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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka vad som motiverade människor med missbruk 

att söka missbruksbehandling samt att undersöka om en lyckad missbruksbehandling kunde 

förbättra personens livssituation. Studien undersökte även eventuella skillnader i motivation 

och livssituation utifrån genus. Respondenterna i undersökningen hade själva genomgått be-

handling för missbruk tidigare i livet. Studien utgick från en kvantitativ metod där ett snö-

bollsurval har använts för att samla in enkäter. För att nå målgruppen har verksamheter i en 

kommun i Sverige tillfrågats om de har möjlighet att dela ut enkäterna. Totalt femton enkäter 

från tre olika verksamheter ligger till grund för resultatet. För att analysera materialet har 

korstabeller använts för att kunna ge en överblick över frekvensfördelningen. De slutsatser 

som dras i studien är att en behandling mot missbruk kan förbättra en persons livssituation, 

relationen till barn fungerar som en motiverande faktor för föräldrar att genomföra behandling 

samt att några betydande könsskillnader i vad som är motiverande och hur livssituationen kan 

förändras under och efter behandling inte finns.   

 

Nyckelord: Missbruk, behandling, motivation, genus, kapital, livssituation, föräldrar, föräld-

raskap  
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Abstract 

The aim of this study was to examine what motivates people suffering from substance abuse 

to seek and undergo treatment for their affliction. Furthermore, this study aimed to examine 

any improvements made to the life situation of the respondents during and after the time of 

treatment. Possible differences in motivation and life situation according to gender has been 

examined. All respondents have undergone a successful treatment against substance abuse in 

the past. This is a quantitative study that have collected it´s data through surveys through 

snowball selection where establishments affiliated with the target group where asked if they 

wished to offer their participants to answer the survey. The result was 15 adequately answered 

surveys from three establishments within one county in Sweden. The data has been analyzed 

through cross tabulations to make an overview of the frequency distributions of answers in the 

survey. The conclusions of the study are that the life situation can improve by a completed 

treatment against substance abuse, the relation to their children is a motivator for parents to 

seek and complete treatment against substance abuse, and there are no notable differences in 

motivation and change in life situation during or after treatment between the genders.    

 

Keywords: Substance abuse, treatment, motivation, gender, capital, life situation, parents, 

parenthood      
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Inledning 
Missbruk av alkohol och narkotika är och har varit något som påverkar många människor i 

samhället. De som drabbas är inte bara de som själva missbrukar, utan också de personer som 

finns runt den som missbrukar såsom barn till en missbrukande förälder. Centralförbundet för 

alkohol och narkotikaupplysning (2017), CAN, skriver att narkotikaanvändningen under 

2000-talet har legat på en stadig nivå sedan en tidigare höjning under decenniet innan. Det 

finns dock tecken på att användandet hos unga vuxna ökat sedan år 2000. Enligt sjukhussta-

tistik, dödsorsaksstatistik och kriminalstatistik har narkotikakonsumtionen fortsatt öka gene-

rellt även om den mer tillfälliga användningen legat stadigt under flera år (CAN, 2017). Enligt 

en rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk som 

publicerades år 2017 tycks narkotikaanvändandet i Sverige ligga i paritet med andra europe-

iska länder. Däremot är andelen av de som avlider av sitt missbruk i Sverige mycket högre än 

det europeiska genomsnittet med 100 dödsfall per en miljon invånare medan det europeiska 

genomsnittet är 20,3 dödsfall per miljon invånare. Alkoholkonsumtionen har minskat bland 

både vuxna och ungdomar från år 2000 fram till idag. Trots det beräknas cirka 6 procent av 

landets befolkning vara beroende av alkohol i någon utsträckning. Även om dödsfallen på 

grund av alkoholmissbruk har minskat under längre tid kan alkoholen kopplas till andra nega-

tiva konsekvenser. Av de som omkommer i trafiken har 19 procent haft en otillåtet hög alko-

holhalt i blodet och antalet alkoholrelaterade diagnoser samt anmälningar av alkoholrelaterat 

våld ökade under 2000-talets första årtionde för att sedan minska något (CAN, 2017). Av 

denna anledning behövs åtgärder för att minska förekomsten av alkohol- och substansmiss-

bruk.      

 

Grella, Polinsky, Hser & Perry (1999) skriver att kvinnors missbruk sällan får samma all-

männa uppmärksamhet som mäns missbruk, men att skambeläggandet av dem kan vara minst 

lika stort som det är för männen. Det finns vissa skillnader i missbruksbehandling mellan kö-

nen, bland annat är många behandlingar riktade till kvinnor också inriktade på föräldraskap, 

medan detta nästintill är obefintligt i missbruksbehandlingar som endast riktar sig mot män 

(McMahon och Rousaville, 2002).  

 

Ett fåtal studier har riktat in sig på att undersöka hur personer påverkas av att ha ett missbruk 

och samtidigt vara förälder. Dessa studier har visat på signifikant högre stressnivåer hos miss-

brukande mödrar jämfört med andra mödrar, som bland annat Collins, Grella & Hser (2003) 

påvisar. Barn påverkas inte bara av förälderns missbruk under graviditeten, utan får också i 

större utsträckning psykologiska eller beteendemässiga svårigheter. De löper också större risk 

att utsättas för övergrepp eller försummelse av föräldrar i aktivt missbruk samt riskerar att 

själva börja missbruka senare i livet (Collins et al., 2003). Det finns god kunskap om vilka 

konsekvenser en förälder i missbruk kan ha för barnet, dock föreligger det bristande kunskap-

er om insatser med positiv effekt på föräldraskapet. En behandling går främst ut på att upp-

muntra en förändring hos föräldern med nykterhet som mål. Även om det kan ses som det 

viktigaste i en behandling av själva missbruket, kan även förälderns behov av stärkt föräldra-

skap tillgodoses parallellt. Även om en förälders missbruk ofta påverkar barnet negativt, kan 

föräldern ses som den viktigaste resursen för att förbättra barnets situation (Socialstyrelsen, 

2012).  

