt ses som sammanhängande och avhängiga varandra. Liksom arbetet genom den 
metodologiska cykeln inte strikt följer cirkeln utan studierna vandrar fram och tillbaka mellan 
faserna, berör och överlappar stundom också givetvis analysdelarna varandra. 
 
Den fenomenologiska analysen handlar här om att i relativt korta ordalag framför allt belysa 
sådant jag finner relevant i sammanhanget. En vidare diskussion och resonemang följer  
i kapitel 14. 
 
analysdel 
Arbetets karaktär på Mottagningen är skiftande och föränderligt. Dels är alla klienter, alla 
situationer, mer eller mindre olika, dels är även arbetsanhopningen ojämn. Det handlar här inte om 
ett jämnt och förutsägbart arbetstempo. Under vissa perioder står vissa fenomen mer i fokus än 
andra – något som tydligt har avspeglats i mina anteckningar. Samtidigt, kanske nästan paradoxalt 
kan synas, finns här vissa genomgående, obrytbara rutiner och återkommande handlingsmodeller. 
Dessa ”stabila” och konstanta rutiner är, så som det framstår i min mening, framför allt de 
medicinskt anknutna operationerna, funktionerna. Det handlar inte minst om den så kallade 
”evighetsmaskinen”. Den jobbar på något vis oavbrutet och är i stort sett alltid den första anhalten 
för besökande klienter – eller skall man säga den första kontrollen. Man skall klara att hålla sig ren, 
och för detta borgar urinproven. För dem som inte behöver mäta sina urinvärden, gäller det i stället 
att blåsa i en alkomätare – den andra av dessa jämna medicinska, eller kliniska20, rutiner, som står 
sig och återkommer klientbesök efter klientbesök. En del av fenomenets kontext och karaktär är med 
andra ord att dessa mätbara provresultat, inte bara har en betydelse i sig (att det så att säga är skönt 
och bra att vara drogfri), utan dessutom antas motivera klienter, samt att det är ett grundläggande 
krav att ”klara sig igenom” dem utan påvisad drogpåverkan, för att alls få fortsätta sitt 

                                                 
20 Med klinisk avser jag tillhörande eller sammanhängande med medicinsk praktisk verksamhet 
(http://www.nationalencyklopedin.com/jsp/search/article.jsp?i_art_id=226312). 
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avvänjningsprogram. Man kan också säga att för att få hjälp måste man på sätt och vis i förväg klara 
av det man sökt hjälp för. Detta kan förstås innebära problem, och mitt intryck är att det förorsakar 
bekymmer, stress och oro, hos både personal och missbrukare. På några ställen i min text framgår ju 
att vissa dagar är vissa klienter inte drogfria. Detta resulterar dock inte (åtminstone inte under min 
närvarotid) i att man ”slänger ut” dem på en gång. Med andra ord får klienten ibland en chans till 
och personalen gör säkerligen med hjälp av kunskap och erfarenhet bedömningar från en timme till 
en annan (detta är inte något jag fått bekräftat, utan ett antagande utifrån vad jag varit med om). För 
missbrukarna skapar ”misslyckandet” oro och ibland en slags skam och innebär ett bakslag för den 
redan svaga självkänslan. Man kan här erinra sig exemplet med F, som ägnar en stor del av det 
samtal jag närvarade vid till att så att säga ”rentvå” sig. Han tyckte inte att det kliniska mätresultat 
som framkommit gällande hans drogfrihet var rättvist eller korrekt. Detta föreföll för F vara något 
som han upplevde som ett problem. En betydande del av förtrogenheten med Mottagningen, och 
dess verksamhet kring missbruk och avvänjning av missbruk, är i min mening denna markanta 
medicinska sida i behandlingsprogrammen. 
 
Ytterligare en klinisk aspekt i arbetet, som också hör till de rutiner i arbetet som är regelbundet 
återkommande, är den rent medicinska behandlingen – man ger medicin i avvänjande syfte. 
Som nämns i redovisningen till exempel antabus21. Denna del får jag intrycket upplevs som 
positiv av de flesta klienter – måhända inger detta att få träffa en läkare någon form av trygghet. 
 
I nationalencyklopedin (ref. fotnot 21) kan jag läsa att antabus bör ges ”bara i anslutning till ett 
samtidigt starkt psykologiskt stöd”. En del av detta psykologiska stöd på Mottagningen kan sägas 
vara det faktum att många klienter anländer minst lika mycket för att ”bara” få prata (en upp- 
fattning som delas av personalen och något som även jag noterar). För att till exempel få meddela 
att man klarat att hålla sig borta från missbruket, och för att få uppmuntran och stöd. Nästan alla 
klienter jag mött har varit öppna, utåtriktade och kommunikativa – de tycks verkligen uppskatta 
denna möjlighet att få komma till tals. Denna aspekt, denna sociala infallsvinkel, på  
verksamheten anser jag är också en del av en förtrogenhet med företeelsen (om än kanske inte en 
lika iögonenfallande sida som den medicinska/kliniska). 
 
För att återanknyta till inledningen i denna analys så är denna verksamhet en många gånger 
dynamisk och intensiv plattform. Det händer ibland, främst under den öppna mottagningstiden, 
många saker under kort tid och det rör sig inte sällan om människor med svår depression, stor oro 
och förtvivlan – en ibland livshotande ångest. Samtidigt i stunder tyst och stilla – man kan i en 
önskedröm i vissa ögonblick tänka sig att utsatta människor är ett minne blott. Så kommer någon 
i desperation in igen. Denna ibland hektiska tillvaro kan för klienternas del måhända innebära en 
välkommen anonymitet – man hamnar inte ensam i blickpunkten, man kan akut få prata med 
någon en stund ostört. För personalen tycks det vara inarbetad rutin att klara av detta, även om 
det kan innebära höga krav på snabba och korrekta beslut – vilket i sig givetvis stundom är 
pressande. 
 
En annan, ”utåtvänd”, sida av verksamheten på Mottagningen är den informativa. Man står till 
tjänst med mängder av information och kunskaper och rådgivning. Som nämnt finns broschyrer 
och dylikt utställt på hyllor, och personalen är alltid beredd att upplysa, förklara, beskriva – 
ibland till exempel för föräldrar eller andra anhöriga till missbrukare, som kommer in och söker 
hjälp. 
                                                 
21 Antabus står för substansen disulfiram. Förtär man alkohol samtidigt som man behandlas med disulfiram inträffar 
en s.k. alkohol-antabus-reaktion. Denna innebär bland annat starkt illamående (2004-09-16 Källa 
Nationalencyklopedin http://www.nationalencyklopedin.com/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115482) 



  54

På ett plan blir detta kanske den mest ”jämna” aspekten på Mottagningens rutiner (om det nu alls 
kan sägas att man kan finna en ”lunk” inom denna verksamhet, så är det väl detta) – detta att 
personalen där fungerar inte minst som sakkunnig, och i alla lägen förväntas tillhandahålla 
relevant och användbar utbildning/instruktioner. Som klient kan man kanske i vissa fall se 
informationen/upplysningen hos personalen mer som något som läggs på missbrukarna 
”ovanifrån” i stället för ett utbyte jämbördiga emellan. Jag tänker här närmast på klient F, som på 
något sätt upplever att han måste rentvå sig inför personalens ”professionella och utbildade” 
blick. 
 
Verksamhetens kontext kan också beskrivas som kontakten, relationen, mellan klient och 
personal. Detta är en kontext som genomsyrar hela arbetsplatsen och som i själva verket också är 
en av de mer återkommande samtalsämnena mellan personalen. Hur klienterna mår, vad som 
skett sedan sist – bra eller dåligt? – vad som bör ske framöver. Dessa frågor återkommer och 
speglar många funderingar hos var och en. Inte sällan frågar man varandra om råd, angående sina 
klienter, uttrycker förtvivlan, eller glädje och förhoppningar. Kanske är det i samtalen en större 
del av personalens meningsfullhet med arbetet och dess utvecklingsmöjligheter finns. I samtalen 
finns ett personligt förtroende mellan klient och personal, en uppbyggd och framväxt tillit. Denna 
tillit är värdefull och okränkbar för personalen, och jag gör antagandet att på detta plan i sitt 
arbete erfar de mest ofta stimulans och innehåll. Som sagt – dessa samtal blir för mig ännu en del 
av vad som kan sägas prägla Mottagningens karaktär. 
 
Det är också en pratsam miljö, personalen sinsemellan, som jag möter. En överlag ömsesidigt 
generös ton och med utbyte av erfarenheter – både vad anbelangar arbete och fritid. Det finns 
utrymme för detta i verksamheten. Inte bara i bemärkelsen att lediga stunder dyker upp, utan 
också inom arbetet, under sysslornas gång, ges tillfällen att samtala med varandra. Till exempel 
är evighetsmaskinens karaktär just sådan: medan någon står och väntar på att maskinen skall 
mata fram lappen med senaste provresultaten, och någon annan befinner sig vid den dator som 
också finns i detta rum, ges naturligen utrymme för meningsutbyten. Mitt i maskinens skrammel, 
mitt bland urinprov, och väntande oroliga klienter, hinner man med att byta några ord. 
 
 
12 Objekt-historisk-, teori-historisk-, samt aktual-empirisk analysdel 
 
 
Detta kapitel är ett avsnitt i tre delar; 12:1) objekt-historisk-, 12:2) teori-historisk-, samt 12:3) 
aktual-empirisk analysdel. Med hjälp av dessa tre delfaser är det meningen att jag skall kunna få 
en betydelsefull inte minst historiskt kompletterande bild och uppfattning av min undersökta 
verksamhet; missbruket. Med Engeström så är, i enlighet med tidigare genomgång (avsn. 8.1.1), 
ett villkor för den s.k. utvecklande forskningsansatsen (i vilken den metodologiska cykeln är 
vägledande för tillvägagångssättet), att avslöja utvecklingskonflikter, och realisera de dynamiska 
och nya utvecklingsmöjligheter som finns i verksamheten. För detta handlar det som sagt om att 
finna den historiska utvecklingslogiken, samt att utifrån denna logik forma en hypotes, att försöka 
definiera ett rimligt kommande utvecklingsskede. I och för denna process utgör de tre analys- 
delarna – mot målet att utifrån utvecklingskonflikterna styra den närmaste utvecklingszonen – en 
nödvändig väg. Med ”analysdel” menar jag här att jag i det objekthistoriska samt det 
teorihistoriska avsnittet redogör för den empiriska kunskapsbas som jag inhämtat i litteraturen 
och på vilken jag sedan bygger vidare diskussion/analys och teoretiskt resonemang (kapitel 14). 
Jag väljer att göra denna uppdelning utifrån den distinktion empirisk kunskap – teoretisk kunskap 
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(eller empirisk, resp. teoretisk ”kännedom om”, som jag personligen mer tolkar det) som 
Davydov (1977), formulerar som följer: 
          
          “Empirical knowledge is produced by comparing objects and their representations  
            which makes is possible to discern in them common general traits /…/ [comparison]  
            makes it possible to classify separate objects under a certain formal class  
            irrespective of their being interconnected. /…/ 
            Theoretical knowledge arises on the basis of an analysis of the role and function of a  
            certain relation of things within a structured system. /…/ By means of the analysis,  
            the real, specific relation of things is found which is the genetic foundation of all other  
            manifestations of the system (Davydov 1977, i Engström 1987, s. 245 f [kursiv. orig.]) 
 
Det är med andra ord denna åtskillnad som i viss mån manifesteras i de nämnda analysdelarna. Det 
är i högre grad frågan om en sådan empirisk kunskap, än en teoretisk analys (om än de båda givetvis 
i någon mån går in i varandra); B. Olsson (1994) till exempel (i den objekthistoriska analysen, 12.1), 
genomför på vissa ställen själv även en teoretisk analys, och sätter sina rön i ett sammanhang. På 
samma vis är den aktual-empiriska analys som jag gör, med betoning på empiriska representationer. 
Den dikotomi som i motsatsförhållande till verksamhetsteorin här kan tyckas framstå, är Davydov 
medveten om och kommenterar: Han vill mena att människans sinnesförnimmande som en 
”objective-practical activity” har en inneboende motsägelsefullhet. Sinnesförnimmelser och 
perception i sig återspeglar eller återskapar tingen, så som absolut och omedelbart givna. Dock, 
genom konkret och praktisk handling – vilken ändamålsenligt sammanför ting med varandra, 
kopplar objekt och redskap till varandra – följer ett annat, eller annorlunda innehåll, vilket 
genomtränger sinnena. Detta andra innehåll är sakernas medierade och sammantvinnade karaktär – 
deras inre substans. 
             
             ”The practical action as sensuous-objective action unifies in itself contradictory 
               contents – the external and the internal, the immediately given and the 
               mediated, the particular and the general” (Davydov 1977, i Engeström 1987, s. 247  
               [kursiv.orig.]). 
 
 
Här återkommer vill säga åter den medierande, förmedlande och förmedlade aspekten. Ett 
resonemang som för övrigt också kan tänkas höra ihop både med verksamhetsteorins synsätt, 
liksom exempelvis med reflektioner kring etnografisk forskning, metod, etcetera. Jag väljer att 
omnämna Davydovs diskussion i detta skede av undersökningen, vilket är den fas av arbetet 
under vilken jag vill framhålla det behjälpligt strukturerande i hans tankegångar. 
 
 
12.1 Objekt-historisk analysdel - hur missbruk definierats (definieras) 
 
Den objekt-historiska delen handlar som tidigare nämnt (8.1.1) om att återge verksamhetens 
objekthistoriska bakgrund, i denna uppsats med andra ord själva drogernas historia.  
 
Det är ett långt avsnitt, som kan tyckas bära en bit bort från uppsatsen. Jag har dock främst två 
syften med att låta detta historiskt anknytande avsnitt vara så pass utvikande som det är:  
   a) Genom att återge en relativt bred bakgrund, följer också en både konkret och teoretisk bättre 
överensstämmelse med det kulturhistoriska, sociokulturella, perspektivet – det är helt enkelt en 
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grundläggande utgångspunkt i Activity Theory, med Engeström, när man söker en ”historisk 
utvecklingslogik”.  
   b) Genom att låta avsnittet föra lite längre, förtydligas en definitionsaspekt, vilken jag anser blir 
något av ett tema i detta sammanhang (och som jag vidare diskuterar i kapitel 14). 
 
Huvudsakligen bygger jag detta avsnitt på Börje Olssons (1994) avhandling Narkotikaproblemets 
bakgrund” – användning av och uppfattningar om narkotika inom svensk medicin 1839-1965.  
Andra författare som bidragit till och kompletterat den bild av drogbrukets historia som jag har 
fått, och här söker förmedla, är Thunving & Nordegren (1993): Droger – A-Ö, samt Davenport-
Hines (2001): The pursuit of oblivion. Jag refererar dock inte till Thunving/Nordegren direkt i 
den följande redovisningen (de återkommer en del i stället i det följande teorihistoriska avsnittet), 
och ej heller till Davenport, men de har som sagt haft en betydelse i studie- och forsknings- 
processen: Eftersom jag ansåg det vara av vikt att relatera och reflektera Börje Olssons rön mot 
åtminstone någon mer litteratur, så har Thunving/Nordegren och Davenport-Hines fått en slags 
prövande och validerande funktion. Jag anser att Olsson har genomfört en grundlig och 
överblickande undersökning, medan inte minst Thunvings mer uppslagsbetonade och samman–
fattande uppgifter genomgående väl motsvarat hans utgångspunkter/slutsatser. Man kan säga att 
de två källorna i viss utsträckning givit validitet åt varandra. Davenport-Hines bok utgör en mer 
dramatiserad referens. Hans fakta om och kring drogbruk och Olssons studie har i form av 
ömsesidig återspegling förstärkt varandras framhållanden. Davenport-Hines bekräftar också att i 
övergripande bemärkelse stämmer de svenska och de utländska sammanhangen i vilka droger 
förekommer, och den syn man har på droger och drogbruk, överens. 
 
Eftersom jag i hela avsnittet nedan (12.1) konsekvent hänvisar till Börje Olsson, 1994, besparar 
jag ibland texten fullständig referens.  
 
Analysdel 
Ett huvudsyfte för Börje Olssons avhandling, som han i min mening uppfyller och som väl 
sammanfaller med mitt intresse för denna objekthistoriska del av uppsatsen, är att försöka bidra 
”med en del av den bakgrundsinformation som är nödvändig för förståelsen av 
narkotikaproblemet såsom det framträder idag, både när det gäller dess empiriska form som de 
dominerande uppfattningarna om problemet” (s. 3). Han vill påpeka att ”med viss rätt” dateras 
det svenska narkotikaproblemets uppkomst till ungefär 1960-talets mitt. Rätt såtillvida att det är 
då problemet fördes upp på en offentlig nivå och blev en samhällelig angelägenhet, men fel om 
man betänker att narkotikamissbruk förekommit långt innan, om än i andra former. En väsentlig 
och mycket central kunskap, som står att finna i Narkotikaproblemets bakgrund, och som väl 
rimmar med Olssons intentioner, är hur den medicinska praktiken och vetenskapen bidragit till 
det s.k. vetandet (han placerar ”vetandet” inom citationstecken) kring narkotikaproblemet. 
Sålunda har han valt att koncentrera sig på den medicinska vetenskapen och praktiken och på hur 
man inom den använt och uppfattat narkotika. Han menar att det medicinska systemet utgör den 
kanske allra mest betydelsefulla inramningen, inom vilken vi kan förstå hur narkotikaproblemet 
formats och definierats. Inte minst vill han påpeka att detta gäller den tid som hans avhandling 
omfattar, alltså 1839-1965. Det stora inflytande som medicinen hade finner sin förklaring i att 
den utformning som vårdverksamheten kom att anta och som helt kom att dominera sjukvården, 
erhöll vetenskaplig legitimitet och allmänhetens förtroende (Olsson). 
  
En rask blick på den svenska medicinens historia pekar också på att den moderna läkarveten–
skapen och det allmänna sjukvårdssystemet började grundläggas just på 1800-talet. Om än 
naturligen, under de dryga 125 år som Olsson studerat, betydande förändringar ägde rum, så vill 
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han ändå framhålla ett relativt sammanhängande medicinskt system, vilket, inte minst, har 
förutsatt ett visst ideologiskt stabilt och vetenskapligt och professionellt varaktigt samman- 
hängande fält. Medicinens samband med narkotikaproblemet rör därför framför allt ”sjukvårdens 
organisation och utbyggnad, dess vetenskapliga och ideologiska grund samt behandlingsmetoder” 
(Olsson 1994, s. 141). 
 
Avgränsningen vad gäller perioden för undersökningen beror på några förhållanden, vilka styrt 
Olsson i hans val: a) Under 1800-talet introducerades en rad preparat, vilka så småningom 
narkotikaklassades och vilka spelar en betydande roll i narkotikaproblemet idag – till exempel 
kokain, heroin och morfin. Det är också från och med denna tid som mer systematisk information 
om utvecklingen står att finna, via medicinska facktidskrifter. Vad gäller slutpunkten för 
avhandlingens undersökning – 1965 – så påpekar Olsson att under hela perioden 1839-1945 är 
narkotikan enbart en medicinsk fråga. Utifrån de artiklar som studerats framgår att den knappast 
alls problemdefinieras, och i de fall detta ändå sker, så lokaliseras ansvaret för problemet framför 
allt till en privat nivå. När ansvaret trots allt läggs på en offentlig nivå, så görs detta ändå inte 
utifrån synen på narkotika som ett samhällsproblem, utan som bara en intern medicinsk 
angelägenhet. Dock från 1950-talets mitt fram till ca 1965, så genomgår den dittills dominerande 
definitionen av narkotikaproblemet stora förändringar. Den nya (narkotika) problemdefinition 
som växer fram ur dessa förändringar är vidare också den vars grunddrag alltjämt idag är 
desamma. Efter tillsättande, börjar 1965 också den första samlade statliga utredningen i 
narkotikafrågan att arbeta – den så kallade narkomanvårdskommittén.  
 
Eftersom huvudsyftet med undersökningen alltså dels är att studera hur narkotika inom 
medicinen uppfattats och brukats fram till ”den moderna konceptualiseringen” (s. 6), samt dels att 
försöka beskriva och förstå denna konceptualiserings framväxt, så kan, menar Olsson, 1965 vara 
en rimlig punkt att avsluta undersökningen på: Efter 1965 och några år därefter följer en 
institutionaliseringsprocess i den nya problemdefinitionens spår, liksom dessutom en enorm 
expansion av mängden empiriskt underlag för studier med narkotikapolitisk anknytning är en del 
av utvecklingen under denna period. Att utsträcka undersökningen med vidare frågeställningar 
till att omfatta även dessa år vore därför i princip en ny, omfattande studie.   
 
Den empiriska grunden, mer eller mindre objektiva förhållanden vad gäller narkotika, spelar en 
stor roll i Olssons undersökning. Han vill beteckna sin ansats i det närmaste såsom contextual 
constructionism. Med detta menar han (med Goode 1990) att den empiriska grunden kan studeras 
och värderas i mera ”objektiva” termer, oberoende av den sociala konstruktionen av problemet. 
            