 

De negativa konsekvenser som ett missbruk hos en förälder kan ha på ett barn är befäst i 

forskning av till exempel Collins et al. (2003), Paris, Herroitt, Holt och Gould (2015) och 

Smith Stover, Urdahl och Easton (2012).  Enligt Näsman och Alexandersson (2017) blir de 
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konsekvenser en förälders missbruk har på barnet först tydligt för föräldern efter att miss-

bruket upphört. Föräldrar uttrycker att de upplever en mental frånvaro från sina barn i aktivt 

missbruk då deras fokus ligger på missbruket istället för på relationen med barnet. De har 

även utvecklat strategier för att dölja sin berusning för barnen genom att sova och tenderar 

därmed att ytterligare öka frånvaron från barnet. De få studier som inriktat sig på förälderns 

mående visar på negativa konsekvenser för dem kopplade till missbruket. Föräldern förblir 

dock en av de viktigaste personerna i ett barns liv och dess agerande kan verka som en 

skyddsfaktor för barnet. Det finns därför behov av fler studier angående hur relationen till 

barnet påverkar förälderns önskan att bli fri från sitt missbruk. I korthet kan inte ett tillfrisk-

nande från substansmissbruk ske om individen inte är motiverad till att genomgå en föränd-

ring (Simpson & Joe, 1993). Motivation kan därför ses som en viktig del i tillfrisknandet och 

det kan finnas flera motiverande faktorer till att söka behandling för missbruk (Einbinder, 

2010). Denna studie kommer att inrikta sig på att undersöka vilka faktorer som kan motivera 

en person till att söka behandling för alkohol- och substansmissbruk samt om det blir några 

skillnader i personens ekonomi, boende, sociala kontakter, relation till familj, utbildning samt 

andras/samhällets syn på individen, det vill säga Bourdieus kapitaltyper efter att denne har 

genomfört behandling.  

 

Det är relevant för socialt arbete att genomföra denna undersökning, då den kan bidra till en 

större förståelse över vad som motiverar missbrukande människor till att söka och genomföra 

behandling. Det kan också göra att de behandlingar som erbjuds kan utformas på ett sådant 

sätt att de motsvarar det som kan motivera personer att söka vård och på så sätt bidra till att 

fler människor slutför behandlingen. Det skulle dessutom vara positivt för samhället att få fler 

människor att söka och genomgå hela behandlingen då det inte bara minskar missbruket, utan 

också de konsekvenser som missbruksproblematik kan medföra. Exempel på samhällspro-

blem som kan vara konsekvenser av missbruk är bland annat försummelse av barn, trafiko-

lyckor, kriminalitet etcetera (CAN, 2017). Att få fler människor att söka behandling för miss-

bruk kan även leda till att få fler arbetsföra människor till samhället. En ökad effekt av be-

handlingarna skulle även på sikt kunna minska samhällskostnaderna. Av denna anledning är 

studien både av relevans för socialt arbete och till nytta för samhället i stort.  

 

Syfte och påståenden 

Studiens syfte är att undersöka vad som motiverar människor med alkohol- och/eller sub-

stansmissbruk att söka missbruksbehandling, samt undersöka om en lyckad missbruksbehand-

ling kan förbättra personens livssituation. Mer specifikt ska följande påståenden undersökas.  

 

1: En lyckad missbruksbehandling kan förbättra den behandlades ekonomi, boende, sociala 

kontakter, relation till familj, utbildning samt andras/samhällets syn på individen.  

2: Barn fungerar som en motiverande faktor för att söka behandling. 

3: Det föreligger skillnader i motivation och förändringar i livssituation före och efter behand-

ling kopplat till respondenternas könstillhörighet. 

Teoretiska begrepp 
I den här studien kommer tre teoretiska begrepp, genus, kapital och motivation, att beaktas 

och användas för att analysera resultatet. Nedan följer en redogörelse över de definitioner av 

begreppen som kommer att användas i studien.  
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Genus 

Traditionellt har synen på könen och dess skillnader varit förankrat i naturalistisk tanketradit-

ion där könsskillnader förklaras med biologiska och naturliga orsaker. Genom den naturalist-

iska traditionen har olika sociala förklaringar på sociala fenomen försökt förklara skillnaden 

mellan könen och dess förutsättningar. I viss mån lever denna syn även kvar i dag när det 

kommer till synen på vad det innebär att vara kvinna respektive man (Angelfors, 2009). 

Mattsson (2010) menar att genus ses som en social konstruktion avseende vad som är manligt 

och kvinnligt, där fokus ligger på förhållandet mellan den biologiska kroppen och hur femini-

nitet och maskulinitet kan förstås. Avsikten är att göra en åtskillnad mellan kön och genus, där 

kön representerar den fysiska kroppen och där genus kan förstås som hur människor uppfattar 

sig själva och sin kropp i relation till könsstrukturer. Vidare kan genus förstås som de normer, 

förväntningar, egenskaper och föreställningar som samhället tillskriver manligt och kvinnligt. 

Det är kontextbundet och förstås utifrån den kultur, tidsepok och sammanhang som råder. 

Begreppet kan även användas på en samhällelig nivå för att förklara olika maktstrukturer som 

råder mellan kategorierna kvinnor och män (Mattsson, 2010). Hirdman (1988) skriver att ge-

nus kan förstås som en föränderlig tankefigur angående femininitet och maskulinitet som 

skapar sociala föreställningar. I detta skapande utnyttjas de biologiska skillnaderna för att 

skapa tankefigurer vilket leder till att även biologin kan påverka och ändra hur genus förstås 

(Hirdman, 1988).   

 

En norm är en typ av social makt som formar en betraktares syn och uppfattning av ett subjekt 

till en begriplig helhet. Inom denna makt ryms den binära synen på genus och vad manligt och 

kvinnligt innebär. På så vis blir normen något som återskapas i handlingar, inte nödvändigtvis 

för att subjektet genomför handlingen utan för att betraktaren tolkar handlingen som subjektet 

gör med en förväntan att den ska genomföra den normativa handlingen. Handlingarna åter-

skapar normen i sociala möten i vardagen och förstås utifrån dessa handlingar och möten. 

Synen på genus idag utgår mestadels från en dikotomisk syn på genus där manligt och kvinn-

ligt kommer med en serie förväntningar och tillskrivande av olika egenskaper grundat på hur 

personen uppfattas. Genus påverkar sålunda hur omgivningen ser på en person och kan även 

påverka hur en person ser på sig själv och hur den förväntas vara (Butler, 2006). Inom miss-

bruksvården likväl som i övriga samhället blir både män och kvinnor behandlade utifrån vilka 

egenskaper och normer som samhället tillskriver de olika könen. Till exempel skriver Taylor, 

Caudy, Blasko och Taxman (2017) att det finns skillnader mellan könen inom missbrukspro-

blematiken där kvinnor exempelvis lider större risk för återfall, utsätts i högre utsträckning för 

övergrepp, en högre andel lider av psykisk ohälsa och de som har barn uttrycker en större oro 

för att förlora vårdnaden jämfört med manliga föräldrar. Forskarna skriver dock att det inte 

finns några skillnader mellan könen när det gäller motivationen till att söka behandling. Där-

för är det av intresse för denna studie att utgå från begreppet genus (Taylor et al., 2017).  

 

När det kommer till föräldraskap och manligt och kvinnligt finns det idag skillnader i hur en 

mor och en far förväntas vara. Trulsson skriver (1998) att moderskap har betydelse för kvin-

nans identitet och sociala plats i samhället. Utifrån de normer och sociala sammanhang som 

råder finns det en föreställning om att kvinnor måste vara mammor för att ses som en “riktig 

kvinna”. Om en kvinna misslyckas med moderskapet kan hon känna sig förnerdrad och skam-

fylld (Trulsson, 1998). Faderskap är dock inte ett socialt fenomen på samma sätt som moder-

skap, då rollen som pappa inte förknippas till det maskulina av samhället. Det finns inte 

samma förväntningar på fäder som på mödrar att ta sig an rollen som förälder. Dock börjar 

barn och familj bli en allt viktigare del av mäns liv idag, där karriär och jobb tidigare stod i 

fokus och var starkt kopplat till det maskulina. Män börjar alltmer visa en önskan att få umgås 

och knyta an med sitt/sina barn (Hagström, 1999). McMahon och Rousaville (2002) visar i sin 
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studie på skillnader i behandling mot missbruk grundat på vårdtagarens genus där föräldra-

skap ofta lyfts fram i behandling som är riktad mot mödrar, men inte mot fäder.  

 

Alborn (1997) skriver om moraliseringen av alkoholvanor och att det fortfarande finns en 

skillnad mellan synen på alkohol och maskulint respektive feminint. Samhällets syn på kvin-

nors alkoholintag bygger fortfarande på samma normssystem som fanns under 1900-talet, 

vilket är att kvinnor endast ska dricka en mindre mängd alkohol och under kontrollerade for-

mer. Mannen har rätt till att dricka mer alkohol till följd av att han har rätt till den avkopp-

lingen efter att ha arbetat och slitit, vilket kvinnan inte har. Trots att dryckesvanorna har för-

ändrats hos respektive kön har inte normerna förändrats. Det leder till att kvinnor som dricker 

för mycket alkohol kan känna sig stigmatiserade och skamfyllda. Kvinnan ses även som den 

vårdande och den som ska upprätthålla familjen som social enhet, vilket kan leda till att hon 

känner sig skamlig, smutsig, mindre värd och som en dålig moder om hon dricker för mycket 

alkohol (Alborn, 1997).  Då det fortfarande finns skillnader mellan könen i fråga om missbruk 

och alkohol är det relevant att ha genus i åtanke i genomförandet av denna studie.  

 

Kapital 

Carle (2015) skriver om Bourdieus förståelse av begreppet kapital som handlar om att visa 

vad människor har för möjligheter att påverka sociala grupper samt ingå i sociala grupper. För 

att ingå i en viss social grupp eller fält krävs att individen har ett särskilt kapital som gör att 

hen passar in. Det finns fyra olika typer av kapital en individ kan ha. Socialt kapital är en per-

sons sociala kontakter i form av familje- och släktband, kontakter med olika vänner eller kol-

legor. Kulturellt kapital avgörs av vilken utbildning en person har, vad den konsumerar för 

kultur i form av böcker och dylikt samt vad de har för språkbruk. Ekonomiskt kapital är inte 

bara pengar, utan också ägodelar som kan vara krav för att få ingå i vissa sociala fält. Det 

symboliska kapitalet tillskrivs en individ av andra genom de attribut de anser individen har 

och utstrålar. Det kan innebära att individer som uppvisar brister i andra typer av kapital ändå 

kan komma in i en social grupp tack vare sitt ekonomiska kapital. Liksom olika sociala grup-

per kan ändras över tid angående vilket kapital som krävs för att ingå i gruppen, kan även en 

individ påverka vilket kapital de har och därmed förändra och utveckla sitt kapital för att ingå 

i en ny grupp eller stärka sin ställning i en grupp de redan är med i. Kapital kan även göra att 

klasser reproduceras över tid, även om vad som krävs för att ingå i gruppen kan ändras över 

tid. Dessa processer brukar dock sträcka sig över årtionden innan betydande förändring kom-

mit till stånd (Carle, 2015). 