            ”En central uppgift är i själva verket att på ett pragmatiskt sätt studera eventuella  
             diskrepanser mellan de objektiva fakta som ligger bakom problemet och de  
             sociala konstruktionerna av det, även om inte heller forskaren i slutändan helt kan  
             undslippa eller ställa sig utanför de sociala konstruktioner som ligger i våra begrepp 
             och vårt språk” (Olsson 1994, s. 21) 
        
Olsson har gjort en innehållsanalys av sammanlagt 598 artiklar ur medicinska facktidskrifter 
och för ett i min mening genomarbetat och belysande resonemang kring sin metod, kring 
uppläggning och genomförande, liksom han väl diskuterar innehållsanalysens reliabilitet och sina 
datas representativitet. Det historiska perspektiv som han framlägger och argumenterar för utgör 
en tillförlitlig källa vill jag mena, och det är något som synts mig oumbärligt i mitt arbete med 
denna uppsats. Utan en objekthistorisk ansats, som så att säga kan göra skäl för sitt namn, skulle 
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givetvis mina egna metodologiska utgångspunkter och teoretiska kulturhistoriska perspektiv vara 
vingklippta.       
 
I sin diskussion av narkotikaproblemets framväxt vill Olsson understryka att hans analys inte 
uttömmer alla aspekter, utan han vill i stället och som sagt framhålla sådana delar som är av 
särskild vikt för förståelsen av narkotikaproblemet och dess utveckling. Totalt har ett drygt 
tjugotal olika narkotiska preparat behandlats i de artiklar han studerar. Opiater, det vill säga 
opium, morfin, heroin, kodein m.fl. är de absolut mest behandlade. I början av 1900-talet 
introducerades barbiturater som sömnmedel och lugnade medel och är totalt betraktat de näst 
vanligaste preparaten i artiklarna. Under perioden 1941-1965 ökar deras andel kraftigt och de blir 
då i stället de mest förekommande. Mellan 1900-talets början, fram till andra världskriget 
förekommer kokain som mest i artiklarna, närmare bestämt i 15 procent av fallen. Cannabis och 
centralstimulantia, det vill säga amfetamin, fenedrin m.fl., som på mitten av 1990-talet är de 
vanligaste missbrukspreparaten, förekommer i ringa utsträckning i de undersökta artiklarna 
(amfetamin m.fl. framställdes först under 1930-talet). Jag återger dessa av Olssons siffror med 
syftet att ge en mer konkret illustration av hur många de olika preparaten faktiskt är, som alltså 
figurerar redan under tidigt 1800-tal. Det kan kanske ge en mer påtaglig uppfattning om det ovan 
redan nämnda – att narkotika-bruket/problemet inte är något som ”plötsligt” inträffar under 1900-
talets senare hälft.  
 
Likaså påvisas hur olika preparat används olika mycket under skiftande perioder och 
förutsättningar. Tittar man lite närmare på respektive preparat, och deras respektive betydelse för 
det moderna narkotikaproblemets definition, kan vi urskilja markanta skillnader (Tabell 1, nästa 
sida). 
 

                  
Tabell 1:    Årtal för första artikel respektive första fallbeskrivning till följd av 
                  vissa konsekvenser av bruk/missbruk av olika preparat. Källa: Olsson 1994                         
 
 
Opiaterna reglerades före år 1923 i diverse giftstadgar och betecknades som ”gifter eller häftigt 
verkande läkemedel” (s. 185). De är de preparat som längst varit klassificerade som narkotika, 
och som ursprungligen gav narkomanin dess innebörd. Spridningen av opiater var tätt samman- 
bunden med utvecklingen inom det medicinska området. Beskrivningen av opiater i de av Olsson 
studerade facktidskrifterna visar tydligt på två förhållanden; 1) Opiater användes i sammanhang i 
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vilka kunskapen om behandlingsmetoder varit liten och osäkerheten stor22. Detta förklaras med 
att medlen har stor verkningskraft och fungerar, så att säga ”på det mesta”. 2) I och med att 
kunskapen, med tiden, förbättrats, så kan man se en förändring vad gäller opiaters 
användningsområde: Från att ha använts mest inom det somatiska området, börjar de alltmer 
brukas inom den psykiatriska vården. Preparatens smärtstillande effekt blir helt enkelt mindre 
betydelsefull, när man bättre kan inringa och specificera lämpliga behandlingsmetoder. Det 
beroendeskapande som dessa preparat framtvingar har dock som framgår av tabell varit av 
underordnad betydelse i denna utveckling. Så länge man inte hade tillgång till annan kunskap 
och/eller andra behandlingsmetoder, använde man opiaterna. Även om man till viss del försökte 
kontrollera användningen av opiater och kokain, så är det först när man har medicinska och 
terapeutiska skäl, som man så småningom verkligen reducerar preparatens utbredning. De olika 
sömngivande och lugnande medlen – de så kallade barbituraterna – är också starkt beroende- 
framkallande. Dessa preparat har resulterat i den absolut största mängden förgiftningar och 
dödsfall. Olsson påpekar att även om vi summerar alla andra dödsfall till följd av olika droger, så 
”kommer vi ändå inte upp till en bråkdel av de fall som förorsakats av barbituraterna” (s. 186).  
Dessutom är den abstinens som följer i ett bruk av barbiturater farligare och liknar till viss del 
alkoholens. Detta på så vis att ett plötsligt avbrott, efter en längre tids användande i höga doser, 
kan förorsaka demensliknande tillstånd av förvirring, dålig cirkulation, epileptiska anfall, m.m. 
 
Förvisso användes barbiturater avsevärt mer än andra narkotiska preparat. Likväl skall ett, som 
Olsson uttrycker det, ”medicinskt rationellt” (s. 186) bruk inte resultera i vare sig beroende eller 
förgiftning. Därför är sådana effekter ett klart tecken på att barbituraterna orsakade stora problem. 
Trots dessa problem, och det omfattande bruket av barbiturater under ca 60 år av den i  
avhandlingen studerade perioden, så har barbituraterna ändå spelat en underordnad roll i 
definitionen av narkotikaproblemet. Förklaringen finns i att något egentligt alternativ till 
barbituraterna inte fanns, medicinskt var de således oerhört värdefulla, ända fram till 1960-talet. 
Först då introducerades de mindre giftiga bensodiazepinerna23. Under den tid som studerats av 
Olsson hann de följaktligen inte att få en betydelse för definitionen av narkotikaproblemet.  
 
Inte mindre intressant är att den aktuella situationen för bensodiazepiner idag, i mycket liknar den 
som tidigare gällt för andra preparat. De som brukar dem är patienter med psykiska besvär, inom 
sjukvården. De produceras, distribueras och förskrivs i en form som man kan anse är både 
vetenskaplig och rationell. Preparaten är narkotikaklassade och administreras helt och hållet inom 
det medicinska systemet. Dagens diskussion/konflikt handlar i första hand om huruvida en del av 
det läkarförskrivna bruket skall betecknas som missbruk. I den mån man anser att bensodia–
zepiner har med dagens narkotikaproblem att skaffa, så rör det sig om en minoritet av 
missbrukare, vilka i sitt missbruk av andra droger, också tar sömnmedel och lugnande medel. 
Enligt det kritiska synsätt som menar att en betydande del av förskrivningen är omotiverad och  
skapar beroende, vilket förorsakar ytterligare alltför generös förskrivning, och så vidare, skulle 
ungefär 100 000 till 200 000 (enl. CAN24 1989, Olsson 1989), personer ha ett fysiskt beroende av 
bensodiazepiner, och därmed kunna sägas vara missbrukare av dessa preparat. Detta är cirka tio 
gånger så många, än de som bedöms ha ett tungt narkotikamissbruk – det vill säga de som 

                                                 
22 Vanligt var till exempel att man ”uppfann” sjukdomar, för att hantera okunskapen. Man gjorde så att säga 
medicinska konstruktioner, som kunde förefalla rimliga, utifrån den begränsade kunskap man hade.  
23 Bensodiazepiner är en grupp läkemedel (sömn– och lugnande medel) som fått stor användning vid behandling av 
ångest och sömnstörningar. De har bland annat en muskelavslappande effekt. Genom sin låga giftighet har de i stor 
utsträckning ersatt tidigare medel (bl.a. barbituraterna). De innebär ändock risk för utveckling av beroende och 
missbruk vid längre tids användning.  
24 CAN är en förkortning för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 
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dagligen eller så gott som dagligen injicerar eller använder narkotika på annat sätt. Denna 
definition och denna form av kritik har i sin tur tillbakavisats från medicinskt håll. Man vill i 
stället mena att många med ett medicinskt behov av preparaten inte vågar fråga efter dem, av 
rädsla för att bli stämplade som narkoman, och förordar att missbruksdefinitionen skall avse bara 
dem som i berusningssyfte illegalt använder medlen. En argumentering som även för andra 
preparat återkommer genom olika tidsperioder, framhåller Olsson: ”Så länge bruket sker inom 
medicinens ram och så länge läkarna har kontroll över förskrivningen, har det aldrig betraktats 
som missbruk” (s. 188). 
 
Men bensodiazepinernas roll och status har börjat ifrågasättas, framtiden får utvisa, menar 
Olsson, om de skall följa andra preparats spår och så småningom klassificeras som narkotika. 
Samma handlande får olika innebörd från en tid till en annan, vad som kan betraktas som riktig 
medicinsk praktik förändras. Under de första decennierna på 1800-talet och 1900-talet började till 
exempel en konflikt mellan olika professioner att uppkomma. Denna konflikt föranledde delvis 
en lagstiftning kring narkotika och denna reglering innebar två saker. För det första definierades 
bruket av narkotika nästan enbart som en fråga för den medicinska praktiken. Detta åter igen som 
ett resultat av växande insikter i narkotikans skadeverkningar, i kombination med det stora värde 
som den hade för medicinen. För det andra medförde en sådan reglering en tydlig avgränsning 
mellan läkares och apotekares roller. Under 1950-talets senare del började narkotikafrågan att 
alltmer uppmärksammas, tillika utanför den medicinska sfären, och inte minst berördes 
rättssystemet av denna förändrade narkotika–situation, och ville börja hävda sina intressen i detta 
nya läge. Att riksdag och press också började visa intresse för frågan var slutligen avgörande för 
att narkotikaproblemet började ses på som en social och offentlig angelägenhet. Förvisso förekom 
på vissa håll en del konflikter, men de hade aldrig någon inverkan direkt på narkotikapolitik och 
lagstiftning. Skarp kritik kom från läkarhåll mot denna utveckling av narkotikapolitiken och man 
ville framhålla de möjliga negativa biverkningar som en i och för sig rimlig kriminalisering av 
narkotika kunde innebära; nämligen att gemene man skulle kunna komma att förändra sin syn på 
missbruk och missbrukaren. Det som i själva verket händer under denna tid är att de sedan länge 
allenarådande medicinska förklaringsmodellerna börjar tappa mark. Att kritik riktades just från 
medicinskt håll tycks därför inte vara särskilt förvånande, utan tvärtom en rimlig förklaring till 
varför kritiken kom just från det hållet (Olsson 1994). 
 
Olika intressen i narkotikafrågan, liksom den skiftande information som fanns tillgänglig vid 
olika tidpunkter, är av betydande intresse (menar Olsson) när man vill förstå hur den 
narkotikapolitiska utformningen skedde. Bakom vad som kallas för restriktiv narkotikapolitik 
finns idag en enorm uppslutning. Studerar man dock de senaste 25 åren, så kan man finna att 
detta inte är en korrekt beskrivning av politiken. Snarare skall man tala om massiv narkotika- 
politik. Massiv därför att den innehållit mäktiga repressiva åtgärder, med breda (också 
internationellt sett) preventiva och upplysande, vårdande och rehabiliterande insatser. Det 
intressanta här blir att det medicinska området, som står i så pass stor fokus i Olssons 
undersökning, knappt spelat någon roll alls de senaste 25 åren, i utvecklingen av behandling för 
narkotikamissbrukare. Denna till synes paradox kan bättre förstås mot bakgrund av en analys 
som, med Lindgren (1993, i Olsson 1994), gör en åtskillnad mellan tre ”narkotikapolitiska 
huvudstrategier” (s. 172): Dessa tre är kontroll- och sanktionsstrategin, vård- och 
reformstrategin, samt legaliseringsstrategin. I Sverige har framför allt, som sagt, kontroll- och 
sanktionsstrategin varit den dominerande, enligt Lindgrens analys: Av sammanlagt 445 artiklar, 
1954-1968, förespråkar drygt hälften denna strategi, medan bara var tionde artikel anser 
legaliseringsstrategin vara en bra lösning. Drygt en tredjedel tror på vård- och reformstrategin. 
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Naturligtvis har dagens olika perspektiv vad gäller narkotikafrågan, både i Sverige och i den 
europeiska diskussionen, sina rötter i dessa tre strategier. Rättslig reglering, stora satsningar som 
görs på tull och polis, liksom på domstolar, är alltjämt ett tungt vägande inslag i narkotika- 
politiken. För Sveriges del är även vård- och reformstrategin ett inflytelserikt spår, medan i stället 
legaliseringsstrategin haft större inflytande i andra länder (inte minst till exempel i 
Storbritannien25) (Olsson 1994). 
 
Det traditionella synsättet, utifrån det medicinska perspektivet på narkotikaproblemet försvann 
mer eller mindre från svensk narkotikapolitik under 1960-talets senare hälft. Detta skedde 
samtidigt med den massiva satsningen på både kontroll- och sanktionsstrategin och på vård- och 
reformstrategin. Med Olsson kan man förstå denna utveckling om man betänker att det 
medicinska synsättet utvecklades utifrån en relation mellan sjukdom och brukande av narkotiska 
preparat, oavsett om missbruket var en följd av vad som kunde betraktas som en rimlig medicinsk 
behandling, eller av psykiatriska, alternativt somatiska sjukdomstillstånd. 
Detta var också den dominerande utgångspunkten för hur narkotikaproblemet kunde definieras, 
ända fram till slutet på andra världskriget. I och med att centralstimulantia uppkom och började 
spridas till subkulturella grupper, började de åtgärder som byggde på någon slags medicinsk 
relevans, och som så att säga förutsatte någon sjukdom som kunde legitimera den medicinska 
grundsynen, att sakta förlora fotfäste. Den medicinska aspekten undertrycktes av de mycket 
speciella rättsliga och sociala samband vilka följer problematiken som är av relevans för 
subkulturella frågor (Olsson 1994). Med andra ord: I ett annat sammanhang, med en annan 
problembild av narkotikamissbruk – den bild som definierar det moderna narkotikaproblemet –  
har det medicinska synsätt, som från 1800-talet och fram till dess dominerat, i princip inte längre 
någon betydelse.  
 
Cannabis tycks också ha haft liten betydelse för definitionen av narkotikaproblemet, vid 
slutpunkten för Olssons undersökning. Skälen till detta var a) att cannabis är mindre beroende- 
framkallande än andra av de studerade preparaten, vilket hårdare knyter cannabis framför allt till 
det subkulturella bruket, samt att b) cannabis haft mindre spridning och begränsad användning 
som missbrukspreparat i Sverige under den studerade perioden. Inte förrän efter 1965 spreds 
cannabis på allvar i den västerländska ungdomskulturen.  
 
LSD eller andra hallucinogener har i det närmaste varit obefintligt både inom medicinsk praktik 
och i missbrukssammanhang och inte minst på grund av detta ej heller påverkat definitionen av 
narkotikaproblemet. Olsson påpekar att det också kan ha funnits ett motstånd mot att använda 
preparatet som läkemedel, då det till skillnad från de flesta övriga preparat brukades som 
missbruksmedel innan det kunde användas inom medicinen. 
 
I fokus under 1950- och 1960-talen, då narkotikabruket fick sin tydliga problemdefinition, stod 
de centralstimulerande medlen i fokus. Men inte heller denna problematisering kan tillskrivas 
preparatens egenskaper. Centralstimulerande medel är i fysisk mening relativt lite beroende- 
framkallande, och begränsade ingripanden i form av information och rekommendationer från 
Medicinalstyrelsen, samt vissa andra administrativa åtgärder hade stora effekter. Förvisso, menar 
Olsson, har narkotikaklassificerade medel en betydelse för spridningen och vidmakthållandet av 
ett missbruk. Fanns de inte, skulle de förstås vare sig användas eller missbrukas. Men – 
understryker han – såtillvida de uppfattningar som vill se missbrukaren som viljelös och 

                                                 
25 Det s.k. ”Brittish System” medger i princip alltid att läkare/särskilda kliniker skriver ut narkotiska preparat till 
missbrukare. 
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underordnad preparaten skulle vara riktiga, så kunde man förvänta sig ett relativt stabilt, eller 
ökande, missbruk, så länge inga markanta ”yttre” förändringar sker. Förändringar till exempel i 
form av just minskad tillgång, eller framgångsrika vårdprogram. Ej heller skulle så kallad 
”spontanläkning” 26 vara en tänkbar utväg – något som dock inte är ovanligt.  
 
Ser man till de uppgifter som står att finna i de studerade tidskrifterna kan man inte finna 
tillräckliga förklaringar till varför bruket spreds. I den utsträckning missbruket inte haft en starkt 
”betydelsebärande” subkulturell förankring (s. 189), så visar det sig att relativt små åtgärder av 
olika slag ofta haft stora effekter på missbruket. När väl ett starkt kulturellt förankrat missbruk 
utvecklats, avtar diverse åtgärders nytta klart och tydligt. Här följer ett i min mening 
betydelsefullt och intressant avsnitt i Olssons kommentar/analys.  
 
Han vill framhålla att slutsatsen att preparaten i sig spelat en underordnad roll, i det moderna 
narkotikaproblemets framväxt, dras utifrån en makroanalys.  
        
      ”Den faktiska utvecklingen av brukets omfattning över tid, motsäger på de flesta  
        punkter att preparatens egenskaper i sig skulle vara av helt avgörande betydelse.  
        På individnivå och i klinisk praktik kan slutsatsen kanske förefalla tvivelaktig” (s. 189).  
 
Olsson avser de oräkneliga exempel på skräckskildringar och vittnesmål i vilka outhärdliga 
abstinenssymtom, av främst heroin och morfin, beskrivs, som missbrukaren under avgiftning 
genomlider. På samma sätt måste kokainmissbrukaren framför allt av ”tvingande” (s. 189) 
psykologiska skäl gång på gång på nytt erfara kokainets effekter. Dessa skräckskildringar hade 
inte sällan moraliska undertoner. Utländska beskrivningar utgjorde underlag för hemska 
beskrivningar av missbrukets grymma egenskaper. Paradoxalt nog, framhåller Olsson, så kan 
dock samma beskrivningar, samma kliniska erfarenheter och observationer som används för att 
beskriva narkotikans slavar, användas också i ett motsatt syfte. De kan likväl påvisa att de så 
kallade ”tvingande” förhållandena inte alls är det. Detta kan, med Bergmark/Oscarsson (1988, i 
Olsson 1994) illustreras av institutionell narkomanvård i Sverige: Vården bygger på en paradox, 
om man sätter i fokus preparatens egenskaper som den mest kraftfulla orsaken till missbruket.  
         
       ”Missbrukaren behöver vård därför att han eller hon inte på egen hand anses  
         kunna sluta med sitt missbruk. Ett av de vanligast förekommande kraven för att 
         bli accepterad som klient är dock att man ska göra just det man inte anses vara 
         kapabel att klara utan behandling, nämligen att sluta använda narkotika och att 
         vara avgiftad före intagningen. I praktiken vållar det i de allra flesta fall inte några 
         problem. Eventuella svårigheter att upprätthålla drogfrihet på längre sikt, visar i sin 
         tur att andra psykologiska och sociala faktorer spelar en viktig roll i missbruket” 
         (Olsson 1994, s. 189) 
 
Som tidigare redan nämnt, så ger Olssons undersökning vid handen att relativt små 
kontrollinsatser (i jämförelse med idag), för en begränsning av narkotikautbudet haft betydande 
effekter på både det folkliga, icke-stigmatiserade bruket, liksom på det medicinska bruket. När 
det dock rört sig om missbrukare med svåra psykiska problem, och på starkt subkulturellt 
förankrade missbrukare, så har alltså dylika handlingar inte gett lika framgångsrika resultat. 
Enligt uppgifter i de genomgångna tidskrifterna så har inte heller särskilt restriktiva åtgärder haft 
någon större effekt på denna sistnämnda grupp, speciellt inte när missbruket verkligen etablerats. 

                                                 
26 Med spontanläkning menas att missbrukaren helt enkelt tröttnar på att använda narkotika (Olsson 1994). 
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Uppgifter som vittnar om sådana förhållanden står främst att läsa i tidskrifterna mot slutet av 
perioden för aktuella studie. 
 