 

Enligt Carle (2015) menar Bourdieu att en individs handlingar alltid är både individuella och 

kollektiva. Genom att människan ingår i olika sociala miljöer har den olika sätt att hantera 

situationen och agera på. Det innebär att deras sätt att agera formas utifrån de olika erfaren-

heter de får i de olika miljöerna, vilket ger dem en möjlighet att agera naturligt i olika situat-

ioner. Människors sätt att hantera situationer kan ändras och vilka erfarenheter de får längs 

vägen. Detta är en grundläggande aspekt för att människan ska kunna förändra eller utveckla 

sina kapital. Vidare är det viktigt att göra en åtskillnad mellan volym och innehav av till-

gångar inom de olika kapitalen. Det räcker inte att enbart inneha vissa tillgångar inom en typ 

av kapital, det måste dessutom vara de rätta samt vara av tillräcklig mängd (Carle, 2015). 

 

Timpson, Eckley, Sumnall, Pendlebury och Hay (2016) skriver om återhämtningskapital 

kopplat till missbruk. Återhämtningskapital grundar sig på Bourdieus kapitalteori. Begreppet 

syftar på de resurser en människa har tillgång till för att ingå i de sociala strukturer de tillhör. 

Återhämtningskapital är enligt ovan nämna forskare de resurser en person har tillgång till för 
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att åstadkomma den förändringsprocess det innebär att gå från aktivt missbruk till ett liv av 

nykterhet. Återhämtingskapital består av fyra delar som liknar dem som i kapitalteorin baseras 

på. Det personliga kapitalet omfattar fysisk och mental status likväl som kunskaper och even-

tuella sysselsättningar. Det sociala kapitalet är tillgång till stöd från familj, vänner, samhälls-

stöd eller andra grupper eller individer. Fysiskt kapital är tillgång till tryggt boende och 

pengar. Det kulturella kapitalet är personens egna övertygelser, trosuppfattningar och känslan 

av identitet. Återhämtingskapitalets delar anspelar sålunda på vad en person behöver förbättra 

för att ett tillfrisknande ska äga rum. Det kan hjälpa att beakta återhämtningskapitalet för att 

utforma en insats med ett evidensbaserat arbetssätt för att stärka de delar som behövs för att 

en individ ska få bästa möjliga förutsättning för att tillfriskna (Timpson et al., 2016). 

 

Motivation som begrepp 

Gällande motivation till inlärning kan det konstateras att motivation ofta kopplas till stimulins 

kraft och känslan av att åstadkomma en förbättring genom att övervinna utmaningen indivi-

den ställs inför. En utmaning som ses som trivial kan sänka individens motivationsnivå då 

denne inte finner sysslan utmanande, medan en för svår uppgift kan ge individen en känsla av 

hopplöshet. Att ha tydliga och realistiska mål för vad som ska uppnås och inom vilken tid 

gynnar en individs förmåga att nå sina mål, särskilt om det finns ett sätt att mäta delmål under 

processen. Motivation till att utsätta sig för svårare utmaningar ökar om ett lyckosamt utfall är 

särskilt eftersträvansvärd. Hur individen ser på sig själv och vad den önskar vara eller bli är 

viktigt för motivationen. Det är dock inte bara hur individen ser på sig själv utan även i relat-

ion till de människor som individen har runt sig. En grupp kan fungera stöttande för en individ 

som söker genomgå en förändring och även efter individen återgått till sin vanliga livssituat-

ion kan gruppen agera stöttande för att upprätthålla förändringen. Ingen av de ovan nämnda 

aspekterna har dock visat sig oumbärliga eller ensamt tillräckligt för att en individ ska bli mo-

tiverad nog att genomföra en förändring (McClelland, 1973).   

 

Motivation har identifierats som en viktig faktor både när det kommer till att söka och att ge-

nomföra en behandling med gott resultat. Simpson and Joe (1993) beskriver exempelvis moti-

vation som direkt avgörande för att en lyckad behandling mot missbruk ska kunna genomfö-

ras. Det gäller oavsett om det gäller behandling mot missbruk eller behandling mot psykisk 

ohälsa. Motivation kan sägas finnas i två olika former, inre motivation och yttre motivation 

(Kelley, Bickman & Norwood, 2010). Yttre motivation kan exempelvis vara press från föräld-

rar eller myndigheter att en individ ska genomgå behandling för sin problematik. Inre moti-

vation är individens egna förmåga att se ett problem i sin nuvarande situation och viljan att 

hjälpa sig själv. Motivation utgår inte enbart från en individ och omgivningens påtryckningar 

på denne utan även från motivationsnivå i personens behandlingsomgivning och det gäller 

inte bara eventuella övriga deltagare utan även de som arbetar inom behandlingen. Motivation 

till förändring och ett givet mål är nödvändigt men inte alltid tillräckligt för att en behandling 

ska bli lyckosam. Den behandlade måste också tro på sin förmåga att uppnå målet som satts 

upp (Kelley et al., 2010). Ryan och Deci (2000) skriver om Self-Determination Theory, vilket 