Olsson vill mena att ”intrycket från de medicinska tidskrifterna är entydigt” (s. 190) och urskiljer 
utifrån sitt material fyra grupper av missbrukare. Det är det (1) ”subkulturellt förankrade bruket” 
som först och främst blir definierat som ett offentligt/socialt problem. Det (2) isolerade bruket 
bland personer med psykiatriska problem har betraktats som ett individuellt, medicinskt problem, 
det (3) folkliga bruket, liksom (4) bruk som följd på medicinsk behandling (där personen inte hör 
till en subkultur), har heller inte definierats som offentligt problem.  
Alltså:– medicinska missbrukare 
           – det folkliga missbruket  
           – de psykiskt sjuka  
           – subkulturellt missbruk 
 
Ja, vilka var då dessa grupper, enligt avhandlingens studiematerial?  
Artiklarnas beskrivningar rör framför allt de s.k. medicinska missbrukarna. 
Bilden av dem stämmer bra överens med erfarenheterna i flera andar länder. Missbruket har mer 
eller mindre alltid sin startpunkt i en alltför generös förskrivning (inom sjukvården) och är både 
intensivt och långvarigt. Doserna överstiger med råge de doser missbrukare idag tar. Gruppen 
utgjordes av fler kvinnor och fler äldre än vad som är fallet bland dagens missbrukare, med 
vanligtvis god ekonomi och en bra social situation. Knappast någon kriminalitet förekommer i 
gruppen, den sociala situationen påverkas sällan. Effekterna av missbruket är vissa somatiska 
eller psykiska problem. De preparat som används är oftast opium, morfin eller andra opiater – 
ibland även kokain, mm. En del av det under 1940- och 1950-talen utbredda bruket av 
centralstimulantia kan också höra till denna grupp. Denna missbruksform betraktas alltså framför 
allt som en individuell angelägenhet mellan doktor och patient – problemet är individuellt, inte 
offentligt och socialt. Den kom heller egentligen aldrig att spela någon roll för definitionen av det 
moderna narkotikaproblemet, men man kan anta att dess betydelse för spridandet av narkotika 
i samhället har varit större. Ett sådant antagande ligger dock delvis utanför Olssons undersökning, 
påpekar han. Jag väljer att här ändå att nämna det, då jag personligen också anser att ett sådant 
antagande verkar rimligt. Efter 1965 är det endast benzodiazepiner och barbiturater som 
fortfarande omfattande används, och som kunde resultera i det som Olsson kallat medicinskt 
missbruk. 
 
Vad gäller det folkliga missbruket finns lite information både avseende omfattning och 
användarmönster. Vad som, utanför den medicinska praktiken, borde betecknas som missbruk 
förs det i artiklarna ingen diskussion om. Det folkliga bruket omtalades ofta i förminskande 
ordalag, något som bedrevs av ”njutare” (s. 191) och uppbars av kvacksalvare. Det förefaller 
dock hursom att det folkliga bruket varit utbrett och missbruk relativt ofta förekommande. Olika 
opiater dominerar under 1800-talet, kokain tillkommer vid sekelskiftet och några decennier in på 
1900-talet. Även en del av centralstimulantia-bruket kan sägas vara folkligt, medan cannabis inte 
haft något större samband med det bruket. Någon särskild grupp kan inte direkt sägas vara 
folkliga missbrukare – missbruket fanns utspritt bland olika delar av befolkningen, även om 
Olsson menar att man ibland kan tycka (om än detta inte går att säkerställa) att artiklarna pekar ut 
vissa ”mindre vetande” delar av den. Vissa uppgifter pekar också mot att centralstimulantian, i 
alla fall till en början, möjligen använts mer av personer i medel- och överklass. 
 
Från och med 1960 kan man, i samband med den utökade narkotikakontrollen, dessutom mer 
eller mindre inte tala om folkligt missbruk. Även denna missbruksform var mycket känslig för 
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diverse åtgärder/repressalier, och både skärpning av narkotikapolitiken och bättre kunskap  
medförde en påfallande minskad spridning. I och med att man kom att definiera allt icke-
medicinskt bruk som missbruk, fanns inte längre någon grund för ett folkligt missbruk. Det 
folkliga missbruket kom också att liksom stå utanför narkotikaproblemet, liksom det förekom och 
pågick utanför medicinfältet, och förefaller inta ha orsakat så mycket besvär, vare sig på ett 
individuellt – eller samhälleligt plan. 
   
De psykiskt sjuka har endast haft betydelse indirekt för narkotikaproblemets definition. Gruppen 
har alltid varit både väl avgränsad och liten, vilket i allmänhet resulterat i att få kommit i kontakt 
med den. Denna missbrukarform kopplades starkt samman med och till en psykisk problematik, 
något som borgade för att gemene man inte skulle vara tvungen att bekymra sig för den. Av 
samma skäl kom heller aldrig de psykiskt sjuka missbrukarna (de var helt enkelt sjuka) att 
omfattas av moraliserandet i samband med narkotikan. När läkarna så småningom började 
intressera sig för narkotikamissbruket, ville de ogärna referera till de medicinska missbrukarna, 
samt kände dåligt till det folkliga bruket. Att vända sig mot gruppen psykiskt sjuka var sålunda 
ett ”passande” fokus. En viss s.k. ”narkoman” personlighet definierades (Olsson, s. 192). En 
missbrukare som var klart avvikande och dessutom psykiskt sjuk föll väl in under denna mantel 
och man tolkade gärna ett orsakssamband mellan missbruk och psykisk ohälsa. Detta 
orsakssamband, denna bild som tecknades under denna tid, denna uppfattning om 
narkotikaproblemet som härmed slog rot, skriver Olsson, hängde sig kvar i människors 
medvetanden och föreställningar, den undersökta perioden ut. Idag är denna uppfattning bara en 
del av våra förklaringar, då man ånyo gärna ser preparaten i sig som förklaring nog: 
Utgångspunkten av idag är med andra ord att vem som helst kan bli missbrukare.  
 
Den symboliska betydelsen av de psykiskt sjuka missbrukarna har förstärkts av de ”ofta 
dramatiserade” (s. 193) beskrivningar av till exempel heroinmissbruk, som var långt mer vanligt i 
många andra länder. Dessa beskrivningar får ofta utgöra så att säga sinnebilden av det 
subkulturella bruket av centralstimulantia – den missbruksform som växte fram i Sverige, och 
som Olsson menar är den viktigaste. Ett subkulturellt missbruk fanns förmodligen inte, innan 
centralstimulantian introducerades och uppmärksammades i alla händelser först på mitten av 
1950-talet. När frågan togs upp för första gången i riksdagen 1954, gjordes en stark koppling 
mellan hotet om en narkotikaepidemi och just det subkulturella bruket, subkulturella grupper.  
I den diskussion som följer på detta, utifrån artiklarnas vittnesmål, kan det konstateras att åter 
igen framförs/skapas bilder utifrån dramatiserade, individuella och oreflekterade uttalanden. Man 
diskuterar inte några av de perspektiv som skulle kunna sägas vara relevanta i sammanhanget 
subkulturer, såsom till exempel identitetsfrågor, mening, innebörd, och så vidare. I stället 
förstärks ånyo föreställningarna om preparatens beroendeskapande egenskaper och missbrukaren 
som ett offer för detta. En föreställning som i själva verket alltså har väldigt lite att skaffa med 
den faktiska utvecklingen i Sverige (under 1950-talet), men som i mycket hög utsträckning skulle 
komma att prägla hur missbruk kunde ”förklaras och förstås” (s. 194). 
 
Utvecklingen av narkotikamissbruket under denna tid kan inte förstås utan det subkulturella 
perspektivet. ”Det var framför allt bland redan kriminella grupper, bland alkoholiserade, bland ett 
mindre antal asociala ungdomar och bland prostituerade som bruket av centralstimulantia snabbt 
blev en integrerad del i den kulturella praktiken” (Olsson 1994, s. 195). 
 
Vidare kan man med stor rimlighet antaga, utifrån (m.fl. artiklar) bland annat Takmans rapport 
1963, SOU 1969:52 (i Olsson 1994), som konstaterar att upprepade fyllerier bland personer under 
trettio år ökade kraftigt under denna period, att spridningen av missbruket sammanhängde med 
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förändrade dryckesvanor, vilka följde på motbokens avskaffande 1955. De som ökade sin 
alkoholkonsumtion var ofta de som redan hade en hög konsumtion av alkohol, samt relativt unga 
personer med anknytning till just de subkulturella grupperna. De kontrollpolitiska åtgärderna 
hade ringa effekt på den subkulturellt förankrade gruppen missbrukare, då åtgärderna i sig så att 
säga snarare understödde dessa grupper i deras ”subkulturella identitet”. Tvärtom kom den 
symboliska betydelsen av deras missbruk att stärkas i takt med narkotikapolitikens intensifiering. 
Mot denna bakgrund fördes narkotikadiskussionen och intresset riktades främst just mot dessa 
subkulturers missbruk (Olsson 1994).  
 
 
12.2 Teori-historisk analysdel - teorier som påverkar synen på missbruk 
 
Med denna teorihistoriska genomgång (i enlighet med utförligare presentation i avsnitt 8.1.), som 
grund för följande diskussion, försöker jag inringa olika teorier och uppfattningar på vilka 
verksamheten missbruk grundar sig – (de explicita) teorierna skall specificeras historiskt. Vidare, 
som nämnt i avsnitt 8.1.1, är det meningen att de tre delarna objekt-, teori-, samt aktualempirisk 
analys, som ett övergripande gemensamt mål, skall finna en ”historisk utvecklingslogik” hos 
verksamheten. 
 
Analysdel 
Många teorier omnämns och tas upp under denna min “teorihistoriska” läsning. Inledningsvis vill 
jag omnämna Peter Cohen (1990). Han resonerar i sin bok ”Drugs as a social construct” om hur 
vår ”invanda” bild och inställning till droger och drogbruk i förlängningen medverkar och rent av 
”skapar” (stigmatisering och) de narkomaner vi har idag. Han ger sin historiska bild och 
förklaring till denna invanda bild, av hur och varför opium kommit att ses mycket negativt på i 
USA. Han ställer förloppet bland annat mot bakgrund av marknadsmässiga och ekonomiska 
faktorer: Genom att föra en stark anti-opium politik hoppades USA i slutet av 1800-hundra-talet 
att vinna en av de mest lovande marknaderna i världen: Kina. Kina använde dock den begränsade 
utländska valuta de förfogade över att inhandla mycket dyrt opium (som f.ö. var billigt tillverkat 
av engelsmän i Indien) från England – som hade fullständigt monopol på varan i fråga. Importen 
av engelskt opium förhindrade en import av många andra varor för Kinas del – något som både 
amerikanarna och kineserna var ytterligt väl medvetna om. I detta historiska sammanhang har en 
av de mest seglivade myterna om opium sina rötter, menar Cohen; myten att opium orsakade 
fattigdom och hungersnöd i Kina. Vidare skriver Cohen att denna myt alltjämt är en av 
hörnstenarna i de, som han säger, ortodoxas argument att opium skall vara illegalt (Cohen 1990). 
 
Även Charles Terry, för att ett stycke till dröja kvar i USA, återanknyter i sin avhandling (1999) 
nutida normer och värderingar till ett historiskt skede. Han ger (kort sagt) en beskrivning av hur 
1800-talets användande av opium i USA och hur synen på opiumbruk skiftat beroende på vem 
man talade med och på vem som var användaren. De ”medicinska användarna” såg man i 
allmänhet på med större tolerans, medan de som brukade opium ”för nöjes skull” (”pleasure 
users”) betraktades som socialt och moraliskt opassande. Terry beskriver den ”skrämmande” 
effekt (med läsvärda originaltexter) som de som brukat opium hade på vissa människor och hur 
så småningom röster höjdes för en kriminalisering av drogbruket – röster som framförallt drevs 
av åsikten att ”nöjesanvändarna” var moraliskt korrumperade (Terry 1999). Terry följer vidare i 
sin avhandling ett antal män som han intervjuar, i och under deras förändring av sin självbild och 
självuppfattning. En förändring från att vara, och se sig själva som, heroinmissbrukare – till att 
vara fria från missbruket. Dessa mäns historia är i mycket lika hans egen: Terry är själv en före 
detta missbrukare och fängelsekund, drogfri sedan 8 år tillbaka när avhandlingen skrivs. Både 



  66

han själv och männen i hans studie beskriver ungefär likadana upplevelser: Etablerandet av en 
narkomanidentitet som en “nödlösning”, i stället för ingen identitet alls, och hur i ett samhälle 
sociokulturellt djupt rotade och på ett plan ”omärkliga” normer och värderingar ”skapar” utslagna 
människor, ”tänker” dem kriminella och ser dem som ”dåliga”(Terry 1999).  
 
                     ”Overcoming the stigma associated with using heroin /.../      
                       is difficult. This stigma is generated by cultural       
                       images of addicts /…/ I recently met with one of  
                      the men who began using heroin /.../ he felt like a failure because he  
                      started using again. His feelings make sense. According to middle  
                      class standards /.../ he is a failure /.../ Such stigma acts to reinforce  
                      an individual’s self-concept as a bad person /.../ Interactions within  
                      [a] different social world helped /.../ quit using drugs and develop  
                      perspectives that reflected new, more socially accepted values.  
                      Those who managed to successfully turn their lives around managed  
                      to do so in spite of the social structures /…/ the many forces which  
                     often inhibit such change” (Terry, 1999, s. 190f).   
 
Att se på sig själv annorlunda, på ett nytt sätt, är med Terry mer eller mindre en 
grundförutsättning för att alls kunna lyckas med att ta sig ur stigmatisering och känslor av  
värdelöshet. 
 
Denna syn kan man säga väl anknyter till Ramström (1983). Han talar om antagandet av en 
negativ kompensatorisk identitet: Det finns en störning i relationen föräldrar/barn. Denna störning 
i utvecklingen av tidiga objektrelationer bidrar till bl.a. en bristande jagutveckling som resulterar i 
en rad beteenden (bråkighet, oro, osv.). Dessa beteenden leder till reaktioner från omgivningen 
som alltmer kommer att kännetecknas av utstötande åtgärder. Barnet känner sig i ökande grad 
”dåligt” och annorlunda. Och antar så en negativ självbild. Ramström (1983) gör också en 
överskådlig förteckning över några av de teorier som förekommer och diskuteras vad gäller 
”varför man blir en narkoman” (han fokuserar mer på narkotiska preparat, än på alkohol, men jag 
anser att hans resonemang och dessa teorier han tar upp är fullt applicerbara på drogmissbruk 
överhuvudtaget). Jag återger dem här med honom, utifrån hans urval, dock utan hans 
kommentarer, för en sammanfattande översikt. 
 
– medicinskt-biologiska teorier  
bygger på uppfattningen att den vuxna människan fungerar enligt lust-olust-principen. 
Man menar att användandet av narkotika resulterar i en slags kortslutning i just ”lust-olust-
systemet” och människan hänfaller därmed till att enbart fungera enligt lust-principen. Hit hör 
även ”epidemiteorin”, enligt vilken ett dylikt tillstånd (alltså ett tillstånd som fungerar i enlighet 
med lust-principen) är smittsamt som en sjukdom och sprids. Enligt en annan biologisk teori, som 
avser heroinmissbruk, framkallar narkotikabruk av opiater ämnesomsättningsrubbningar vilka är 
bestående och bl.a. resulterar i en kvardröjande droghunger efter avgiftningen. 
 
– inlärningspsykologiska teorier  
Då narkotikapreparatets effekt på lustcentra i hjärnan ger en positiv upplevelse (och frånvaro av 
preparatets effekter en negativ upplevelse) lär sig missbrukaren att använda narkotika. (Denna 
psykologiska teori tangerar de ovannämnda.)  
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– sociologiska teorier  
Här tar Ramström upp Winnicks teori vilken bygger på att tre förhållanden samverkar i ett 
samhälle som uppvisar en hög andel narkomaner, nämligen a) tillgång till narkotika, b) 
legalisering av densamma, c) svårigheter att finna, knyta an, till en social roll.  
 
– socialpsykologiska teorier   
Socialpsykologiska teorier betonar växelspelet mellan omgivningen och den enskilde. Avvikande 
är man inte, utan blir pga. att omgivningen stämplar någon som avvikande. Man talar om 
normbrytande beteende, en avvikande karriär, stigmatisering.  
 
– de psykoanalytiska teorierna  
Ramström påpekar att den psykoanalytiska modellen är en stor och mycket bearbetad 
teoribildning. ”Vid en given tidpunkt påverkas... det subjektiva och det objektiva beteendet av allt 
som tidigare hänt individen i hans totala livserfarenhet...” Detta innebär alltså att ”... en mer 
inträngande och allsidig förståelse av det aktuella beteendet kräver förståelse av det historiska 
förflutna även det som ligger långt tillbaka...” (Dewald 1975, i Ramström 1983, s. 330). 
 
– politiskt-ekonomiska teorier  
avser t.ex. sådana teorier som relaterar missbruket med det kapitalistiska samhällets 
utslagningsmekanismer. Dessa teorier tar ofta avstånd från psykologiska förklaringar; man menar 
att psykologin försöker dölja sociala missförhållanden, liksom den försöker få klassmotsättningar 
att framstå som ett tecken på inre psykiska motsättningar, i stället. 
 
Här slutar raden av teorier som Ramström (1983) väljer att ta upp. Med Thunving & Nordegren 
(1994) kan man dock framföra ett par förklaringsmodeller till. De talar till exempel om: 
– genetiska förklaringsmodeller  
Man har funnit att genetiska faktorer kan ha betydelse; barn till alkoholister som växer upp i 
nykter miljö, löper ändå större risk att bli alkoholister själva. Barn som har biologiska icke 
alkoholiserade föräldrar – om än de växer upp med och i alkoholism – klarar sig i alla fall bättre. 
 
– politiska - marknadsekonomiska förklaringsmodeller 
Det rör sig här, med Thunving/Nordegren om teorin om tillgång och efterfrågan. Drogerna är 
varor med stark efterfrågan - detta är den främsta orsaken till deras spridning över hela jordklotet. 
Det finns en ekonomisk syn som innebär att man anser att droghandeln borde regleras, beskattas, 
och integreras i den vanliga ekonomin, ungefär som alkohol- och tobakshanteringen (på grund av 
att lagstiftning och polisiära insatskostnader [mot narkotikan] bidrar till att den illegala 
marknadens priser är höga). 
 
Thunving & Nordegren (1994) vill vidare i avsnittet “Orsaker till bruk och missbruk av droger” 
påtala att ingen enhetlig förklaring finns till att vissa människor börjar använda droger och att en 
del av dem utvecklar ett beroende. Däremot finns som sagt olika teorier - om än ingen av dem, 
med Thunving/Nordegren är heltäckande. De vill mena att debatten i Sverige ofta förs mellan 
dem som förespråkar symtomteorin (bakomliggande psykologiska och sociala faktorer), och dem 
som förordar inlärningsteorin (missbruket har en inneboende dynamik; man bör i första hand 
söka åtgärder genom att begränsa tillgången, och få bort den illegala narkotikan). 
 
Hans Bergström talar så om det socialekologiska synsättet (med anknytning till 
dataredovisningen i denna uppsats och det som där nämns om systemteorin), i vilket alla delar av 
vår verklighet hänger ihop. Bergström menar att denna verklighet hänger ihop genom 
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kommunikation och att det är vi själva som väljer betraktelsenivå. Hans beskrivning av varje 
disciplins möjliga plats lyder 
           
         ”Vi kan alltså med lätthet acceptera kollegors syn på missbruk som  
            genetiskt, som en sjukdom, som en utvecklingsstörning, som ett  
            sociologiskt fenomen eller som ett politiskt problem, och de specialister  
            som väljer att forska på sin speciella observationsnivå intar vi en tacksam  
            hållning till. Fokus är på information och kommunikation på individ-,  
            grupp- och organisationsnivå, av det enkla skälet att det är det enda medel  
            de flesta har tillgång till” (H. Bergström 1996, s. 14).  
 
Med anknytning till medicinskt-biologiska teorier har jag vidare bekantat mig med en bok och 
med en forskning, av Mats Fridell (1991). Hans stora forskningsöversikt är rik på siffror som kan 
belägga olika samband mellan slag av personlighet och drog(miss)bruk. Han påvisar bl.a. några 
undersökningar som pekar på att det hos de personer som så småningom utvecklar en i vidaste 
mening överkonsumtion av droger, redan i barnaåren står att finna specifika gemensamma drag 
avseende deras temperament. Och han menar vidare att då man räknar med en stark 
miljöpåverkan, föregående senare störningar, så ger dylika prognosstudier också ett visst stöd ”åt 
ett kausalitetsresonemang” (Fridell 1991). (Han tillägger dock att även om data oftast bekräftar 
att missbruk följer på dåliga psykiska och sociala förhållanden, så skall man inte entydigt uttala 
sig om kausaliteten i detta förhållande.)  
 
Fridell undersöker psykopatologin hos missbrukare och förespråkar en diagnostisering av 
densamma – utgångspunkten är främst drogmissbrukets psykiska problematik (med förhopp-
ningen att undanröja myter som att ”drogmissbruk beror enbart på sociala problem” (Fridell 
1991, s.7). Översikten handlar huvudsakligen om psykoanalytisk teori och etiologiska aspekter 
och vänder sig (enligt författaren själv) främst till dem som vill bättre förstå och förutse 
möjligheter och svårigheter i ett behandlingsarbete. Fridell påtalar att det finns en rad 
förklaringsmodeller till drogmissbruk och att teorier inom en disciplin inte därmed utesluter 
andra discipliners teoribildning. Detta är ändå en bok anser jag i vilken de patologiska 
förklaringarna ges en betydande plats. Det är en stor mängd av mätningar som gjorts, med 
mätinstrument med namn som CPI (California Psychological Inventory), EPPS (Edward’s 
Personal Preference Schedule) och (t.ex.) MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), 
för att bara nämna några.  
 