är en etablerad teori om motivation som tar upp den inre och yttre motivationen. De skriver att 

trots att det finns skillnader mellan den yttre och den inre motivationen kompletterar de 

varandra och oftast behövs både den inre och den yttre för att lyckas med en utveckling. För 

att de båda typerna av motivation ska kunna komplettera varandra är det av vikt att det finns 

en balans mellan dem på så sätt att individen har möjlighet att agera både utifrån den inre mo-

tivationen och den yttre motivationen (Ryan & Deci, 2000). 
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Begreppens användning i studien 

Motivation är ett centralt begrepp i denna studie på grund av den vikt det tycks ha för den som 

genomgår behandling. Motivation kommer därför vara  något som denna studie avser att mäta 

och begreppet kommer att sättas i relation till kapitalbegreppet och genus. Studien kommer 

nyttja teorin om inre och yttre motivation, då det är en väletablerad och ofta använd teori när 

det kommer till att mäta motivation. Begreppet är relevant att använda i studien då studien 

syftar till att undersöka vad som motiverar människor till att söka behandling för missbruk. 

Anledningen till att ha med begreppet under det teoretiska avsnittet är att skapa en större för-

ståelse för vad motivation faktiskt är och hur det kan användas för att förstå människor som 

söker vård för missbruk.  

 

Motivation kan kopplas till kapitalbegreppet. Begreppet motivation kommer att användas för 

att undersöka vilka delar i kapitalbegreppet som kan ses som motiverande för att söka behand-

ling och om deltagarna har förändrat något i sina kapital under behandlingen. Motivation till 

förändring kan ha sin grund i att människor har en önskan att påverka och utveckla sitt kapital 

för att exempelvis ingå i en ny grupp. Om personen exempelvis har ett lågt ekonomiskt kapi-

tal skulle det kunna vara en motivation till att bli nykter för att eventuellt kunna öka det eko-

nomiska kapitalet genom att exempelvis få möjlighet till ett fast arbete och bostad. Enkäten 

kommer att användas för att göra en ansats till att undersöka om exempelvis det ekonomiska 

kapitalet eventuellt har förändrats, samt om det kunde ha setts som en källa till motivation för 

att söka behandlingen. Även återhämtningskapital kan kopplas till begreppet motivation ge-

nom att det fokuserar på de resurser en människa har för att kunna åstadkomma en föränd-

ringsprocess. Den yttre motivationen skulle kunna ha sin kärna i de sociala och fysiska åter-

hämtningskapitalen medan den inre motivationen skulle kunna ha sin kärna i det personliga 

och det kulturella kapitalet. Vidare kan genus kopplas till motivation och kapital då det kan 

finnas skillnader i vilka kapital som kan anses vara motiverade mellan könen. Detta då sam-

hället tillskriver olika normer, förväntningar och egenskaper till manligt och kvinnligt vilket 

skulle kunna leda till att män och kvinnor värderar olika kapital på olika vis och därigenom 

blir motiverade av olika slags kapital. Ett resonemang om likheter och skillnader mellan kö-

nen kommer att föras utifrån kapitalbegreppen. 

Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning att presenteras med avsikt att ge en överblick över det rå-

dande forskningsfältet. Kapitlet är uppdelat i fyra underrubriker som behandlar missbruksbe-

handling, föräldrar i missbruk, motivation till att bli nykter samt tendenser och kunskapsluck-

or inom forskningen.  

Missbruksbehandling samt skillnader mellan kön 

Det finns ett antal utvecklade insatser där målet är att minska missbruket och förekomsten av 

illegala substanser samt hjälpa de som är beroende av dessa substanser. I insatser idag finns 

oftast en hög grad av samhällsdeltagande från exempelvis myndigheter och ideella föreningar 

för att förbättra individens sociala och ekonomiska förutsättningar och livssituation för att 

hjälpa denne ur sitt missbruk. Aspekter av ett lyckosamt tillfrisknande kan vara hopp, livsme-

ning, optimism, en känsla av identitet och empowerment. En tillfriskningsprocess från miss-

bruk omfattar inte bara personlig styrka, utan också tillgång till återhämtningskapital (Timp-

son et al., 2016). Kvinnors substansmissbruk får sällan samma allmänna uppmärksamhet som 

det manliga. Skambeläggandet av omgivningen mot en missbrukande kvinna kan dock vara 

minst lika stort eller större än det hos män (Grella et al., 1999). Missbrukande kvinnor har 

också i högre grad ansvar för barn jämfört med män i missbruk (Grella et al., 1999). Det finns 
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ofta skillnader i problematik mellan missbrukare kopplat till kön. Kvinnor löper till exempel 

större risk för återfall, utsätts i högre utsträckning för övergrepp, en högre andel lider av psy-

kisk ohälsa och de som har barn uttrycker en större oro för att förlora vårdnaden jämfört med 

manliga föräldrar. Däremot tycks det inte finnas några skillnader i andel lyckosamma behand-

linar mellan könen, även om vissa behandlingar ännu är inriktade på de förutsättningar som 

gäller för vuxna män. Båda grupperna visar dock samma frekvens av återfall efter behandling 

samt hur länsge de stannar i behandling även om kvinnornas tidsspann från kortaste till 

längsta behandling är större än motsvarande för männen. Den verksamma faktorn som gör att 

kvinnor trots andra förutsättningar än män svarar lika bra på behandling är idag oklart (Taylor 

et al., 2017). Behandlingar inriktade på bara kvinnor har i högre utsträckning insatser och de-

lar som behandlar graviditet och föräldraskapets olika delar för att stärka den behandlades 

föräldraförmåga. Följaktligen är behandlingar enbart för kvinnor mer attraktiva för de kvinnor 

som är gravida eller nyligen fått barn. Även gruppbehandlingar är vanligare inom de insatser 

som riktade sig enbart till kvinnor (Grella et al., 1999).   