En enkel sammanfattning så här långt skulle alltså kunna vara att till exempel Fridell (1991) och 
Terry (1999) påvisar och representerar två i grunden skilda sätt att se på drogmissbruk. Där 
Fridell framförallt ser till individen och söker dennes sjukdomssymtom, så ser Terry till 
samhällsordningen, och söker orsakerna till missbruket där.   
 
– Droger som drift? 
"För att förstå varför vissa individer hamnar i missbruk måste man förstå varför människan 
överhuvudtaget tillgriper droger /.../ ‘berusningsdrift[en]’ kan möjligen förknippas med behovet 
att söka påverka medvetandet, något som tycks vara universellt och medfött" (Thunving & 
Nordegren 1993, s. 308). Driften att berusa sig framställs ibland som en mänsklighetens fjärde 
drift - svår att förhindra på samma sätt som det är svårt att undgå hunger, törst och sexualitet.  
Thunving & Nordegren påtalar att redan små barn experimenterar i sina lekar, snurrar, gungar, 
slår kullerbyttor... detta ger oväntade sensationer och de fortsätter med sina lekar trots svindel,  
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yrsel mm. Vuxna går exempelvis upp i musik, dansa, meditera, religiösa riter, mm. och uppnår 
genom det ett tillstånd som kan liknas vid något som ligger nära trance. Droger har en jämförbar 
förmåga att ibland kraftigt påverka medvetandet (Thunving & Nordegren 1994). 
 
 
12.3 Aktual-empirisk analys  
 
Jag har nu kommit fram till den tredje analysdelen, den aktual-empiriska, i enlighet med 
Engeströms metodologiska cykel. Som framgår i avsnitt 8:1 skall denna analys inrymma en 
beskrivning av nuvarande arbetssätt och tankemodeller inom den studerade verksamheten. 
På samma sätt som den fenomenologiska analysen bygger på delar utifrån mina observationer, så 
ligger observationerna som grund också för detta aktual-empiriska avsnitt. Ur den redovisning av 
observationsdata som jag gör i kapitel 10, tar jag här fram och belyser de sammanhang i vilka jag 
vill mena nuvarande tankemodeller och arbetssätt framträder.  
 
Jag vill också igen påtala att jag med hjälp av denna analys först och främst kortfattat påtalar i 
min mening relevanta delar. En vidare diskussion förs inte här: Ett mer sammanbindande 
resonemang följer i kapitel 14. 
 
 
Vilka är då för denna studie, för mina klienter och för Mottagningen och dess personal, mer 
konkret styrande tanke- och arbets-/handlingsmodeller? Medan jag i fenomenologisk analys, 
utifrån mina observationsdata, fokuserade och urskiljde sådana iakttagelser som kunde berätta 
något "mer allmänt" om den verksamhet som jag forskar i/studerar, och i och med detta hade 
ansatsen att som sagt bli förtrogen med företeelsen, så försöker jag här inringa de bakomliggande 
tankemodeller, som kan sägas föregå och styra denna företeelse; dess regler, arbetsfördelning, 
gemenskap. Analysens gång följer i den ordning som dataredovisningen är presenterad. 
 
Analysdel 
Utandningsproven eller urinproven på Mottagningen antas vara motiverande – på så sätt att 
klienten i och med dessa prov kan sätta upp konkreta mål för sig, hur mycket han/hon i en 
närmaste framtid kan tänka sig att klara av. Detta kan sägas vara ett kortsiktigt mål, utifrån en 
föreställning att motivet för missbrukaren inte så att säga är ”djupare” än så. Bakom ett sådant 
antagande kan till exempel finnas uppfattningen att det är bra och lämpligt att tänka korta bitar i 
taget, att det underlättar att ta små steg, i stället för att försöka sig på stora. Detta är också en 
medicinsk/klinisk aspekt av drogbruket. Med så att säga medicinsk hjälp råder man bot på 
behovet. Även om tanken vidare är att komplettera denna insats med samtal och så vidare, ses här 
ändå vill jag mena en rent ”mätbar” utgångspunkt i avvänjningsprocessen. Klienten skall 
motiveras att låta bli droger för att också kunna ”bevisa” att så är fallet. Detta är dessutom en 
nödvändig förutsättning (i längden) för att alls få dröja kvar i avvänjningsprogrammet. På samma 
vis – eller skall jag säga med en liknande medicinsk utgångspunkt – ges också klienten 
mediciner, vilka skall hjälpa densamme att sluta sitt missbruk. Växthuset och det positiva synsätt 
man har på det blir ytterligare ett i min mening exempel på att man ser medicinsk och kemisk 
kontroll som något behjälpligt och bra – det är något som fungerar.  
 
En annan sida framträder också, liksom den även framställs för mig av personalen: Till 
mottagningen kommer människor inte minst ”bara” för att få prata. Man vill till exempel få delge 
att man klarat att hålla sig ”ren” ett tag. Man kan alltså tänka att till en viss del föregås 
klienternas besök på Mottagningen av en (styrande) tanke att ”där finner jag alltid någon att prata 
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med”. ”Att bli avhjälpt sitt missbruk”, sett som något alldeles friställt från några som helst andra 
förväntningar, är i så fall inte ”det enda” målet som för deras handlingar framåt. 
 
Personalen är å sin sida inte sen med att berömma när klienten klarat att hålla sin del av ”avtalet” 
på ett föredömligt sätt. Ett sådant beteendemönster skulle man grovt formulerat kunna säga 
frambärs av den enkla logik som till exempel står att finna i behaviorismen (det vill säga att 
människan är en relativt okomplicerad varelse, som gärna upprepar en handling, om denna 
belönas rikligt, och att denna belöning också i hög utsträckning är det enda som krävs för att hon 
skall fortsätta att gång på gång upprepa den berömvärda handlingen).  
 
I ett informationsblad på Mottagningen hittar jag diagnosen, som bara kan ställas av en läkare, 
DSM IV. Här framträder diverse kriterier som åtminstone ett av dem skall vara uppfyllda under 
ett års tid, för att missbruk skall föreligga (avsn. 10.2) Inom diagnosen finnes å ena sidan 
säkerligen tankemodeller som torde styra behandlingsinriktningen bort från ett kliniskt fokus.  
Å andra sidan – diagnosen sedd i sin helhet såsom företeelse i sig – pekar DSM IV åter igen på 
en i grunden medicinsk och klinisk syn på missbruk. Här finns en diagnos att ställa, och den kan 
ställas bara av läkare. Tankemodellerna som man kan tänka inryms inom denna diagnos är till 
exempel att ”sociala misslyckanden”, såväl som på arbetet, skolan eller hemmet delvis är att 
betrakta som en följd av missbruket, som något förorsakat av missbruket. Att vara i klammeri 
med rättvisan, som en följd av missbruket, är också ett skäl att sätta diagnosen missbrukare, 
liksom faktum att man fortsätter att bruka narkotika eller alkohol, trots att detta förorsakar 
problem, också pekar på att man har just missbruksproblem. 
 
Det systemteoretiska synsättet (fotnot 16) ses som underliggande för personalens arbetssätt på 
Mottagningen. Man tillägger dock att var och en har sitt eget sätt att tillämpa systemteorin på, en 
egen utformning av de egna arbetsuppgifterna. Detta berättar för mig med andra ord att man ser 
positivt på var och ens personliga erfarenheter och på vad dessa kan bidra med i arbetet. En teori, 
i detta fall som sagt systemteorin, följs inte strikt enligt någon upprättad ”mall” – man tror på en 
individuell utveckling av densamma, såsom styrande, påverkande och ledande arbetets, 
verksamhetens, gång. 
 
En annan tankemodell som leder en del av personalen igenom hans eller hennes handlingar och 
uppgifter är det lösningsinriktade arbetssättet. Detta arbetssätt sammanfattas för mig av en av 
personalen såsom att det handlar om ”ett processinriktat arbete, att jobba utifrån frågor som ’hur 
har det sett ut, vad har hänt, hur skall vi gå vidare’. I och för sig är det bra att förstå sådant som 
hänt – men inte gräva ner sig” (10.3). 
 
Diskussionen i vilken man påpekar att någon blivit ”bättre socialt” kan kanske berätta om en 
anpassning till någon form av normerande värdeskala, ett samhälles ”normalbild”, i vilken att 
fungera socialt innebär att fungera på ett visst sätt.  
 
Ett påpekande från en av personalen att man som klient kan komma till Mottagningen ”utan 
pekpinnar” vittnar om en upplevelse hon har beträffande hur det är på Mottagningen – och att 
detta är något bra. Hon påverkas med andra ord i sin verksamhet av inställningen att det är bra att 
bemöta missbrukarna utan predikningar om ”bra eller dåligt”. 
 
Informant A hänvisar ofta till att hon inte ”passar in”. Hon påverkas och styrs i sin uppfattning av 
sig själv av en föreställning om ett ”passa in” och ett ”inte passa in” (i samhällsstrukturen, som 
hon själv säger). A vittnar också om en upplevelse av att ”för mycket känslor” drar henne tillbaka 
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in i alkoholmissbruket. Hon har haft svårt att ”hantera känslorna” på sistone, eftersom hon gått 
och blivit kär – vilket också är hur hon vill förklara varför hon återfallit till att dricka den gångna 
helgen. A tycks vara ”beslutsam” i sin uppfattning att hon inte fixar ”det sociala”. 
 
En i personalen uttrycker en tydlig tankemodell om vari alkohol har sitt ursprung – en 
tankemodell, tänker jag, som också kan antas reflektera hennes arbetssätt. Hon menar ”att en sak 
är säker: alkoholen fyller alltid en funktion, om det är ångestdämpande, eller socialt eller…”. 
 
Med informant B uppehåller sig samtalet i stora drag kring hans arbetssituation. En betydande del 
av hans problem kan man sammanfattande säga handlar om, med stora paralleller till A, om hans 
upplevelse av att ha ”svårt att va´ bland folk”. Där tycks roten till hans isolering och missbruk 
finnas i hans egen mening. Och detta om han skall jobba eller inte, anmäla sig som arbetsför eller 
inte, gör honom osäker, eftersom han har ”svårt att va´ bland folk och är alkoholist”. Jag tolkar 
honom som att det problematiska i att vara bland människor föregår faktum att han är alkoholist. 
När det är svårt att vara bland folk fixar han inte jobbet – och då faller han kanske också åter igen 
in i missbruket. Jo, B behäftar en del denna tolkning. Han missbrukar för att han inte riktigt 
”platsar”. Han upplever det så, att han inte platsar. 
 
Dag 8 talar personalen om för mig att man anser intuition vara bra i deras arbete. Det är något 
som de anser borde styra deras verksamhet mer än vad som är fallet. Någon egentlig definition av 
vad de menar med intuition framkommer inte under samtalet, men någon av dem exemplifierar 
det som ”att känna i magen och att ställa de rätta frågorna”.  
 
Informant C (avsn. 10.7) har som ett av sina ”huvudspår”, vad gäller resonemanget varför hon 
blivit missbrukare, att detta beror på vissa problem – problem, vilka släktingen S, redan när C var 
liten, ”deklarerade” för henne att hon har. Hon tycks ha många insikter som hon menar att denna 
släkting C (och även PUB) har hjälpt henne att få. Föreställningarna om varför hon fått och har 
problem och lider av depression (och följaktligen varför hon missbrukar) tycks liksom vara 
”inbitna” i henne. En tydlig förespegling, ja en absolut gräns, hos C är att hon måste klara av att 
sluta missbruket – annars är hennes liv slut. Detta rör sig om en handlingsmodell som handlar om 
liv eller död. Föreställningen, upplevelsen, av varför det är svårt att sluta missbruket är hos C 
förlagd till den sociala aspekten. Hon har inga vänner utanför missbruket, och det är så svårt att 
vara ensam. Nu när de gamla vännerna vet att hon inte längre hänger på drogandet är det inte 
längre någon som ringer. Detta är det allra svåraste i hennes drogavvänjningsprocess, menar hon 
– att vara ensam. Hon saknar gemenskapen. C´s föreställning av hur missbruket och depressionen 
hänger ihop utgår från att det handlar om en växelverkan. 
 
Min informant D utgår från att alkoholen dövar och dämpar ”det där”. ”Det där” handlar om oro 
och ångestattacker, och då gör alkoholen att man känner sig ”skönare” till mods. Detta i en sådan 
utsträckning, menar hon, att hon till en början trodde att hon mådde bra då – under ruset. 
Kopplingen oro/ångest och alkoholen som en lindrande faktor är ett huvudspår hos D.  
 
Eller kanske framför allt var ett huvudspår – D vet numer att alkoholen fungerade bara till en 
början som utestängande oro. Den till att börja med smygande darrigheten, som allt mer tilltog 
och omöjliggjorde den ena sysslan efter den andra, berättade med tydlighet för henne att 
berusningen av alkohol inte längre passerade obemärkt. D har så att säga gjort sina insikter redan 
och talar om sitt missbruk i imperfekt. Hennes dock fortsatta besök på Mottagningen motiverar 
den personal som för samtalet med henne, med att kanske är hon delvis hjälpt, men kanske är det 
också så att just dessa möten upprätthåller hennes drogfrihet. En uppfattning som bland annat 
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tycks ligga bakom personalens inställning att inte avsluta behandlingstiden för hennes del. Vidare 
förefaller D mer eller mindre övertygad om att den terapi som hon går i ytterligare skall befästa 
hennes frihet från missbruk. Genom terapin har hon förstått vad som oroar och stressar henne, 
och hur hon skall handskas med dessa problem. Ett starkt skäl för D att sluta vara alkoholist är att 
denna alkoholism får hennes barn att skämmas för henne inför andra, liksom den gör barnen arga 
på henne. Det är mycket viktigt för henne att kunna fungera som en engagerad mamma, att klara 
av vad som bör klaras av. Ännu ett intryck som D lämnar mig med är hennes nästan över- 
väldigande behov av uppskattning, beröm och bekräftelse. 
 
E´s syn på sitt tunga heroinmissbruk präglas av och kopplas till upplevelsen av sin pappas död. 
Han mådde väldigt dåligt efter denna händelse och hade inte så mycket kontakt med sin mamma 
då. Han ansåg dessutom att det var synd nog om hans mamma, att hon utöver detta inte också 
skulle behöva bry sig och tycka synd om honom. (I min mening har heroinet under några år 
förträngt sorgen efter pappan, och nu, efter att E lyckats sluta bruka heroin, ligger denna sorg åter 
igen strax under ytan). Föreställningen, ja, man kan verkligen kalla den för en tankemodell hos E 
(så tydligt och konsekvent liksom ”håller han sig” till denna uppfattning) om varför och hur han 
lyckades lägga av med missbruket, rör sig mer eller mindre uteslutande kring mammans suveräna 
roll. Tack var henne kunde han sluta så fort och utan problem, tack vare att hon inte sparkade ut 
honom och samtidigt ställde villkoret att han för att få bli kvar måste bli ren. Detta utgjorde 
någon form av startskott för E – han tyckte att ”nu får det vara nog”. Ja, det är tack vare mamma 
han har lyckats sluta, det var rent otroligt att hon gav honom en chans.  
 
På liknande sätt som E förlägger mer eller mindre hela förklaringen till sitt drogmissbruk hos 
förlusten av sin pappa, kan man säga informant F fokuserar sitt missbruk på sin sjukdom ADHD 
– på sitt nervösa, och för sig själv och för andra, som han tolkar och beskriver det, olidliga sätt 
(ett fokus som också delas av personalen som samtalar med honom). Som redan noterat i 
redovisningen av observationerna har F mer eller mindre ett analytiskt förhållningssätt till sin 
förståelse av sin situation. Han påtalar, motiverar och pekar på samband som tycks fast rotade i 
en övertygelse om hur saker och ting ligger till och hänger samman. Det mesta i hans barndom 
och bakgrund framställs som mörkt och bedrövligt, han var stökig, allt var jobbigt. Han undrade i 
många år vad som ”var fel”. Att felet var hans, eller fanns hos honom är hans ståndpunkt – 
föräldrarna och skolan gjorde vad det kunde. Narkotikan gjorde honom lugnare och gladare. Han 
återvänder flera gånger till att beskriva – och med detta ”berättiga” sitt narkotikabruk – hur 
extrem han var som liten och att sådana tilltag som han företog sig inte precis kan sägas vara 
vanliga. Samtidigt med klarsyntheten fortfar F att vara orolig. Hans bild av situationen, och hans i 
stort sett så här långt bemästrande av missbruket, tycks inte vara nog för att stävja oro och den 
skörhet som han, i min mening, både påvisar och uttrycker. Att familjen förstår, uppmuntrar och 
stöttar är något han uppskattar mycket, han skulle knappast klara avvänjningen utan deras 
förtroende och han vill inte svika dem.  
 
Med detta avslutas här den aktual-empiriska analysen, och så också hela kapitel 12. 
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13  Uppsatsens tankemodeller – centrala begrepp 
 
 
Sammanfattningsvis i detta kapitel, som även kan ses som en introduktion till följande 
resonemang (kap. 14), förtydligar och kompletterar jag några begrepp och diskussionspunkter, 
som jag anser ha kommit att dominera min tolkning av det redovisade studiematerialet. Jag utgår 
från två system-/tankemodeller, med vilka min ansats är att övergripande illustrera ett för denna 
uppsats tänkbart perspektiv.  
 
 
13.1 Systemmodellerna 1 och 2    
 
Med anknytning till mina tolkningar och reflektioner under studiearbetets gång, och hur en 
”missbrukets verksamhet”, och en ”avvänjningens verksamhet” kommit att ta form, vill jag för 
denna undersökning, utifrån Engeströms grundmodell (fig. 2), föreslå två tanke- och 
förståelsemodeller, nämligen: 
 
    1; VERKSAMHETEN MISSBRUK, och 2; VERKSAMHETEN AVVÄNJNING (fig. 7:1, och 7:2). 

 
I Verksamheten missbruk (fig. 7:1) söker den socialt utsatta individen, genom droger och sådana 
föreställningar som främjar drogbruk, en meningsfull tillvaro – samhörighet27. I gemenskap med 
andra missbrukare står såsom regler för verksamheten de villkor om ”vad som gäller” – ett 
drogbrukandets premisser. Arbetsdelning kan sägas vara mellan två huvudsysslor; inköp och 
langning. Följden av verksamheten är, vid sidan av drogberoendet, fysiska, psykiska och sociala 
negativa efterverkningar och utanförskap, i relation till andra samhällsgemenskaper. 
 
 

 
Figur 7:1 Verksamheten missbruk, med beroende och utanförskap som resultat. 
. 

                                                 
27 Här kan det vara på sin plats att ånyo göra ett förtydligande: Med ”meningsfull” avser jag ”mening” utifrån en 
subjektiv synvinkel – alltså det meningsskapande, det meningsfulla livsinnehåll, som för individen har sin subjektiva 
innebörd. Jag avser inte någon ovanifrån given ”generell” definition om vad som ”bör tänkas” såsom meningsfullt.  
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I Verksamheten avvänjning (fig. 7:2) söker missbrukaren, med hjälp av avvänjningsprogram, 
samt föreställningar och värderingar som motverkar missbruk, bli fri sitt drogberoende – och bli 
del av en ny (eller förnyad) tillhörighet. Här gäller de regler som behandlingsprogrammet 
förutsätter, med en arbetsdelning som huvudsakligen sker mellan personal och klienter. En annan 
gemenskap står att finna med institutionens personal och familjemedlemmar. 
 
 

 
 
 
       Figur 7.2 Verksamheten avvänjning. En väg till drogfrihet eller återfall. 
 
 
De två systemmodellerna 1 och 2 framstår som en rimlig och behjälplig belysning av vad detta 
arbete söker omfatta (med anknytning till Engeströms metodologiska cykel), liksom de innebär 
ett betydande analysinstrument28. På grundval av denna studie, illustrerar de ett grundläggande 
perspektiv. De utgör en bas för resonemang, och en i min mening rimlig diskussionsram.  
 
Modellerna representerar dessutom en slutpunkt för denna studie. För att man så småningom 
skall kunna gå vidare i den metodologiska cykeln, är det av betydelse att klargöra var jag befinner 
mig i den. Att göra en sammanfattning (även) i form av tankemodeller, kan förhoppningsvis tjäna 
som ett fortsatt användbart analysredskap, också i en förlängning av denna studie. 
 
13.2 Verksamhetssystemet 
 
Enligt Engeström interagerar ett verksamhetssystem ständigt med omgivningen, det existerar  
aldrig för sig själv. Systemmodellen kan användas på vilket system som helst, såväl en 
organisation, ett helt samhälle eller en individ. Engeström vill mena att systemet ger uttryck för 
många olika åsikter och att detta är en väsentlig aspekt. Likväl är det av betydelse att se till 
systemet som helhet – det är inte görligt att se till bara en eller två delar och fokusera enskilda 
samband. Modelltriangeln består av sex ”knutar” och mellan dessa knutar sker hela tiden en 

                                                 
28 Jag benämner dem framöver som system-, tanke-, eller verksamhetsmodell 1 och/eller 2, och avser då dessa två. 
Att pendla mellan modellerna som representerande både system eller verksamhet, liksom de kan ses som förståelse- 
(tanke-) modeller, är ett uttryck för mångfaldiga appliceringsmöjligheter. 
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förändring: System är i en oavbruten process ”där det konstruerar och förhandlar om sig” 
(Knutagård 2003, s. 147). Med subjekt avser Engeström den individ eller grupp som analysen av 
verksamheten har som startpunkt (detta subjekt kan i en annan situation utgöra objektet). Objekt 
är det som verksamheten riktar sig mot – med Engeström det ”problemområde” som förändras till 
ett resultat (ibid. s. 145). Förmedlande instrument innefattar både verktyg och tecken, interna 
såväl som externa. Det är med hjälp av dessa som så att säga processen formas, eller produceras. 
Gemenskapen  
                    
                     ”... består av flera personer och/eller grupper av personer som delar 
                     samma allmänna objekt. Vi kan säga att den omfattar alla som vet 
                     att de tillhör just den gruppen. Vilket samtidigt gör att gemenskapen 
                     även föreställer sig själv som skild från andra gemenskaper eller  
                     grupper” (Knutagård 2003, s. 146). 
 
Beståndsdelen arbetsdelning handlar om uppdelning av uppgifter inom och mellan medlemmarna 
i gemenskapen, liksom av status och makt. Regler är bestämmelser (både explicita och implicita), 
normer, traditioner, etc. vilka inom systemet påverkar och styr till exempel medlemmars 
samverkan och handlingar (Knutagård 2003). 
 
I och med att systemet står i ständig förändringsprocess, uppstår en rörelse mellan verksamhetens 
”knutar”. Genom denna förändring, dessa så att säga förskjutningar sker intressanta omvälvningar 
vilka till exempel kan innebära att det som till en början är ett objekt kan bli ett instrument, för att 
vid en ännu senare tidpunkt ånyo förändras – denna gång kanske till en regel. Detta knutarbete 
beskriver Engeström som ”en pulserande rörelse av att knyta, knyta upp och åter knyta ihop 
annars separerade verksamhetstrådar” (Engeström 1999, i Knutagård 2003, s. 147).   
 
 
13.3 Motsättningar inom verksamhetssystemet 
 
Ett verksamhetssystem verkar genom dess inneboende motsättningar. Motsättningarna, vilka 
pågår och sker på flera nivåer, är förutsättningen för att systemet skall utvecklas. 
 
Engeström vill som ovan nämnt (för att därmed också återanknyta till avsnitt 8.1.1), mena att det 
i den mänskliga verksamheten, på grund av dess tvåfaldiga förekomst, finns inbyggda 
motsättningar: Verksamheten förekommer först som en del av samhällets totala produktion, och 
sedan i form av specifik verksamhet. Detta innebär i korthet att varje mänsklig verksamhet både 
sker oberoende samhället och samtidigt är underordnad det. En motsättning uppstår dessutom 
mellan det totala verksamhetssystemet och de individuella handlingarna – inom var och en av de 
enskilda verksamheterna (Knutagård 2003).  
 
Verksamheterna i denna uppsats 1 och 2 står med andra ord i växelverkan med varandra. Mellan 
dem råder och uppstår motsättningar, liksom det som sagt inom varje verksamhet och inom varje 
knut dessutom också råder motsättningar och spänningar, förskjutningar och förändringar. 
 
Engeström urskiljer fyra ”motsättningsnivåer”;  primär, sekundär, tertiär och kvartär motsättning. 
Dessa olika nivåer på vilka motsättningarna sker hänför han vidare till den metodologiska 
cykelns Faser (fig. 5) och illustreras i enlighet med figur 8 nedan: 
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 Figur 8: De olika motsättningsnivåerna i relation till den metodologiska cykeln.  
               Källa: Engeström 1987 
 
 
Inom ramen för denna uppsats, det vill säga metodologiska cykelns Fas 1 och 2, fokuserar jag 
följaktligen främst primär och sekundär motsättning, det vill säga ”the need state” och ”double-
bind”. 
 
 
13.3.1 Primär och sekundär motsättning: ”the need state” och ”double-bind” 
 
Om ”the need state” resonerar/definierar Bratus & Lishin (i Engeström, 1987):  
 
             ”This peculiar state of indeterminant, temporarily objectless desire may be 
               called a need state /…/” (Bratus & Lishin 1983, s. 43, i Engeström 1987, s 167) 
 
Man kan säga att det här rör sig någon form av ”diffust” behov, som ännu inte ”vet” eller klart 
känner till sitt objekt, eller vad som skulle kunna uppfylla det tomrum behovet innebär. 
De primära motsättningarna menar Engeström finns inom en verksamhets beståndsdelar (eller 
knutar, se ovan) (Engeström 1987, s. 175 f). 
 
 
”Double bind” (vilket kort också berörs i avsnitt 8.1.1, fotnot 12), kan så beskrivas som en 
motsägelsefull ”valsituation” i vilket subjektet mer eller mindre omöjligen kan ”välja”, eller 
föredra, det ena alternativet framför det andra. Här finner man (de sekundära) motsättningarna 
mellan verksamhetens olika beståndsdelar, mellan dess knutar.  
Paul Dell uttrycker och förtydligar det så här: 
    
            ”The double bind is not done to someone, it resides in the ‘interaction-over-time’ 
              by which ‘important basic relationships are chronically subjected to invalidation 
              through paradoxical interaction’” (Dell 1980, s. 325, i Engeström 1987, s. 143  
              [kursiv. orig.]) 
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Begreppet double-bind utvecklades först av Gregory Bateson, som ett, mycket kortfattat sagt,  
uttryck för de inre motsättningar som leder en utvecklingsfas (i Batesons fall handlar det om 
lärande) till och mot en annan (fas). I dessa double-bind situationer, med Engeström (1987) 
utifrån Bateson, får individen som sagt två budskap som motsäger varandra. 
                 
              ”… the individual, involved in an intense relationship, receives two messages 
                or commands which deny each other – and the individual is unable to comment 
                on the messages, i.e., he cannot make a metacommunicative statement” (Engeström 
                1987, s. 142). 
 
Batesons egen beskrivning lyder: 
 
              ”If you say this stick is real, I will strike you with it. If you say this stick is not real, 
                I will strike you with it. If you don´t say anything, I will strike you with it” (Bateson  
               1972, s. 208, i Engeström 1987, s. 142). 
 
 
13.4 Verksamhet och motiv 
 
Denna uppsats berör alltså dels, utifrån Vygotskij, triangeln på individnivå (alltså den 
vidareutvecklade verksamhetsmodellens övre triangeldel) (enl. fig. 1), liksom de med Engeström 
för studien föreslagna tankemodellerna 1 och 2, på en kollektiv verksamhetsnivå (fig. 7:1, 7.2). 
För att kunna tolka och försöka förstå verksamheterna är det rimligt vill jag mena att studera och 
begrunda dessa system: Trianglarnas topp – instrument, förmedlande artefakt – kan berätta något 
om hur, och med hjälp av vad, verksamheten förmedlas och förmedlar. Genom att fånga 
föreställningar/attityder och värderingar och hur dessa för mot ett objekt, kan man även få en 
tydligare bild av subjektens behov och verksamhetens motiv och av hur detta motiv leder 
subjektens målmedvetna handlingar. 
  
För att återanknyta till avsnitt 7.3:              
                 
                "De viktigaste beståndsdelarna i de enskilda mänskliga verksamheterna 
                  är de handlingar som genomförs i dem. En handling kallar vi en process 
                  som är underordnad föreställningen om det resultat som ska uppnås, dvs. 
                  en process som är underordnad ett medvetet mål" (Leontiev 1986, s. 158 f). 
 
 
Med Leontiev hänger som sagt begreppet verksamhet nödvändigtvis samman med begreppet 
motiv. Föremålet för en verksamhet ger verksamheten en viss riktning och verksamhetens 
föremål är dess verkliga motiv (Leontiev 1986, s. 158).29  
 
 
13.5 Transformationer 

                                                 
29 För vidare fördjupning betr. de tre hierarkiskt uppställda nivåerna operationer/funktioner, mål och motiv, se .     .  
     Leontiev (1986); verksamhetens generella struktur, s 156f 
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Med Leontiev är det dessutom inte minst för detta teoretiska resonemang viktigt att poängtera de 
transformationer som han påtalar. Transformationer vill han mena innehåller rörelser inom 
verksamhetsstrukturens ramar och utgör så den dynamiska aspekten av verksamheten. 
Till exempel kan operationer övergå till handlingar, och handlingar övergå till verksamhet – 
liksom även en rörelse åt motsatt håll kan förekomma (handlingar övergår till operationer). 
 
      "Verksamheten är med andra ord /…/ ett system med en struktur, med  
              sina inre övergångar och transformationer och med sin egen utveckling  
              /... / som antingen genomförs under uppenbart kollektiva betingelser,  
              bland människor i omgivningen, tillsammans med dem /…/ eller ensamt  
              gentemot den omgivande föremålsliga världen, vid svarven eller vid  
              skrivbordet / ... /och vilken struktur den än må anta, kan man inte betrakta  
              den fritt från de samhälleliga relationerna" (Leontiev 1986, s. 126 f). 
 
 
13.6 Behov 
 
Behov med verksamhetsteorin inte bara uppstår genom deltagande i verksamheter, utan förändras 
också ”under verksamhetens gång” så att säga. Detta anknyter väl till den förändring och 
förskjutning inom varje verksamhet, och dessutom inom varje knut, som Engeström (ovan, med 
Knutagård) vill framhålla. Knutagård skriver att behoven bildas och ombildas…  
              
              ”… genom att vi deltar i verksamhetens produktion av såväl materiella som  
                immateriella produkter. Människor producerar ständigt nya produkter för  
                marknaden. Varje sådan ny produkt ger i sin tur upphov till nya behov. 
                /…/ På så sätt blir det en ständig process där omvärldens förändringar 
                skapar nya krav som i sin tur skapar nya individuella behov, vilka 
                påverkar omvärlden och skapar nya förändringar och så vidare  
               (Knutagård 2003, s. 110). 
 
Ett citat som jag personligen för övrigt vill mena har tydliga beröringspunkter med Leontievs 
transformationer ovan. 
 
 
13.7 Känslor 
 
Alldeles nödvändigt är att i studierna av behov och motiv (med ankn. till avsn. 7.4.1), som 
Knutagård (2003) påpekar, hålla i minnet att känslor måste inkluderas i detta studieperspektiv.  
Ett perspektiv som återför till Vygotskij, och den för honom centrala utgångspunkten att tänkande 
överhuvudtaget inte går att skilja från emotion.  
                 
            ”Själva tanken föds inte av en annan tanke, utan av en motiverande sfär i vårt  
              medvetande – en sfär som omfattar våra drifter och våra behov, våra intressen och  
              motiv, våra affekter och emotioner. Bakom tanken står en affektiv och viljemässig 
              tendens. Bara denna kan ge ett svar på det sista ’varför’ i analysen av tänkandet  
              /…/ Att helt och fullt förstå en annans tanke är bara möjligt om vi avslöjar dess 
              verksamma, affektivt-viljemässiga dolda motiv” (Vygotskij 1999, s. 467f). 
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Med Leontiev står emotioner att finna på den högsta motivationsnivån. Det speciella med 
känslorna (emotionerna) menar han är ”... att de återspeglar förhållandet mellan motiven 
(behoven) och en lyckad realisering eller möjligheten till en lyckad realisering av subjektets 
verksamhet, som motsvarar dem” (Leontiev 1986, s. 310).  
 
Det rör sig i detta sammanhang om upplevelsen, om dessa förhållandens ”omedelbart-sinnliga 
återspegling” (ibid), och inte om en reflektion över dem. På så vis tillbliver de efter motivets 
aktualisering och före den rationella bedömning som subjektet gör av sin verksamhet. 
 
Avslutar härmed denna sammanställning och går i och med det över till resonemang och 
diskussion. 
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14 Diskussion – teoretiskt resonemang 
 
 
Med hänsyn till samlade teoretiska infallsvinklar och till vad som framkommit i min empiriska 
undersökning, är min ansats i detta resonemang att finna en förståelse för hur verksamheten 
drogmissbruk kan tänkas och tolkas. Detta utifrån det verksamhetsteoretiska perspektivet i vilket 
jag här framförallt vill betona helhetsaspekten och instrumentet, den förmedlande och förmedlade 
artefakten. 
 
Syftet med objekthistoriska, teorihistoriska, samt aktualempiriska analysdelarna är som tidigare 
framgår (8.1.1), att med hjälp av dem finna en historisk utvecklingslogik, att utifrån denna logik 
forma en hypotes, och så vidare försöka definiera ett rimligt kommande utvecklingsskede (för att 
därefter med hjälp av utvecklande av nya instrument kunna styra den närmaste utvecklings- 
zonen). Med tanke på att jag i denna studie befinner mig inom och fram till metodologiska 
cykelns Fas 2, bör jag inom detta resonemang med andra ord söka tillämpa och implicera mina 
litteraturstudier, liksom mina empiriska rön, och söka finna den historiska utvecklingslogiken.  
 
Hur kan mina studierön förstås utifrån verksamhetsteorin?  
 
Vill återerinra: När jag omväxlande refererar till verksamhetssystem, tankemodell, eller 
systemmodell 1 och/eller 2 åsyftar jag enbart de för uppsatsen föreslagna tankemodellerna (figur 
7.1, 7.2), presenterade i kapitel 13.  
       
 
14.1 Exempel på behov och primära motsättningar, ”the need-state”, i undersökningen 
 
Primära motsättningarna, utifrån mina observationer och analysperspektiv, finns exempelvis hos 
objektet drogbrukaren, i tankemodell 1. Här står "the need state" att finna. Den socialt utsatte 
individens behov är till en början något diffust, han eller hon saknar något som är svårdefinierat. 
Inom individen finns alltså en primär motsättning, han/hon behöver något, som till en början inte 
är funnet, enkelt uttryckt. Man kan finna en primär motsättning också inom instrumentet 
”missbrukarens egen kropp”, både i modell 1 och 2. Kroppen både blir beroende av drogen, den 
så att säga utnyttjas för drogbruket och går under av det, samtidigt som den också erfar svåra 
fysiska följder på grund av abstinensbesvär om drogbehovet inte tillgodoses. 
 
 
14.2 Tänkbara transformationer utifrån deltagande observation 
 
Behov och primära motsättningar driver verksamheten, och förändrar den (i enlighet med 
Engeströms resonemang om motsättningarna som drivande kraft, i en eller annan riktning).  
En transformation sker, och ett till en början till exempel socialt behov, kan förskjutas mot att i 
stället mer handla om medicinskt behov. Behovet börjar, för att exemplifiera konkret utifrån 
denna undersökning, till exempel med att befinna sig på ”need-state”-nivå (se ovan). Det är 
någonting som subjektet saknar och behöver, men inte riktigt kan omfatta. På individnivå (utifrån  
Vygotskijs grundmodell, fig. 1), tar sig detta i uttryck med att så småningom rikta sig mot att 
söka samhörighet, en meningsfull tillvaro. Att finna detta sammanhang blir dess objekt – och 
utvecklas vidare till att vara subjektets motiv. Samhörighet förmedlas i det specifika 
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sammanhanget inte i tillfredsställande grad någon annanstans än hos och med andra missbrukare: 
Behovet förändras och utvecklas efter en tid till att handla om droger (medan det övergripande 
motivet alltjämt är samhörighet). Det socialt utsatta subjektet går från en individnivå till en 
kollektiv nivå. Följdriktigt, med Leontiev ovan, då verksamhetens motiv driver subjektets 
målmedvetna handlingar, söker nu subjektet, han eller hon, målmedvetet efter droger – behovet, 
drogen, drogbruket, har utvecklats till ett instrument. På detta vis fortfar behovet/behoven att 
förskjutas och förvandlas. Efter en tids missbruk har det till exempel blivit ett kroppsligt, fysiskt, 
medicinskt behov, som så att säga hamnat långt bortom den föregående ”gemenskapssfären”  
(och är i stället rent av ett hinder för samhörighet – för att anknyta till det nya 
tillhörighetsbehovet i verksamhetsmodell 2). Dessa ”behovsknutar” växelverkar, och 
missbrukaren pendlar mellan att behöva drogen för att undslippa plågsamma abstinensbesvär, och 
att behöva en samhörighet, som dock alltmer försvagas. 
 
En sådan historisk utveckling kan exemplifieras med klient F. Hans drogbruk har egentligen 
passerat den punkt på vilken den "hjälpte" honom socialt (snarare tvärtom – en händelse- 
utveckling som för övrigt kan sägas angå samtliga mina informanter). Nu får han adekvat 
medicinering av läkare. Dock drabbas han fortfarande av återfall. Han, missbrukaren, för att 
anknyta till tankemodell 2, har blivit fysiologiskt beroende av drogen.  
 
Den primära motsättningen, inom subjektet, leder till en förskjutning i verksamheten.  
Det är också denna utveckling som sagt, i vilken drogbruket inte längre utgör en fungerande 
tillhörighet, och utslagningsmekanismer och fysiologisk nedbrytning blir en tilltagande effekt, 
som ger förhanden det alltjämt kvarstående behovet av (meningsskapande) tillhörighet, även i 
verksamhetsmodell 2: Denna gång dock en tillhörighet – som vid sidan av tillfredsställandet av 
det sociala behovet – också innebär ett friskare och kroppsligt läkande sammanhang. 
 
Transformationen kan också tänkas tvärtom. Från medicinskt (med Olsson, avsn. 12.1, de 
”medicinska missbrukarna”) behov till socialt. I det fallet, när behovet är socialt, och till skillnad 
med andra ord från F´s ”prognos”, med anknytning till Börje Olssons resonemang, är diverse 
institutionella åtgärder, såsom hjälp-/behandlingsprogram, etc. ofta till föga hjälp. Olsson 
understryker att "det subkulturella" drogbruket, överhuvudtaget drogbruk som blivit kulturellt 
och socialt förankrat, i högre utsträckning är svårbehandlat och att missbrukaren återfaller i 
missbruk efter en tid. Som han säger: drogbruket har återgått från att "definieras medicinskt" till 
att "problemdefinieras". 
 
 
14.3 Aspekter på behov, känslor och sekundära motsättningar, double-bind 
 
För att återgå till "den mer fysiologiskt beroende missbrukaren": När detta fysiologiska beroende 
mer plågar missbrukaren (som vi i detta läge antagligen framför allt finner i verksamhetsmodell 
2), än medför några "sköna" känslor (med anknytning exempelvis till informant D) söker han/hon 
hjälp för att försöka bli fri sitt drogbruk. Mellan missbrukaren och dennes objekt och motiv, en 
drogfri tillhörighet, kan man så inringa sekundära motsättningar – en double-bind- situation.  
De sekundära motsättningarna befinner sig och sker som sagt mellan verksamhetens olika 
beståndsdelar, eller knutar, och här kan man tänka en sådan till exempel mellan subjektet och 
objektet; mellan missbrukaren och den nya tillhörighet, fri från droger, som denne vill uppnå.  
Här utsätts missbrukaren för "omöjliga" valsituationer, en av dessa illustreras väl av min 
informant C´s ord. ”måste klara detta annars går jag ut i skogen och tar livet av mig”. I hennes 
fall kan double-bind formuleras i termer av att slutar Du inte missbruka, så dör Du, fast att sluta 



  82

missbruka i detta tidiga skede också upplevs som en form av döende för klient C. Hon är ensam 
och djupt deprimerad. Med förtvivlan väljer hon mellan två svåruthärdliga tillstånd.  
Informant E (för att nämna ytterligare ett tänkbart exempel) uttrycker också en möjlig double-
bind situation, i konflikten mellan sorgen efter pappa och att klara av drogfriheten. Han är på god 
väg att befria sig från sitt missbruk, men i dess plats återkommer saknaden efter den döde 
föräldern. E måste denna gång igenom sorgen och tomheten: Han har att ”välja” mellan att på 
nytt möta den (kanske ännu starkare än den var då, i en situation när han inte längre flyr 
konfrontationen), eller ett eventuellt näraliggande drogåterfall. Ingen av dessa vägar är enklare 
eller behagligare, de är båda tunga och svåra. 
 
Hos A finner jag sekundära motsättningar inte minst med anknytning till hennes känslor. Hon gör 
en i min mening koppling, mellan att ha ”haft svårt att hantera känslorna de senaste dagarna”, på 
grund av att hon blivit kär, och det faktum att hon, efter en längre tids avhållsamhet från alkohol, 
dessa senaste dagar inte kunnat låta bli att dricka. Den sekundära motsättningen finns även här 
mellan knutarna subjekt och objekt, men även mellan instrument, i den gamla verksamheten 1, 
och hennes "nya" subjekt. De gamla föreställningar som främjar drogbruk, ett av de förmedlade 
verktyg hon måste överbrygga, överträda och förändra i sin kamp mot alkoholmissbruket, står i 
motsättning till det nya subjekt hon är på väg att bli – en missbrukare som vill bryta med sitt 
missbruk. De värderingar hon har med sig, för drogbruk (hon har en föreställning att alkoholen 
underlättar hennes hantering av känslor) – och som i detta fall styr hennes målmedvetna handling 
– att dricka för att "klara av" – kolliderar med viljan till frihet från sitt beroende. Denna double-
bind situation, inom den gamla verksamheten (på väg mot en ny), analyserar Engeström (1987) 
bland annat på följande vis: Det handlar här i det här fallet, med mer konkret anknytning till 
denna studie, för A att... 
          