 

Föräldrar i missbruk 

Näsman och Alexandersson (2017) skriver att föräldrar i aktivt missbruk har utvecklat strate-

gier för att dölja sin berusning för barnen genom att exempelvis sova och tenderar därmed att 

öka frånvaron från barnet. I aktivt missbruk kan föräldrar minska tiden med barnet genom att 

låta en annan vuxen ta ansvar för barnet eller avböja umgänge med barnet. Orsakerna till det 

kan vara att föräldern försöker dölja sitt missbruk för barnet, genomgår behandlingar eller 

fråntas vårdnad av barnet i någon form. När barnet och föräldern umgås när föräldern är på-

verkad gör berusningen ofta att föräldern får svårt att fylla föräldrarollen. Förälderna kan även 

själv hamna i behov av hjälp eller vård exempelvis för att denne är så berusad att den är oför-

mögen att kommunicera eller gå, drabbas av akuta sjukdomstillstånd eller överdoser. Fre-

kvensen av övergrepp mot barnen ökar också när föräldern är berusad i barnens närvaro. Hos 

barnet kan dessa situationer skapa många negativa känslor och tvinga barnen att ta ett vuxet 

ansvar de ännu inte är redo för. Barn till missbrukande föräldrar har också i högre grad pro-

blem i skolan och hälsoproblematik (Näsman & Alexandersson, 2017). 

 

Forskningsunderlaget när det kommer till föräldraskap och missbruk inriktar sig primärt på 

hur det påverkar barnens livssituation. Majoriteten av de studier som har förälderns mående 

som fokus är främst inriktade på mödrar. Enligt McMahon och Rousaville (2002) har föräld-

raskap länge varit en del i missbruksbehandling för kvinnor, men är i det närmaste obefintlig i 

behandlingar riktade mot män. Trots det visar Collins et al. (2003) att män som är aktivt del-

tagande i sina barns uppväxt har större chanser att leva nyktert än vad kvinnor som är aktivt 

deltagande i sina barns liv har, även om högt deltagande i barnets liv påverkar båda könen 

positivt när det kommer till minskning av återfall och psykisk ohälsa. Hall, Smith Sto-

ver,  McMahon och Easton (2012) skriver att män som är pappor har 72 procent mindre risk 

att få positivt på urintester vid stickprov under behandling mot män som inte är pappor. Det 

gör att insatser som inriktar sig på att förbättra relationen mellan missbrukande föräldrar och 

dess barn sannolikt kommer ha positiva effekter på fäder (Collins et al., 2003). Flera av pap-

porna i studien uttryckte även en önskan att föräldraskap skulle vara en aspekt av missbruks-

behandlingen (Hall et al., 2012). Vidare undersöker Collins et al. (2003) om psykisk ohälsa 

kan kopplas till högt deltagande i barnets liv och missbruk, vilket det visar sig göra i båda 

fallen då det tycks påverka nivån av stress och missbruksfrekvens hos föräldern. Psykisk 

ohälsa i form av depression och stress har även visat sig påverka föräldraförmågan negativt 

och öka risken för övergrepp och försummelse av barnet (Smith Stover et al., 2012). Andra 

studier drar slutsatser om att psykisk ohälsa snarare än ett missbruk kan påverka föräldraför-
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mågan negativt. Hall et al. (2012) skriver bland annat att pappor med PTSD korrelerade med 

dålig föräldraförmåga, medan pappor med missbruksproblem inte korrelerade med dålig för-

äldraförmåga. Även Paris et al. (2015) menar att den psykiska ohälsan snarare än missbruk 

påverkade hur mödrar lyckas i föräldraskapet. Det gör att ett fokus på förälderns psykiska 

mående inom ramen för en missbruksbehandling kan stärka inte bara förälderns egna mående, 

utan också dennes förmåga att fylla de krav som föräldraskap innebär.   

 

Motivation till att bli nykter 

Motivation till att bli fri från missbruk ses som en grundläggande faktor för att lyckas med 

behandlingen (Simpson & Joe, 1993; Einbinder, 2010; Taylor et al., 2017; Schultz et al., 

2018). Seay, Iachini, DeHart, Browne och Clone (2017) har studerat föräldrarollen hos främst 

kvinnor som motivation till att delta i missbruksbehandling där motivation – av respondenter-

na – definierades som en vilja att bli en bättre förälder. Det som kunde hindra mammorna från 

att söka behandling var en rädsla att separeras från barnet, skuld över att ses som svag och de 

skyldigheter som följer med ett föräldraskap (Seay et al., 2017). Individens vilja att förändra 

sitt beteende, att söka behandling eller att aktivt delta i behandlingen kan ses som exempel på 

motivation (Einbinder, 2010; Taylor et al., 2017). En studie gjord år 2017 visar att det inte 

finns några skillnader mellan könen i fråga om motivation. Det finns dock skillnader mellan 

könen angående anledningen till varför de söker behandling, där exempelvis kvinnor tenderar 