         "... transforming the initial double-bind by means of thought, experiments,  
          inner dialogue, or the like. However this structure has a complex sub-structure: 
          the emergence of a new conflicting element in the structure of the old activity,  
          aggravation of this contradiction into a double-bind, reflective analysis, and 
          experimentation ('intensive action')" (Engeström 1987, s. 188). 
 
Eller rättare sagt, med Engeström, så är detta något som av A skall genomföras tillsammans med 
forskaren, eller läraren - med den som studerat och analyserat situationen, med hjälp av alla 
analysmoment, och som sålunda, genom den närmaste utvecklingszonen kan styra utvecklingen 
mot dess "vidgande" utveckling (med hänvisning till 8.1.1): Detta anknyter med andra ord till den 
aktualempiriska undersökningen av verksamheten. Det handlar om att lägga märke till och 
analysera bland annat även enskilda tanke- och handlingsmodeller. Det är här bland tre modeller  
(8.1.1), som man finner modell 2 – den som berör individuella prestationer och handlings- 
mönster – och modell 1– modell för hela verksamheten (bl.a. uppfattning om kommande 
utveckling). Mellan dessa modeller, påpekar som sagt Engeström, förekommer ofta 
motsättningar. Det är en sådan jag vill mena A´s problem, inom verksamhetssystem 1, illustrerar 
och exemplifierar. Hennes individuella handlingsmodell (styrd av förmedlade föreställningar av 
hur hon bör vara för att bäst hantera en relation), rimmar allt svårare med uppfattningen på en 
verksamhetsnivå, vilken antyder ett annat helhetsmål, och som vänder henne alltmer mot 
verksamhet 2. Hon är vill säga ännu inte en inkorporerad del av verksamhet 2, utifrån vad jag vill 
mena är en möjlig tolkning. Denna double-bind situation, som jag i avsnitt 13.3.1 bland annat 
presenterar med Batesons ord ”If you say this stick is real, I will strike you with it. If you ... ”  
och så vidare, förkroppsligas konkret för A i dubbelheten i motiven för, och motiven mot alkohol. 
Som nämnt skall (med ramen activity theory) känslor ses som en odelbar del i det mänskliga 
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tänkandet, och därav bör A´s motiv såsom påverkat av, ja, rent av tänkt med, hennes förälskade 
känslor ses som en djupgående faktor i motsättningen mellan hennes behov att sluta dricka, och  
hennes behov att "hantera" känslor. Vägen ut, brytandes igenom denna double-bind, med 
Batesons målande beskrivning, kan för ett medvetet subjekt handla om att subjektet "might reach 
up and take the stick away from the master" (Bateson 1972, s. 208; i Engeström 1987, s. 150). 
Med andra ord, subjektet: 
                
            ”....may rise above the constraints of the context and break it, or put into 
              a wider context where it becomes relative and changeable" (Engeström 1987, s 150).  
 
Det är alltså frågan om att på ett medvetet plan överbrygga sammanhangets strama villkor, och 
ändra dem/bryta dem, eller att sätta in dessa ramar i en vidare kontext, i vilken de blir 
föränderliga. Detta gäller även till exempel E, enlig resonemanget ovan. Att ta ”the stick from the 
master”, innebär för honom till exempel att genomleva sorgen, för att så småningom övervinna 
den och finna nya förhållningssätt till den. För A rör det sig om, som jag vill tolka det, en process 
i vilken hon får möjlighet att medvetandegöra sin känslomässigt rotade handlingsbegränsning, 
och med hjälp av denna medvetenhet bryta sina onda mönster. Att inplacera sin egen uppfattning, 
att hon har svårt hantera känslor, i ett bredare sammanhang, kan också vara att hon blir medveten 
om de föreställningar som förmedlats henne, och som så att säga inte inneburit några alternativa, 
andra föreställningar (om vad exempelvis ett "bra" sätt att handskas med känslor kan vara). 
Genom en annan föreställning om tänkbara värderingar, är det troligt att hennes möjligheter att se 
sin situation som faktiskt förändringsbar ökar.  
 
 
14.4 Exempel på mål – handling, verksamhet – motiv  
 
Kan man (för att följa och tolka Leontiev), tänka sig ett dolt motiv hos A att hon i alkohol- 
påverkat tillstånd bättre klarar av sina känslor och har ”lättare att prata” och därmed också bättre 
kan passa in i ”samhällsstrukturen” – det vill säga som hon föreställer sig också är en del av att 
kunna bli accepterad av den hon förälskat sig i? Hennes behov, hennes känslor – hennes motiv – 
motiverar henne i hennes missbrukande verksamhet. Hennes mål, att bli berusad, driver hennes 
(målmedvetna) handling. Handlingarna riktar sig alla, på ett eller annat sätt mot och med hjälp 
av "föreställningen om det resultat som skall uppnås". Handlingen att dricka, med ett mål som att 
till exempel ”orka med”, är målmedveten och mer eller mindre tydlig för A, samtidigt som det 
övergripande motivet, att kunna hantera sina känslor, fungera i samhället och vara delaktig, inte 
med säkerhet är något som A är medveten om (även om hon kan vara det).  
 
Om man utgår från individnivå och Vygotskij-triangeln (fig. 1), så är motivet, föremålet för 
drogbruket, en meningsskapande gemenskap. Att denna skulle kunna uppnås via drogbruk 
förmedlas vidare i det kollektiva verksamhetssystemet 1 (fig. 7:1) via föreställningar och attityder 
som främjar drogbruk. I verksamhetssystem 2, (fig. 7:2) i vilket motivet åter handlar om 
tillhörighet, hänger också verksamheten i allra högsta grad ihop med motiv. Här handlar det i 
stället om värderingar som motverkar drogbruk, om medicinering och samtal. Den  
(förhoppningsvis uppnåeliga) meningsfulla tillhörigheten är med dem som icke brukar droger, 
reglerna handlar om vad som krävs (handlingar) för att dröja kvar i behandlingsprogrammet 
(mål), liksom arbetsuppgifterna (och deras fördelning) också alla handlar om ett och samma 
motiv – att, med hjälp av avvänjningsprogram och förändrade föreställningar, sluta missbruket 
och finna ny tillhörighet. 
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Vidare sett med hjälp av Leontievs hierarkiska modell är själva införskaffandet av alkoholen, att 
"fixa" med det ena och andra, som så att säga möjliggör praktiken drickandet, själva operationen, 
funktionen. Den fyller en konkret praktisk uppgift för informanterna – att ha tillgång till 
droger/alkohol. Målet och den målmedvetna handlingen följer; att dricka. Både operation och 
handling drivs av sina (kanske dolda) motiv, i verksamheten drogmissbruk.  
 
 
14.5  Exempel på interagerande och på motsättningar mellan verksamheterna 1 och 2 och 
mellan samhällets totala produktion och den specifika verksamheten 
 
Mottagningen är en del av Verksamheten 2, avvänjning, och tillika en del av Verksamheten 1, 
missbruk. På samma sätt är missbrukarna en del av båda verksamheterna. I modell 1 utgörs 
exempelvis subjektet av den socialt utsatte. I och med att denne inträder på Mottagningen, på 
institutionen, blir Mottagningen en del av den verksamhet missbruk som han eller hon deltar i. 
Instrumentet ”missbrukarens egen kropp” går också så att säga mellan de två verksamheterna och 
Mottagningens personal möter och kontrollerar samma instrument som förutsätts för båda 
verksamheterna. Detta anknyter till de minst två interagerande verksamhetssystem som 
Engeström (1987) påtalar (avsn. 7.3). 
 
Motsättningen mellan de två verksamheterna kan sägas lyda under samhällets totala produktion. 
Här kan man skissera en samhälls-politisk-ekonomisk aspekt, i vilken resultatet i 
verksamhetssystem 1 inte gagnar det allmänekonomiska läget – det är kostsamt med utslagna och 
vårdkrävande människor. Samtidigt är det kostsamt att understödja vårdavdelningar, personal, 
resurser. För att så återvända till Engeströms interagerande system, och tänka ett delat, 
samhällsekonomiskt objekt mellan verksamheterna 1 och 2, så skulle detta gemensamma objekt 
till exempel kunna vara samhällsekonomisk vinst. Utifrån ett sådant perspektiv blir med andra 
ord båda verksamheternas objekt ”att gå med vinst”. Detta vore en ytterligare tankemodell (nytt 
analysredskap, nya motsättningar osv.), som här skulle föra för långt, men som ändå kan påtalas 
(återkommer något till samhällspekten i reflektioner, kap. 15). 
 
Begrundar man vidare t.ex. Verksamhet 2 som en del av samhällets sammantagna produktion 
(vård, vårdplatser, arbetsföra medborgare), så finner man exempel på motsättningar till detta 
inom den specifika verksamheten komma till uttryck, exempelvis hos min informant B. 
Samtalet med honom (avsn. 10.5) handlar i mångt och mycket om hans arbetssituation. Han 
”bör” nog ta ett jobb, anmäla sig till arbetsförmedlingen och vara en del av det produktiva 
samhället, men han är så osäker. I denna Verksamhet 2, drogavvänjningen, i vilken han utgör en 
del, förväntas det att han skall bli bättre, klara av mer och mer. Men han kan inte se det så, inte 
ännu i alla fall. Nej, det är nog bättre menar han att han avstår, för han "har svårt att vara bland 
folk", och så "är han ju alkoholist".  
 
Liknande konflikt, problem, och motsättningar mellan det totala samhällsproducerandet och den 
specifika verksamheten står att finna i det faktum att kön till läkaren på Mottagningen ständigt är 
mycket lång, och att läkarens tid knappast räcker till. Personalen berättar detta för mig med 
beklagan, att resurserna inte räcker till mer än så. Mottagningen är underordnad 
samhällsstrukturen (politisk-ekonomiska beslut, makthavares intressen eller ointressen) – detta 
står i motsättning till verksamhetens specifika motiv. 
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14.6 Utifrån objekt-historiska och teori-historiska perspektiven 
 
Olssons hela objekthistoriska dokumentation kan man i min mening sammanfattande tolka så 
som jag ovan redan nämnt. Så länge drogbruket ses som en medicinsk angelägenhet är den så att 
säga ”inget problem”. Forskare och andra insatta i drogproblematik är som sagt oense om ett 
sådant bruk överhuvudtaget kan klassas som missbruk. Det är när missbruket ”hamnar ute på 
gatorna”, när det blir så kallat subkulturellt, som det börjar problemdefinieras och bekämpas. Det 
är också detta missbruk som är det svåraste att bekämpa och sluta med. Det har andra 
implikationer, än ”bara” en kroppslig, fysisk ”åkomma”, som man – genom noggrann och 
strukturerad behandling –”botar”. Detta är en i min mening betydelsefull historisk specifikation 
av drogmissbruk – en historisk aspekt, som i hög grad gäller även idag. Anknyter man vidare den 
aspekten till verksamhetssystem och verksamhetsteori kan man förstå en sådan synvinkel genom 
att se till de förmedlande och förmedlade instrumenten – föreställningarna och värderingarna. 
Dessa, vilka i tankemodell 1 representerar ett främjande av drogbruk, har en avgörande betydelse. 
Drogmissbrukets värderingar och föreställningar kommer inte flygande i någon form av tomrum, 
rakt in i missbrukarens medvetande, utan de är djupt kulturellt förankrade och de är förmedlade. 
 
             "Genom de handlingar, behov och motiv etc. som bygger upp en  
               verksamhetsprocess 'kopplar' sig en människa till sin omvärld. 
               Och det är i och genom människornas verksamheter som omvärlden 
               'kopplar sig tillbaka' till människorna. Utan mänsklig verksamhet – 
               inga relationer mellan människor. Utan verksamhet – inga relationer 
               mellan en människa och hennes fysiska miljö" (Nygren 2003, s. 10). 
 
 
I den breda verksamheten missbruk, med sina regler, gemenskaper och fördelade uppgifter, 
handlar individen, förmedlar och förmedlas, via kulturhistoriskt framväxta föreställningar. 
Verksamheten missbruk har, formulerat utifrån Olsson, bosatt sig i subkulturen.  
 
En reflektion jag har utifrån den teorihistoriska redovisningen, är att det är flera, ibland spridda, 
teorier man möter. Den teorihistoriska genomgången specificerar som sagt de explicita teorier 
som frambringats för att man skall kunna förstå (och leda) verksamheten. Kanske är det denna 
mångfald av synsätt i sig, tänker jag, som bidrar till och skapar den form av ”förståelse", vilken 
resulterar i den osäkerhet och det avstånd man kan möta på både individuellt och samhälleligt 
plan, vad gäller drogmissbruk (konkret här hos till exempel en del av klienternas föräldrar, 
anhöriga). Måhända är den ovisshet (utifrån den stora mängd producerade teorier, med vitt skilda 
synsätt) som präglar synen på drogmissbruk i sig en del av den alienerande cirkel som 
missbrukare alltför ofta tycks hamna i, om jag utgår inte minst från fler av mina informanters 
berättelser. Man "har svårt att prata", eller "va´ bland folk", för "man är ju alkoholist", och så 
vidare. I de fallen familjen förstår och stöttar, framkommer det också att det är en familj som 
visat intresse och som brytt sig om att förstå och lära om problemet (tänker här närmast på 
informant F, men även till exempel E). Med andra ord räcker inte den breda och många gånger 
motstridiga information som finns på ett allmänt samhällsplan, med automatik, för att kunna möta 
upp, bemöta, och i bästa fall lyckas med att förskjuta och förändra en missbrukets verksamhet.  
Här skulle man kunna tänka sig ännu en systemmodell-skiss (vilket jag dock inte skall 
genomföra). Det vore i så fall en systemmodell som inte minst blir intressant att begrunda i 
perspektivet gemenskap, med anknytning till det tidigare citatet av Knutagård (avsn. 13.2):  
"...  gemenskapen /.../ föreställer sig själv som skild från andra gemenskaper eller grupper” 
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(Knutagård 2003, s. 146). Det rör sig med andra ord inte om en slags ensidig riktning från 
samhället mot den isolerade missbrukargemenskapen, utan man kan väl också tänka en motsatt 
rörelse: Från "de utanförskapande" mot ”de som är innanför". Jag menar här att om den spridda 
teoribildning som finns om missbruk förmedlar en rädsla eller känsla av till exempel 
otillfredsställt kontrollbehov hos många individer – de vet inte hur de skall hantera drog- 
missbruk – så skapar dessa individer i sig en "de icke-missbrukandes-verksamhet", i vilken 
gemenskapen bygger just på att de ser sig som avskilda andra grupper. Det råder så dubbelriktade 
operationer: Med Vygotskij och den utgångspunkt (som jag knyter an till åtskilliga gånger under 
min observationstid och nedan i denna diskussion) att alla psykiska funktioner alltid uppträder två 
gånger – först mellan människor, sedan inom människan – kan man (enkelt uttryckt) göra 
antagandet att till att börja med, i övergripande bemärkelse, är det de andra gemenskaperna som 
"förmedlar bort" den socialt utsatte, varpå drogbrukaren "definierar sig" såsom ståendes utanför.  
 
Vilka är de medierande länkar – de som leder mot, eller avbryter, dessa gemenskaper respektive 
utanförskaper? Återkommer till denna fråga i avsnitt 14.9; kommunikation-språk-språkande, men 
först vidare till några avsnitt rörande definitionen av missbruk. 
 
 
14.7 Frågan om den förmedlade definitionen av missbruk som spörsmål utifrån 
litteraturstudier 
 
Vill här ta upp en tankegång utifrån både den objekthistoriska och den teorihistoriska 
redovisningen, som jag ser som en central tolkning av vad dessa avsnitt sammanfattande kan 
sägas påtala, och som jag vill mena hänger samman med mina empiriska rön och erfarenheter. 
Charles Terry kan man säga ställer sig vid sidan av B Olsson och de tycks dela ståndpunkten att 
den definition av drogmissbruk (och de missbrukande) som görs otvivelaktigt är betydelsefull. 
(Här avser jag inte den mer strikt terminologiska definition som jag berör i kapitel 6, utan den 
vidare bemärkelsen, avseende hur man ser på missbruk, som fenomen, som verksamhet.) 
Olsson talar till exempel om definitionen av narkotikaproblemet, problembild, symbolisk 
betydelse, om hur "den moderna konceptualiseringen" växte fram och så vidare. "Det 
traditionella synsättet" vill Olsson mena, utifrån det medicinska synsättet på narkotikaproblemet, 
försvinner i stort sett under 1960-talets senare hälft från svensk narkotikapolitisk arena. I och med 
att till exempel amfetamin uppkommer och börjar spridas till subkulturella grupper, så börjar 
också de åtgärder vilka hade byggt på en medicinsk relevans att tappa fäste. Den medicinska 
aspekten (för att en aning fortsätta att upprepa utifrån avsn. 12.1) undertrycks av de exempelvis 
speciella sociala samband som "... följer problematiken som är av relevans för subkulturella 
frågor” (Olsson 1994). I ett annat sammanhang, när problembilden av narkotikamissbruk är en 
annan (nämligen den som definierar det moderna narkotikabruket) har det medicinska synsätt 
som fram tills dess dominerat, i princip inte längre någon betydelse. 
 
Terrys hela avhandling kan väl egentligen sammanfattas på liknande sätt, om än hans beskrivning  
delvis kommer från ett annat håll. Han har själv varit (både fängelsekund och) missbrukare. Att 
bryta detta handlar också om att bryta med den syn, den definition, som präglar honom i hans 
självbild. Här handlar det måhända mer om definitionen av honom själv, "hur och vem man är 
när man missbrukar" (en dylik syn förutsätter ofta en uppfattning om en "fast" personlighet, som 
inte förändras eller utvecklas), men detta sammanfaller i min mening stort med den omgivande 
kontextens definition också av själva missbrukarproblematiken. vad den beror på, vad den 
uppkommer av och hur, om alls det är möjligt, man kan ta sig ur den. De som mot alla odds, i 
Terries studie, lyckades ta sig ur sitt missbruk "... managed to do so in spite of the social 
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structures /.../ the many forces which often inhibit such change". "The many forces" representerar 
till exempel just det ovan nämnda: ett samhälles (eller gemenskapers) utestängande värderingar, 
en kontext, som företräder och förmedlar en sådan uppfattning som inte tänker föränderlighet, 
motsägelsefullhet (motsättningar), för att inte tala om dialektiska språng. Den fastlåsta, statiska 
betydelse som inryms i en dylik definition (vilken kan tänkas begagnas av dem som konstituerar 
sådana "social structures" som Terry påtalar) tar inte i beaktande uppbrott, nya mönster, och 
uppbrott igen – eller med Engeström det "knutarbete" som oavlåtligt pågår i verksamheten.  
Ramström i det teorihistoriska analysperspektivet kan också sägas företräda Terrys och Olssons 
definition av drogmissbruk – det vill säga den definition, den syn, som motsätter sig bilden av 
individen, eller hennes verksamhet, som "evig", orubblig och oföränderlig. Ramström påtalar en 
växelverkan mellan samhälle-individ, som resulterar i ett allt större utanförskap. Ett utanförskap 
som kan leda till ett kompenserande "jag", ett "jag" som, i brist på alternativ och flerfaldiga 
lösningar, antar en negativ självbild, en negativ definition av "vem jag överhuvudtaget skulle 
kunna bli". En teori som på många punkter stämmer överens med Terrys undersökning. Denna 
växelverkan mellan samhälle – individ ställer ånyo ett för denna uppsats huvudämne i 
blickpunkten, nämligen det förmedlande instrumentet.  
 
Med Ramström, och även med Terry och Olsson, kan man med andra ord påtala definitionen av 
missbruket och "Missbrukaren" (inom citationstecken och med stor bokstav för att understryka 
det sätt på vilken en uppfattning görs liksom allenarådande), som en central medierande 
föreställning. Denna bild av den förmedlade och förmedlande definitionen som en brännande 
punkt i den tolkning som växer fram i mitt medvetande, allt eftersom uppsatsskrivandet har sin 
gång, relaterar och knyter jag också till min dataredovisning, till mina observationer. 
 
 
14.7.1 Frågan om den förmedlade definitionen av missbruk som spörsmål utifrån mina 
observationer 
 
Hur definitionen av missbruk och av missbrukaren är en återkommande, präglande och inte minst 
förmedlande artefakt, vill jag mena är något jag ser flera exempel på under min observationstid. 
Hittills har jag i detta resonemang inte diskuterat så mycket utifrån själva mottagningen, dess 
personal och dess rutiner, men skall här ta upp även några sådana aspekter. Vad gäller just 
definition – och även kommunikation, vilket anknyter till kommande avsnitt – ser jag 
Mottagningen kanske mest bidra till diskussionen. Exempelvis, för att referera till den 
aktualempiriska analysen, så är den medicinska, den kliniska, aspekten, en mycket bidragande 
faktor till en definition. En definition som sätter tyngdpunkt åt ett "mätbart" och "provbart" 
drogmissbruk, som man kan vilseledas också går att "bota", om proverna är väl skötta och urinen 
inte innehåller spår av droger.  
 
Den första morgon jag är där möts jag av min första lite mer personliga kontakt, av en av 
behandlingsassistenterna. Det första hon introducerar mig för är maskinen, evighetsmaskinen, 
som jag valt att kalla den, och andra kliniska rutiner, såsom kissprov, blåsa i alkomätare och så 
vidare. Det är med en självklar ansats detta sker, självklar på så vis att dessa mätningar tycks vara 
en odelbar del av Verksamheten 2, avvänjning (fig. 7.2). Instrument i den föreslagna tanke- och 
verksamhetsmodellen 2 är följaktligen just, förutom värderingar etc., också ”avvänjnings–
program", i vilket ingår kontrollinstrument. Detta gäller även reglerna i denna verksamhet; det 
gäller att lämna och göra regelbundna prover. Klarar missbrukarna detta så erfar de en 
gemenskap, någon form av meningsfullhet, tillsammans med inte bara andra "provlämnande 
missbrukare", utan också med Mottagningens, institutionens, personal. Klienterna förefaller inte 
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har så stor gemenskap på annat håll, de flesta vittnar mer eller mindre om ett utanförskap, och en 
ensamhet, både föregående missbruket, men även inte minst som en följd av att de försöker sluta; 
det gamla missbrukargänget vill inte längre veta av dem, de känner sig utstötta, eller rådvilla, när 
de försöker söka upp de ”gamla” polarna i missbrukarverksamheten (1), som de försöker lämna. 
Samtidigt är heller inte någon "ny" meningsfull samhörighet etablerad eller ens på väg att skapas. 
Med andra ord kan gemenskapen med institutionens personal vara av avsevärd betydelse: För A 
är samhällsstrukturen någonting hon känner sig utanför – både innan hon började missbruka 
alkohol, och nu, när hon försöker sluta. Vad gäller B är det samma sak, man måste liksom "prata" 
med folk. C känner sig oerhört övergiven, nu när hon inte vill hänga på det umgänge som 
kretsade kring drogerna, och hon tycker det är mycket svårt att finna nya kompisar. För D 
emanerar förvisso alkoholbruket ur en oro och ångest (som man i och för sig kan fråga sig om 
hon hade någon att prata om det med. Men det är enbart en personlig fundering, som inte D på 
något sätt bekräftat), men även i hennes nutida kontext finns ett inslag av att kunna vara i ett 
"innanförskap" med sina barn. Hon vill att de inte skall skämmas, att hon skall kunna vara en 
"fullgod" mamma (vilket naturligen omfattar vissa sociala sammanhang), vilket hon kanske ännu 
inte alltid upplever på ett tillfredsställande sätt.  
 
Informanter E och F skiljer sig kanske en del, vad gäller detta med någon form av etablerad 
samhörighet med en omgivning utanför Mottagningen. E vittnar förvisso också om ensamhet, och 
om ingen att tala med när pappan dog, men hans bättringsväg tycks hänga samman med god 
kontakt med modern (å andra sidan, förbättras den också för att han lyckas sluta missbruket).  
F påtalar även han en stärkt gemenskap med familjen (om än även i hans fall missbruket 
föregicks av hans illa passande bestyr och vilda tilltag, som [det ansågs] illa lämpade sig i något 
socialt sammanhang). Likväl i F´s fall kan man dock reflektera över i hur hög grad denna 
gemenskap stärks i takt med att hans drogfria perioder blir längre och längre (det vill säga; han 
behöver ett stabilt socialt stöd, under denna rehabiliteringsperiod, oavsett huruvida han får 
återfall eller ej). 
 
I stort sett, för att fortsätta resonemanget angående betydelsen av samhörighet med 
Mottagningens personal, så kan man anta att den i många fall under denna avvänjningsperiod i 
dessa klienters liv är viktig, för att inte säga livsviktig. Det vill säga att klienterna – för att här  
knyta samman "definitionstråden" – för att få uppleva gemenskap, för att alls få vara kvar i 
behandlingsprogram –  mer eller mindre implicit också måste "ställa upp" på de kliniska kriterier 
de hänvisas till. 
 
Ett annat exempel på kliniskt, eller som jag skulle vilja benämna det mer eller mindre "tekniskt", 
inslag på Mottagningen är dokumentet angående diagnosen DSM IV, som jag studerar och i 
vilket ett minimum av kriterier anges vilka skall vara uppfyllda för att missbruk skall föreligga. 
Denna diagnos, huruvida ett beroende råder, kan bara en läkare ställa. 
 
Man kan diskutera hur väl dessa kliniska tyngdpunkter parerar de sociala-kommunikativa?  
Och hur parerar personalen det ena med det andra, var upplever de egentligen själva att den 
väsentligaste behandlingsinsatsen ligger – och är de av den uppfattningen att de också kan ägna 
mest tid, och adekvat tid, åt den insats de bedömer som mest betydelsefull? Kan de se dessa olika 
aspekter såsom en kreativ helhet, eller upplever de verksamheten uppstyckad och ibland 
sammanhangslös? Jag kommer aldrig till dessa frågor och till denna diskussion med dem. 
Resonemangets i min mening relevans anfäktar mig allt eftersom jag arbetar med uppsatsen, och 
egentligen mot slutet av sammanställandet av mina observationer.  
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Denna aspekt – den kliniska definitionen – blir en betydande del av den teoretiska ansatsen mot 
en möjlig helhetsförståelse av Verksamheten 2, avvänjning. En helhetsförståelse av verksamheten 
i sig, men även av den i förhållande till både Verksamhet 1, och till samhällsperspektivet. Jag har 
redan ovan redogjort kort för hur en del av motsättningarna mellan samhällets totala produktion 
och den specifika verksamheten kan förstås – detta också utifrån de rön jag tagit med mig från 
Mottagningen. 
 
 
14.8. Tänkbara motsättningar med anknytning till definitionen av missbruk, utifrån 
observationer 
 
Vill här, utifrån definitionsaspekten, ta upp ytterligare några perspektiv på rådande motsättningar, 
med utgångspunkt i mina observationer.  
 
Jag vill mena att det är ett rimligt antagande att de ovannämnda frågeställningarna om den 
eventuella balansen, eller diskrepansen, mellan kliniskt-mänskligt är en huvudsak på 
Mottagningen och i de institutionaliserade behandlingsprogrammen. Väljer här att göra förenklad 
benämning i form av mänsklig, som motsats till klinisk, fast jag väl kan instämma i att en sådan 
distinktion kan problematiseras och nyanseras. I det här fallet är dock inte själva distinktionens 
karaktär av första prioritet, utan de motsättningar jag vill peka på, mellan det ena och det andra. 
Min förhoppning är därför att begreppet kan synas behjälpligt. Med mänsklig avser jag här sådant 
som kan inrymma en mänsklig faktor – en sociokulturell aspekt – , en variabel som är mer 
oförutsägbar, än vad man i regel räknar med att en maskin, eller ett kontrollinstrument, kan vara 
(om än även maskiner ger fel utslag). Mänsklig får också representera det mänskliga medvetande 
som en maskin saknar. Jag erinrar utifrån den inledande presentationen (avsn. 7.1): Med 
Vygotskij är medvetandet dynamiskt och föränderligt, speglar den omgivande kulturen och 
befinner sig i dialog mellan olika tankeformer.  
 
När man talar med personalen på Mottagningen, möter dem i deras arbete, och tar del av deras 
arbetsuppgifter kan man få en uppfattning att samtalen med klienterna är det väsentligaste 
inslaget i behandlingen. Det är dessa samtal som är de mest känsliga inslagen i behandlingen, det 
är samtalen som flera av klienterna vill ha i fred med personalen, utan min beblandning. 
Betänker man Hans Bergströms ord (Hans Bergström är någon man känner till, hans böcker i 
ämnet är "auktoriteter" i sammanhanget) framförda i den teorihistoriska redovisningen (avsn. 
12.2), så vill han mena att all slags skiftande forskning kring drogmissbruk är nödvändig och 
välkommen, vi behöver flera perspektiv, men likväl så finns för alla skiftande synvinklar en 
gemensam fokus: 
           
           "Fokus är på information och kommunikation på individ-, grupp- och organisations- 
            nivå, av det enkla skälet att det är det enda medel de flesta har tillgång till" 
            (Bergström 1996, s 14).  
 
Men är det så – faller fokus verkligen på kommunikation? Var kommer evighetsmaskinen in i 
bilden av kommunikation? Hur hanterar personalen i sina, kanske ibland omedvetna 
utgångspunkter, denna motsägelsefullhet? Om motivet för deras arbete är att hjälpa missbrukare 
till ett drägligare liv, kan detta motiv medvetandemässigt hamna i underläge. Eventuellt ställer de 
i stället sina målmedvetna handlingar framför sig, i vilka en av dessa handlingar är att klara av 
maskiner och mätinstrument, och att hantera besvikelser och glädjerop från klienterna, på denna 
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"mätbara" nivå. Men motivet, som är det som djupast driver verksamheten 2, bör i ett sådant läge 
innebära motsättning: En motsättning på en sekundär nivå – mellan knuten objekt 
(verksamhetens motiv); meningsfull tillhörighet, och/eller knutarna instrument och regler; 
kontrollinstrument. Denna sekundära motsättning påverkar deras arbetstillfredsställelse och ork, 
kan man tänka. Den inverkar också på relationen till subjektet i verksamheten, som här alltså är 
missbrukaren. Dennes gemenskap är ju primärt, i enlighet med resonemanget ovan (avsn. 14.7.1), 
just med personalen. Hur blir denna gemenskap, sedd utifrån den motsättningsfyllda arbets–
situation som personalen har att behärska? Om personalen, omedvetet måhända, men likväl i 
själva verket upplever en motsättning i förhållande till alla kontroller och mätningar, bör detta 
rimligtvis inverka på deras förhållningssätt till klienterna. Skall de se dem som de människor, 
felbara och dynamiska, som de vill se dem som, eller skall/måste de förhålla sig till klienterna 
som "provlämnare"? Givetvis är inte situationen vare sig så kristalliserad, dikotomisk eller 
enkelriktad som jag här en aning karikerar den. Men den är ett möjligt sammanhang och en 
infallsvinkel. Dessutom är just det komplexa och både svårfunna och svårlösliga en ständigt 
ackompanjerande, och drivande, dialektisk dissonans.  
 
Varför måste man vara drogfri för att få hjälp att sluta missbruka? Enligt Olsson är det så att om 
ens missbruk är socialt och kulturellt förankrat, är det svårt att bryta det. Informanterna jag mött 
förefaller samtliga ha mer eller mindre ett sociokulturellt rotat drogbehov, deras motiv är i 
samtliga fall en meningsfullhet och samhörighet. Om än man i fallet F (och kanske hos fler av 
mina informanter), kan tänka ett numer möjligen utvecklat medicinsk-fysiologiskt behov, så 
emanerar det till en början ur en ohanterlig social situation. Ja, varför ser reglerna ut som de gör 
på den institutionaliserade Mottagningen? Jag ser det som ännu ett exempel på en kollision. på en 
kraftfull motsättning, mellan samhällets totala produktion, och den specifika verksamheten. Man 
skulle här också kunna mer konkret peka på skillnaden mellan bytesvärde och bruksvärde, på ett 
samhällsplan: Att kunna få fortsätta behandlingen, fast man några gånger återfaller till sitt 
drogmissbruk, har (det behöver inte påpekas) ett enormt bruksvärde för missbrukarna, och att 
anta också åtminstone för den personal som jag mött. Att få dessa människor tillbaka till ett liv 
fritt från missbruk och kroppsliga plågor, såsom darrningar, abstinens, ångestattacker och så 
vidare är ett gemensamt motiv, både för personal och för missbrukare i Verksamhet 2.  
Bytesvärdet måste dock ständigt kontrolleras statligt – staten, i det här fallet närmare bestämt 
kommunen, måste ha en kontroll på att ej för mycket värdefulla insatser går förlorade. För 
kommunens ekonomiska bedömning blir bruksvärdet, med Engeström, indifferent –  bytesvärdet 
innebär ett ovillkorligt regelsystem som går ut över missbrukares livsöde. Detta är med andra ord 
vad Engeström kallar för "lösnings- och värderingsargument", de har en dubbel karaktär och 
befinner sig som sagt inom verksamheten. En annan nivå på motsättningar inom verksamheten 
(som tidigare nämnt), som Engeström tar upp, handlar om de inre konflikterna. Konflikter som 
framträder i subjektens till exempel samverkan och motivation. Denna form av inre konflikter 
anknyter jag till denna problematik, med mätinstrument, kontra mänskliga behov och 
förutsättningar. Engeström menar att de sociala spänningar hos subjekten som uppstår i de inre 
konflikterna, inte sällan leder till utvecklande av nya och egendomliga verktyg – något som kan 
varsla om en kommande utveckling i verksamheten. Kan man här tänka sig att de inre konflikter, 
som framträder hos missbrukarna (här i egenskap av subjekt i Verksamheten 2), utifrån de inre 
konflikter som uppstår i å ena sidan behovet av hjälp, och å andra sidan ibland oförmågan att 
hålla sig drogfria, framträder just i form av exempelvis förändrad motivation, vilket så 
småningom inverkar på verksamheten mot en förändring i vilka nya instrument utvecklas och 
formas? 
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14.9 Kommunikation - språk - språkande 
 
I ett tidigt skede av min deltagande observation, i själva verket första dagen, befinner jag mig i 
den första situation som under denna undersökningsperiod återkommande skall vända min 
uppmärksamhet mot kommunikation och språkande (jag kommer i korridoren till tals med en 
påfallande språksam och öppen klient, lätt i min mening att få kontakt med, som det sedan skall  
visa sig också blir en av mina informanter). Inledningsvis i detta uppsatsprojekt är som sagt 
kommunikation och språkande en ingång i arbetet, ett slags fokus för studien. Ett fokus som 
följer nästan "med automatik", som så att säga är givet, med en verksamhetsteoretisk ram. Språk 
och tecken är, med teorins rötter hos Vygotskij, en bas som mer eller mindre är förutsatt (med 
ankn. till avsn. 7.4.1). När jag i de föreslagna tankemodellerna 1 och 2 skissar förmedlande 
instrument i form av föreställningar och värderingar (som här främjar respektive tar avstånd från 
drogbruk), ligger liksom givet i dessa instrument även språket – språkandet och kommunika-
tionen. I mina reflektioner kring dessa tankemodeller, övervägde jag å ena sidan åtskilliga gånger 
att förtydliga även ”instrument språk”, men fann att det å andra sidan heller inte låter sig göras så 
enkelt. Att sätta språk som instrument i en systemmodell, ställer en rad andra specificerande krav: 
Vilket språk, vems språk, vilka språkkoder, i vilka sammanhang, och så vidare. Språk i 
verksamhetsmodell 1, och språk i verksamhetsmodell 2 behöver inte nödvändigtvis representera 
"samma sak". På det viset ligger själva språkandet som implicit verktyg, med hjälp av vilket som 
sagt vissa föreställningar förmedlas – och olika föreställningar, värderingar, tankemodeller, 
uppkommer i och härrör ur ett  språkande som äger rum i skilda miljöer, och med en förankring i 
skilda sociokulturella bakgrunder. Resonemang och forskning kring sådana frågor är ett vida 
utvecklat studieämne. Jag tänker här exempelvis på R. Säljö (som jag kort också introducerar i 
kapitel 7), som utifrån ett sociokulturellt perspektiv bland annat talar om det institutionaliserade 
språket, som ett språk, en språkkod, som inte för alla är tillgängligt eller möjligt att förstå (vid en 
sådan utgångspunkt tar mitt följande resonemang sin början). 
 
Jag skall av rimlighetsskäl inte närmare gå in på denna forskning, men jag vill gärna ge ett 
exempel för att förtydliga mina tankegångar – hur jag tänker den förmedlande artefakten som 
formad och omformad, föränderlig och beroende av sitt kulturhistoriska, sociala sammanhang. 
Ett institutionaliserat språk, skolans språk till exempel, är ofta ett abstraherande språk, ett språk  
som förutsätter och ger uttryck för ett abstraherande tänkande. Ett sätt att tänka och resonera på 
som för många barn inte är lika bekant, eller "naturligt" som för andra, vilka oftare i större 
utsträckning mött och närmat sig ett sådant sätt att reflektera. De förra barnens förutsättningar är 
med andra ord, redan från start när de börjar skolan, annorlunda, och de förstår kanske inte vissa 
delar i undervisningen. Inte för att de är "mindre begåvade", utan för att de inte begriper den 
förmedlande artefakten, språkkoden. De föreställningar som de följaktligen får förmedlade skiljer 
sig från de föreställningar, som de redan "insatta" barnen får. De förstår föreställningarna 
annorlunda, tolkar och omtolkar dem (eller förstår dem överhuvudtaget inte). Dessa nödvändiga 
omtolkningar, dessa omformningar – detta språkliga utanförskap och de motsättningar detta 
innebär – skapar i sig andra värderingar. Själva det faktum att de upplever att de inte begriper 
resulterar i andra verktyg, andra förmedlande föreställningar. För att kunna forma en 
”överlevnadens sociala plattform” (tillhörighet) – utifrån Vygotskijs tes att alla barn först och 
främst är sociala varelser – produceras ett sådant språkande, sådana instrument (och efterföljande 
förmedlade värderingar), som blir till (och även i sig härrör ur och hänvisar till) en annan 
gemenskap, en annan tillhörighet. Ett annat mer begripligt sammanhang växer fram och utvecklas 
– i en kollektiv verksamhet (i denna uppsats i form av en missbrukets verksamhet).  
Ett sammanhang och en verksamhet i vilken de meningsskapande, delade, sociala redskapen 
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utgör en hanterlig och möjlig väg (eller mediering) till gemenskapen – mot det bärande motivet.  
Detta behov av meningsskapande gemenskap, tillhörighet och en känsla av sammanhang – blir en 
röd tråd i denna uppsats och förstärks under undersökningens gång. Under min närvaro på 
Mottagningen (som sagt från första dagen) återkommer i min mening detta ”tema”. Mer eller 
mindre alla mina informanter vittnar om detta sociala behov, detta sökande efter meningsfullhet, 
och tillhörighet. De refererar både till nu – när jag möter dem (alkoholfrihet blir exempelvis 
viktig för D, när hon vill vara en bra mamma, med andra ord fylla inte minst en social funktion 
för sina barn), och till då (alkohol och droger var i samtliga fall ett utslag av dåliga sociala 
erfarenheter, av en känsla av att stå utanför sociala regler, ”mönster”; ”vad som förväntas av en”).  
Utan en bärande känsla av mening uppstår alienation, vilket jag ser som söndrande den i grunden 
sociala individen.  
 
Med Vygotskij sammanfattningsvis (för att upprepa mig) föds människan social, frågan blir med 
andra ord sedan vilken väg socialisationen tar, hur internaliseringen av exempelvis värderingar 
sker30. Med förbindelse till mina informanter, är som sagt en förståelse, att de förmedlande 
redskapen i ett tidigt stadium (till exempel just skolan) synts många av dem som främmande, som 
”illa förmedlande”. Och så blir min tanke, sammanfattande och med återkoppling till 
resonemanget i avsn. 14.5, att måhända är den omvärld, "den samhällsstruktur", som t.ex. A 
vittnar om, en samhällsstruktur som inte så att säga innefattat A och som saknat ett förmedlande 
budskap, ett språkande, som han skulle ha kunnat ta till sig och känna sig delaktig i. Så 
uppkommer A´s internaliserade upplevelse av att inte ”passa in”. Från samhället (mellan 
individerna) i individen, till individen (inom individen) i samhället med andra ord. Med direkt 
anknytning till teorin, till Vygotskij och Leontiev kan man förbinda denna tanke med, och ånyo 
erinra om, följande två citat: 
                
            "Every function in the child's cultural development appears twice:  
              first, on the social level, and later, on the individual level;  
              first, between people (interpsychological), and then inside the  
              child (intrapsychological)"(Vygotsky 1978, s. 57). 
 
      "Verksamheten är med andra ord /... / ett system med en struktur, med  
              sina inre övergångar och transformationer och med sin egen utveckling  
              /... / som antingen genomförs under uppenbart kollektiva betingelser,  
              bland människor i omgivningen, tillsammans med dem /…/ eller ensamt  
              gentemot den omgivande föremålsliga världen, vid svarven eller vid  
              skrivbordet /... /och vilken struktur den än må anta, kan man inte betrakta  
              den fritt från de samhälleliga relationerna" (Leontiev 1986, s. 126 f). 
 