att se sitt missbruk som ett problem i större utsträckning än vad män gör. Kvinnor har även en 

större vilja att motta hjälp och genomföra behandling för sitt missbruk samt så känner dem en 

högre press att genomgå behandling. Studien drar slutsatsen att det är möjligt att motivation 

till att söka behandling inte är något som påverkas av könen, men att kön kan påverka delta-

gandet i behandling (Taylor et al., 2017). Som tidigare nämnt riktar sig dock det mesta forsk-

ningsunderlaget angående föräldrar och missbruk samt missbruksbehandlingen primärt till 

barnet eller till modern. Föräldraskap har exempelvis länge varit en del av behandlingen för 

kvinnor men inte för män (McMahon & Rousaville, 2002). Med grund i detta kan det tolkas 

som att det finns vissa skillnader mellan könen, både i forskningen om ämnet och i behand-

lingen för missbruk.  

 

I Nordamerika har missbruk och behandling undersökts bland mödrar i en indianstam med 

fokus på moderskap som en motiverande faktor till att söka vård för missbruk. Studien be-

skriver att ett motiv till att minska användandet av droger, söka vård och förbli nykter är att 

bli mamma. En kvinna i studien uttrycker att hon såg barn bli misshandlade och försummade 

för att sedan själv växa upp och börja missbruka samt misshandla och försumma sina egna 

barn. Det blev en cykel som hon inte ville att de egna barnen skulle hamna i, vilket blev en 

motivation att själv bli nykter efter missbruk och därmed bryta mönstret. Ett omhänderta-

gande av barnen kunde dock både ses som en orsak till att börja missbruka och en motivation 

till att bli nykter (Schultz et al., 2018). En annan studie visar dock att det finns en negativ på-

verkan på motivationen att bli nykter till följd av de praktiska och emotionella svårigheterna 

att lämna barnen i någon form av instans eller om de blev placerade i fosterhem. Om modern 

förlorade vårdnaden av barnet och chansen att de skulle återförenas igen var liten kunde moti-

vationen till att bli fri från missbruket påverkas radikalt, till följd av att modern kan känna att 

hon inte längre har något att kämpa för. Studien menar därför att barn automatiskt inte bör ses 

som en primär källa till motivation för att delta i behandling (Wilke, Kamata & Cash, 2005). 

Dock finns det studier som visar på det motsatta, det vill säga att barn fungerar som en moti-

verande faktor till att bli nykter (Schultz et al., 2018; Einbinder 2010). Einbinder (2010) har 

studerat Exodus-programmet i Kalifornien. Programmet riktar sig till mödrar och är en 18 

månader lång familjefokuserad behandling där kvinnorna bor tillsammans med sina familjer. 
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Det fokuserar inte endast på missbruket utan även på föräldraskap, hälsa, mental hälsa, ut-

bildning, anställning, ekonomi etcetera. Kvinnorna ansåg att programmet hjälpte dem att bli 

nyktra samt att återfå eller behålla vårdnaden av sina barn, samt att det förbättrade föräldra-

förmågan. En slutsats som studien drar är att relationen till barnen var den primära motivat-

ionskällan till att söka till Exodus-programmet och att det var en avgörande faktor till att 

kvinnorna lyckades med behandlingen (Einbinder, 2010).  

Tendenser och kunskapsluckor 

Forskningen visar att missbruk skapar olika problem kopplat till missbrukarens kön där till 

exempel kvinnor lider större risk för återfall och i högre utsträckning utsätts för övergrepp 

(Grella et al., 1999; Taylor et al., 2017). Missbruksbehandling som vänder sig till enbart kvin-

nor tenderar att ha en aspekt gällande föräldraskap som inte förekommer i samma utsträck-

ning i behandling som vänder sig antingen till båda könen eller endast till män (McMahon & 

Rousaville, 2002; Collins et al., 2003; Grella et al., 1999). Missbruksbehandlingar brukar ge 

lyckade resultat i samma frekvens oavsett kön, även om utgångspunkterna för vårdtagarna 

ofta är olika. Taylor et al. (2017) menar att det inte finns något evidensbaserat svar på varför 

behandlingarna ger lyckade resultat i samma utsträckning mellan könen när de deltar i samma 

behandling, fast med olika förutsättningar. Andra tendenser som kan ses i forskningen är att 

barn ofta ses som en motivation till att söka och genomgå behandling (Schultz et al., 2018; 

Einbinder, 2010). Dock menar vissa forskare att barn som blir omhändertagna eller omplace-

rade snarare kan vara en faktor till att föräldrar går in i missbruk (Einbinder, 2010; Wilke et 

al., 2005; Schultz et al., 2018). Det som genomgående kan ses i forskning är att motivation till 

att bli nykter ses som en grundläggande faktor till att söka och lyckas med behandling (Simp-

son & Joe, 1993; Einbinder, 2010; Taylor et al., 2017; Schultz et al., 2018).  