                                                 
30 Detta begrepp, "internalisering", kritiseras ibland (av forskare både inom och utanför sociokulturella ramar, bl.a. 
just av R Säljö, 2000), i den bemärkelsen att en sådan terminologi paradoxalt kan peka på (eller rent av förutsätta) en 
dualism. Om det nu inte finns något "yttre" eller "inre", utan det rör sig om en helhet - hur kan då någonting 
"internaliseras"? Denna uppsats skall inte vidare diskutera detta spörsmål, men jag vill i och med detta föra 
diskussionen på tal. Min mening är att med Vygotskij innebär inte internalisering ett upphävande av helheten eller en 
dikotomisering. Internalisering tolkar jag sammanhänga med, för att inte säga att internalisering innebär, den 
förmedlande artefakten. Det är ju så att säga grunden i Vygotskijs basmodell - för att återvända till figur 1. Skeendet 
äger inte rum direkt. individ - samhälle (och tvärtom), utan det går genom ett medierande och medierat instrument, 
(och vidare med Leontiev) inom en verksamhet. Denna tresidighet är enheten samhälle -förmedlad artefakt - individ 
(för att på nytt också knyta an till det citat av Per Nygren, som jag ovan refererar till [avsn.12.5]). Det medierande 
instrumentet, tänker jag, ”står för” internaliseringen.   
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14.10 Historisk utvecklingslogik? 
 
De tre analysdelarna (objekt-, teorihistorisk, samt aktualempirisk) har som sagt, och för att 
återanknyta till inledningen av detta kapitel, ett gemensamt mål – att finna en ”historisk 
utvecklingslogik. Utifrån denna är det meningen att en hypotes skall kunna ta form vad gäller 
nästa utvecklingsskede. Konkret handlar detta vidare om att analysera vilka nya instrument, både 
materiella verktyg och tankemodeller, som förutsätts, samt att kunna definiera det nya 
utvecklingsskedet. Detta förlopp sker i den tredje fasen i Engeströms metodologiska 
forskningscykel, och ligger med andra ord utanför avgränsningen av denna undersökning. 
Att analysera vilka nya instrument som skulle förutsättas i resan genom den potentiella 
utvecklingszonen, tillsammans med mina informanter och personal på Mottagningen, vore dock 
en tänkbar fortsättning av denna studie. 
 
Jag skall här i alla fall avslutningsvis försöka göra en preliminär skiss vad gäller en tänkbar 
historisk utvecklingslogik, med hjälp av en tolkning av helheten av mina rön och denna 
diskussion. Jag vill peka på en tänkbar och identifierbar utvecklingskonflikt i Verksamheten 2 – 
drogavvänjningen – utifrån en sekundär motsättning, i det här fallet mellan subjekt och 
instrument/regler. Detta är kanske den tydligaste utvecklingskonflikten som jag ser det – den 
mellan viljan att sluta missbruka, inom ramen av missbrukarens mänskliga bristfällighet 
(subjekt), och verktyget kontroll-/mätinstrument (förmedlande artefakt/regler). Jag ser i denna 
motsättning inte minst en övergripande anknytning till den kliniska definitionen av missbruk (enl. 
ovan). Detta torde som sagt kunna förskjuta missbrukarnas (subjektens) motivation, liksom 
faktiskt kanske deras inbördes samverkan, och utgöra just en sådan konflikt som frågar efter nya 
instrument, och ny utveckling av verksamheten. Måhända dalar motivationen hos så pass många 
missbrukare, så pass ofta (och man följaktligen förlorar dem; de slutar behandlingsprogrammen), 
att man får lov att omskapa instrument och förmedlande tillvägagångssätt, liksom värderingar och 
rådande ”avvänjningspolitik”: En vårdpolitik som nödgar den specifika institutionella 
verksamheten att stå nära förbunden med snäva ekonomiska villkor, och en klinisk-medicinsk 
värdering av och syn på människans behov och hennes sökande efter sammanhang och 
gemenskap. Är det övergripande motivet hos missbrukaren att finna en meningsskapande tillvaro, 
med en tillhörighetskänsla och upplevelsen av att vara del av ett socialt sammanhang – med det 
fungerande redskapet språkande – torde en mätande och kontrollerande samhällsproduktion (i 
vilken missbrukaren får lov att inte gå med förlust) fungera knapphändigt. Vad skulle nya 
redskap på vägen mot en drogfrihet kunna innebära för dessa missbrukare?  
 
Likaså kan man tänka att det för mången personal (som med engagemang och stor insats av 
personlig närvaro söker hjälpa), känns påfrestande att kanske stundom tvingas neka någon 
behandling, då denne eventuellt under lång tid inte klarat av sina ”hålla sig drogfri-åtaganden”. 
Skulle denna personal vara behjälpt av nya instrument, nya redskap, i sin vårdande och 
behandlande verksamhet? 
 
Min tanke angående hur inbördes samverkan mellan missbrukarna skulle kunna förändras på 
grund av sekundära motsättningar, hänger ihop med ovan förda resonemang kring en förändrad 
motivation. Klienterna på Mottagningen möts i korridoren, i kön utanför läkarens mottagning, 
ibland utanför porten där de står och röker en cigarett, och byter några ord. Ibland kanske också 
på väg till eller från sina inbokade samtal, läkarbesök, och så vidare. Man kan tänka att de 
samverkar på så sätt att de på ett eller annat vis utbyter erfarenheter med varandra, representerar 
och innebär en form av gemenskap, och kanske också betyder en slags ”legitimering” för 
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varandra: Är det flera andra som också följer ett behandlingsprogram på Mottagningen, så ökar 
troligtvis förtroendet för den institutionella behandlingsavdelningen, liksom faktum att andra 
dessutom klarar av att fullfölja sin drogavvänjning och verkar ge behandlingsprogrammen ett gott 
betyg, också antas både motivera och inspirera, om inte alla så åtminstone ett flertal, 
missbrukare/klienter. 
 
Hur skulle då denna deras samverkan rimligtvis kunna ändra kurs, som en följd av nämnda 
motsättningar mellan subjekt och instrument? Och vore detta en tänkbar utvecklingslogik? 
Jag tänker att de flesta (som blir kvar inom sitt behandlingsprogram) mer eller mindre har en 
positiv inställning till verksamheten (2), åtminstone så långt jag kunnat notera (och det är denna 
som med ovanstående resonemang förmedlas bland klienterna). Frågan här blir i så fall hur pass 
avhängig denna positiva upplevelse är (vid sidan av att det egna programmet fungerar hyfsat  
förstås) att andra klienter på Mottagningen som man möter och pratar med också verkar mer eller 
mindre nöjda? Med en utgångspunkt att den positiva uppfattningen (utifrån den sociala sfären) till 
en avsevärd del är beroende av ”en allmän” känsla av att här finns något/en verksamhet som 
fungerar, torde en förskjutning av (den för behandlingen positiva) samverkan ske – i den stund 
denna känsla inte längre är positiv.  
 
En ny (mer negativ) samverkan blir en rimlig följd i det läget när fler och fler klienter inte är 
nöjda med sitt deltagande i Mottagningens verksamhet, och när följaktligen fler och fler kommer 
i kontakt med missbrukare som är på väg att lämna Verksamhet 2: När väl ett intryck av 
ohållbara regler och svårbemästrade kontrollerande mätinstrument börjar förmedlas mellan 
missbrukarna, och känslan av ett omänskligt och mekaniskt/kliniskt förhållningssätt ta plats i 
korridoren (vilket står i skarp motsättning till de mänskliga behov man behöver utgå från, för att 
klara avvänjning), då tänker jag att en ny form av samverkan (med en för behandlingen som sagt 
mer negativ effekt) produceras mellan verksamhetens subjekt, missbrukarna. Denna ”negativa 
samverkan” kan ta sig i uttryck genom att till exempel fler och fler ger upp, lämnar sina 
behandlingsprogram, och överger tanken på att de skall kunna klara bli drogfria. Det blir en 
samverkansförändring, på grund av motsättningen mellan klienter och behandlingsinstrument: 
Skulle en sådan förskjutning kunna tänkas mana på ett skarpt och snabbt utvecklande av nya 
instrument? 
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15 Avslutande reflektioner  
 
Vad händer om det sociala behovet inte äger tillräckliga instrument? 
 
Det har varit en fascinerande och betydande erfarenhet att arbeta med denna uppsats – att bit för 
bit framskriva studien, och bli medveten om nya möjliga förståelser. Som redan nämnt gick jag in 
i undersökningen med viss förförståelse. En del föreställningar kring missbruk präglade mitt 
intresse, och frågan kring kommunikation och språkande i sin sociala bemärkelse var ett centralt 
fokus i mina tankar och funderingar. Detta inte minst med anknytning till det resonemang kring 
institutionaliserat, och för bara vissa grupper ”reserverat”, språk, som jag tidigare berört i 
diskussion (kap. 14). Jag har fångats av frågan om hur det vore görligt att forma en sådan 
språkandemiljö, som inte lämnar någon utanför, och inte låter individer, på grund av deras 
historiska och sociokulturella bakgrund, betraktas som ”mindre vetande”, eller, vad än värre 
händer, mindre betydelsefulla, lämnade utanför institutioners (läs samhällets) intressesfär. En rad 
forskare arbetar med dylika frågor, och diskussionen är aldrig sinande: Demokrati, jämlikhet – 
lika utbildning för alla – och skolans inte alltid bästa förmåga att förmedla och innebära en 
levandegörande mångkulturell förståelsearena, är några av utgångspunkterna (med ”kulturell” 
avser jag inte enbart skiftande etniska aspekter, utan även de skilda kulturer som står att möta just 
i olika personliga bakgrunder, skiftande levnadsvillkor – i varierande verksamheter).  
 
Frågorna förnyas och förblir aktuella. Inte minst kanske i den världsbild som tagit form, och 
fortsätter att ta form (så som jag ser den). Inom denna uppsats ramar har det inte 
utrymmesmässigt varit rimligt att utöka analysperspektivet till ett mer genomgripande samhälls-
belysande – om än det är en utvidgad diskussion som jag parallellt med skrivandet fört i tanken. 
Det rör sig om ett bredare belysande som i själva verket vore en omistlig del i ett verksamhets- 
teoretiskt helhetsperspektiv, och som bara till liten del förekommer i texten – i form av 
exempelvis motsättningar mellan samhällets totala produktion och de(n) specifika 
verksamheten/erna. Den synvinkeln synliggör i och för sig något av ekonomiska villkor, och 
deras inte sällan illa anpassning till vissa verksamheters behov och nödvändigheter. Eller, med 
andra ord, vinst (bytes-)värde i förhållande till behovs (bruks-)värde. Men avsevärt mer finns 
givetvis att säga om de omgivande sociokulturella samhällsramar, inom vilka verksamheter 
fungerar och opererar. Betydligt mer finns att sammanbinda till hur dessa operationer och 
funktioner i sig och vidare hur deras villkor påverkar (växelverkar med) individens behov, 
handlingar, och – inte minst – motiv. 
 
Jag skall här kort skissa mina funderingar genom att framhålla några av de samhällsfenomen som 
jag har i åtanke. Jag tar samtidigt ett steg ut från verksamhetsteoretikerna och hänvisar till två 
andra författare, C. Lasch och M. Castells (det får symbolisera en utblick som jag anser varje 
teori bör innefatta), för ett sedan åter låta ordet gå till Engeström. 
 
Lasch och Castells finner jag relevanta av flera skäl, men inte minst i samband med den vikt de 
lägger vid människans historia (och hennes kännedom om den). En aspekt de delar sinsemellan, 
liksom med den kulturhistoriska verksamhetsteorin. Båda framhåller de historielöshet som en 
grogrund för känslan av meningslöshet och brist på sammanhang (Lasch 1979, Castells 2000). 
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15.1 Kommersialiserad vänlighet 
 
Många forskare har genom åren fört fram olika beskrivningar av det avancerade 
”kapitalistsamhällets föränderliga karaktärsstruktur”. Ett betydelsefullt mål i utbildnings- 
processen till exempel i USA har varit att avvärja motsättningar, en ”kommersialiserad vänlighet” 
skulle skapas. Den amerikanska kulten av vänlighet döljer men avvärjer inte den hänsynslösa 
konkurrens om position och varor, som blir än mer hänsynslös i en tid då förväntningarna 
dessutom minskar. Det är inte särskilt betydelsefullt vad en människa gör, bara det faktum att hon 
har ”lyckats” (jmf t ex Lasch 1979)31.  
 
Dessa perspektiv är i min mening adekvata, när man vill diskutera både bytes/bruksvärde, 
samhällets totala produktion gentemot den specifika verksamheten, utsatta individer, samt inte 
minst utbildningspolitiska frågor – för att sammanbinda med resonemang kring 
institutionaliserade språkfrågor, och en skola som inte alltid vänder sig till alla. Vad ger det för 
allmänmänskliga konsekvenser om utbildningsmålet är att avvärja motsättningar, med det 
övergripande motivet att uppnå profitbaserad ”vänlighet”? Hur kan man tänka sig den ”socialt 
utsatte individen”, framhärda i en sådan kontext? Och vari ligger det meningsfulla? 
 
Han eller hon framhärdar knappast, när det framför allt (och enkom) gäller att inte ”verka med 
förlust”, och lika lite kan man tänka sig att det otillgängliga språkandet i skolan lär genomgå en 
positiv utveckling, så länge motsättningar skall undvikas. Sådana jämlikhetsreformer torde vara 
svåra att genomföra på gungande mark och konfliktskygga premisser (att möta motsättningar 
innebär inte sällan konflikter). Vad gäller möjligheten för en meningsfull verksamhet, i 
sammanhang som framför allt sätter konsumtion och vinst, anknyter jag till Leontiev. Han menar 
att personlighetens utveckling följer samma modell som ombildningen av de mänskliga behoven 
gör (för en direkt förbindelse till uppsatsens teoretiska diskussionsbas): ”De föremålsmässigt–
tingliga ’behoven för sig’ kan mättas, och tillfredsställandet av dem leder till att de sänks ner till 
den nivå som rymmer betingelser för livet och som människan märker desto mindre, ju mer 
vanemässiga de blir” (Leontiev 1986, s. 355). Därför… 
 
            ”… kan personligheten inte utvecklas inom konsumtionens ramar, dess utveckling 
              förutsätter tvunget en förskjutning av behoven till en skapelseprocess, för endast 
              en sådan känner inga gränser” (Leontiev 1986, s. 355). 
 
 
15.2 Informationell kapitalism 
 
Bilden av uttunnade och köpslående livsvillkor pareras av tanken om ”den informationella 
kapitalismens svarta hål” (Castells 2000). Bland annat analyserar Castells och talar om ett 
komplex av sammankopplingar mellan de för den informationella kapitalismens karaktäristiska 
dragen och uppkomsten av social polarisering och ojämlikhet. Informationalismens uppkomst går 
hand i hand med växande olikhet och detta har en hel del att göra med en allt hårdare logik av 
ekonomisk konkurrens, vilken i sig hänger samman med en kapitalistisk 
omstruktureringsprocess: Informationsålderns nya villkor – både tekniska och organisatoriska – 

                                                 
31 Lasch skriver utifrån amerikanska förhållanden, därav exemplifierat med USA. Jag finner dock hans resonemang 
fortfarande bära även utanför de gränserna. 
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skapar en kraftfull ny riktning i vilken självrannsakan allt mer lämnar plats för profitjakt (Castells 
2000)32.  
 
Vidare talar Castells om ”negeringen av oss själva”: Vid millenniets slut har miljoner barn dödats 
eller är på väg att dödas av krig. ”Och tiotusentals barn har förvandlats eller förvandlas till 
stridande/döende djur för att föda de blodiga, meningslösa krig som plågar planeten” (Castells 
2000, s. 175). I allt större utsträckning dras barnen in i krigen och får lov att ansluta som soldater, 
då det saknas andra alternativ. I detta spelar allt en roll; fördrivning, separation från föräldrar, 
fattigdom. Det nya är med Castells en dramatisk tillbakagång för sociala reformer och 
försvagningen av institutioner till stöd för barnrättigheter. Dessutom utgör den informationella 
kapitalismen en särskild social struktur, med en egen dynamik och egna regler, i vilken det sker 
överexploatering av och övergrepp mot barn på ett systematiskt sätt (ibid.). 
 
Åter här med andra ord påtalas koppling mellan samhällsstruktur, och den utsatta individen 
(social polarisering, ojämlikhet). Det blir en betydelsefull fråga att studera hur den i grunden 
sociala individen kan hantera en omvärld som alltmer präglas av (ekonomisk) konkurrens och 
stora klyftor samhällsgrupper emellan: Barnet i skolan som inte behärskar den dominerande 
kommunikationskoden, och inte duger någonting till om hon eller han inte inbringar någon 
samhällsförtjänst. Vart tar det vägen? Vad händer om det sociala behovet inte äger tillräckliga 
instrument – vare sig kommunikativa eller ”rent praktiska”?: Det är svårt att upprätthålla social 
närhet, utan ”en plats på jorden”, med hänvisning till krig och fördrivning – alienation får lätt 
fotfäste33. Hur mycket tyngre faller inte ett sådant barn, eller en individ, in i en missbrukande 
verksamhet, genom vilken det i utanförskapet söker upprätta och skapa ett grundläggande 
livsvillkor, någon form av meningsfull samhörighet? 
 
Drogens (instrumentets!) tillgänglighet tycks dessutom svämma över: En ny brottslighet utnyttjar 
ekonomisk globalisering och de marknader som har högst prioritet är förstås områden där ett 
högsta pris kan tas ut, områden med störst efterfrågan. Ett sådant är just narkotikahandeln, 
knarkkartellerna – oavsett om det rör sig om opium/heroin från t.ex. Sydostasiens Gyllene 
Triangel, eller kokain i Colombia (Castells 2000). 
 
Det är alltså frågan om grundläggande strukturförändringar, och i dessa förändringsprocesser 
faller frågan om missbruk in med en kanske ”fördröjd” synvinkel. Det förefaller som om de 
otaliga problemställningar som redan finns angående drogmissbruk, blir ännu fler. Jag vill mena 
att tätt sammanhängande med dylika ekonomiska, politiska, samhälleliga förhållanden, av vilka 
jag här nämnt ett fåtal, följer spörsmål om de förmedlande verksamheterna. Det tycks vara en 
svårlöst gåta hur man skall lösa prekära levnadsangelägenheter, utan att i fokus sätta vad som i 
själva verket medierar både dem och själva levandet. Utan att se till vilka de instrument är utan 
vars hjälp inget skulle ske. Det rör sig om sådana strukturella förändringsprocesser, vilka: 
           
      ”... alstrar en fundamental förändring i de makropolitiska och makrosociala  
            sammanhang som formar och präglar det sociala handlandet och den mänskliga 
            erfarenheten världen runt” (Castells 2000, s. 15). 
 
                                                 
32 Det kan tyckas ligga nära till hands att tolka Castells teknikdeterministiskt. Oavsett hur man väljer att förhålla sig 
till hans resonemang, så är min mening vare sig teknikfientlig eller deterministisk. Jag anser att den empiriska bas 
som Castells bygger sin analys på, i sig är nog att beakta. 
33 Flera författare har talat om en alienationens tidsålder (jmf. t.ex. Ramström 1991).  
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15.3 Utvidgande lärande 
 
Detta sociala handlande och denna mänskliga erfarenhet produceras av mentala föreställningar, 
otaliga språksystem, en mängd av redskap. Det finns inte någonting i min mening som  
uppkommer i ingenmansland, eller som det inte går att lära sig något om och öka sin förståelse 
för. Att studera de redskap, genom vilka de många och skilda människorna kopplar sig till sin 
omvärld, ser jag i sig som ett kraftfullt instrument – en potentiell utvecklingszon – vad gäller vår 
möjlighet att utvecklas genom ett utvidgande lärande. Ett lärande som bättre kan omfatta 
komplexa sociokulturella (och socioekonomiska) förändringar, både på makro- och mikroplan, 
och nya sammansatta helheter. 
                   
                   ” ... the concept of activity as a principle of explanation may be 
                   continuously reexamined and reconstructed by making concrete 
                   activities the object of study. This approach implies a radical localism.  
                   The idea is that the fundamental societal relations and contradictions  
                   of the given socioeconomic formation – and thus the potential for  
                   qualitative change – are present in each and every local activity of that 
                   society. And conversely, the mightiest, most impersonal societal 
                   structures can be seen as consisting of local activities carried out 
                   by concrete human beings with the help of mediating artifacts,  
                   even if they may take place in high political offices and corporate 
                   boardrooms instead of factory floors and streetcorners. In this sense 
                   it might be useful to try to look at the society more as a multilayered 
                   network of interconnected activity systems and less as a pyramid of  
                   rigid structures dependent on a single center of power”  
                   (Engeström 1999, s. 36). 
 
 
 
 
 
 
Till sist        
 
Den lärdom jag genom detta uppsatsarbete kunnat dra, de nya erfarenheter jag haft förmånen att 
vara med om, innebär för mig även insikten att man aldrig blir ”klar” med ett ämne, eller en 
vetskap. Reflektionerna, studierna, och försöken till vidare förståelser av de flerfaldiga 
sammanhangen står än mer öppna nu, än när jag påbörjade arbetet (”… explanation may be 
continuously reexamined and reconstructed…”).  
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