 

Kunskapsluckor som kan identifieras i forskning är bland annat att det ännu inte finns forsk-

ning som visar varför skillnader i förutsättningar mellan könen inte ger skilda resultat i 

samma behandling (Taylor et al., 2017). Majoriteten av forskningen som används i denna 

studie är gjord i USA. Svensk forskning om motivation till att söka och genomföra behand-

ling för missbruk har sökts, men inte hittats. Det går därför att konstatera att sådan forskning 

antingen saknas eller är svårtillgänglig. Vidare kan bristen på svensk forskning i detta avse-

ende ses som problematiskt då motivation framhålls som en av de absolut viktigaste förutsätt-

ningarna i en tillfriskningsprocess från missbruk (Simpson & Joe, 1993; Einbinder, 2010; 

Taylor et al., 2017; Schultz et al., 2018). Av denna anledning avser denna studie att bland 

annat undersöka motivation hos personer som genomfört öppenvårdsbehandlingar med gott 

resultat och skillnader mellan kön i en svensk kontext. Då forskningen i Sverige har varit 

knapphändig eller svårtillgänglig i ämnet kan det antas att det finns en kunskapslucka inom 

ämnet i Sverige, vilket talar för vikten att genomföra en studie om motivation till behandling 

för missbruk i svensk kontext. Dessutom undersöker denna studie skillnader i kapital före och 

efter behandling i en ansats att utröna hur dessa förutsättningar skiljer sig mellan könen och 

hur det påverkar motivationen hos de båda grupperna med syftet att finna indikatorer på fak-

torer motiverar förändringsprocessen.  

Metod 

Studien utgick från en kvantitativ ansats genom att använda enkäter. Den kvantitativa meto-

den valdes främst av etiska skäl då en kvalitativ metod med intervjuer kan upplevas som svårt 

för respondenterna på grund av det känsliga ämnet. Syftet med studien var att undersöka vad 

som motiverade dem att söka behandling för missbruk samt om det blev några skillnader i 

deras livssituation efter behandlingen. Detta kan vara känsligt att tala om med okända männi-
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skor. Enkäter möjliggjorde därmed att kunna få in information om ett känsligt ämne utan den 

personliga kontakten.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen utgick från studiens syfte och påståenden, där sökord valdes ut för att 

hitta relevanta artiklar. De sökord som användes var substance abuse, parenting, fatherhood, 

motherhood, motivation, treatment, recovery capital, gender, gender differences, Sweden, 

missbruk, behandling, föräldraskap, mödraskap, faderskap och genus. Dessa sökord användes 

i olika kombinationer i databaserna Primo, Google Scholar och Swepub. De inkluderingskrite-

rier som användes var Peer review, artiklar och socialt arbete. I de fall som sökningen genere-

rade få träffar breddades sökningen genom att exempelvis göra en trunkering eller byta ut 

sökord. När sökningen genererade för många träffar gjorde en avgränsning genom att exem-

pelvis använda frassökning och booleska operatorer. Vid sökningarna lästes titlarna igenom 

där artiklar valdes ut baserat på hur relevanta de var i relation till syftet med studien. Efter 

detta lästes abstract på de utvalda artiklarna och ytterligare ett urval gjordes. Sökningen resul-

terade i cirka 17 artiklar som användes i studien.  

 

Datainsamlingsmetod 

Bryman (2008) skriver att enkäter är ett sätt att samla in data som lämpar sig för att få in em-

piri från respondenter från en stor geografisk yta då det inte finns ett behov av att träffa dem. 

Analysarbetet av enkäter tar dessutom mindre tid, vilket gör att ett större antal respondenter 

kan behandlas. Enkäter gör även att samma frågor och formulering kan besvaras av samtliga 

respondenter och är flexibel angående när och hur den kan fyllas i. För att underlätta för re-

spondenten ska även enkäten vara utformad med så få frågor som möjligt samt utan långa 

stycken med text. Samtidigt behöver enkäten även innehålla text som på ett tydligt sätt be-

skriver hur enkäten ska fyllas i. Detta för att minska bortfallet av respondenter för såväl enkä-

ten som helhet som enskilda frågor (Bryman, 2008). Denna studie har nyttjat enkäter utfor-

mad specifikt för studiens syfte, samt utifrån vad Bryman (2008) skriver för att samla in data. 

Fördelar med enkäter, som denna studie har tagit fasta på, är att samtliga respondenter får 

exakt samma frågor och enkäten kan spridas över ett större geografiskt område, utan krav på 

personligt närvarande från de som genomfört studien och därigenom möjliggöra att flera sva-

rar på enkäten. Enkäter var en relevant datainsamlingsmetod för studiens syfte då det möjlig-

gjorde en undersökning hos flera respondenter. Datainsamlingsmetoden valdes även för att 

kunna mäta vilka faktorer som ansågs mest motiverande, vilka skillnader som föreligger i 

livssituation samt eventuella genusskillander. Enkäten innehåller frågor med självskattnings-

skalor i syfte att samla in data och är menad att rikta sig till personer som vid studiens tid-

punkt genomgått frivillig öppenvårdsbehandling för sitt missbruk.  

 

För att mäta motivation har enkäten i denna studie inspirerats av Texas Christian University 

(TCU) motivational form som utvecklades av Simpson och Joe (1993). TCU motivational 

form inriktar sig på att fånga respondentens känsla av behov för behandlingen, hur pressad 

individen känner sig att genomgå behandling, hur redo respondenten känner att den är att ta 

emot behandling samt vilja till förändring. Även nivån av erkännande av att respondenten har 

ett problem som måste åtgärdas mäts (Simpson & Joe, 1993). På grund av denna studies ka-

raktär har frågorna formulerats om för att spegla de förutsättningar den görs under. Det inne-

bar primärt att enkäten till denna studie har frågat om motivationen till behandlingen efter 

behandlingen genomförts till skillnad från ursprungsformuläret som är ämnat att användas 

före eller under respondentens behandling. Ett exempel på hur en fråga i enkäten utformades 
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är jag var tvungen att få hjälp för att sluta. Frågorna besvaras genom självskattningsskalor där 

svarsalternativen graderas från ett till fem där 1 var knappt motiverande och 5 var mycket 

motiverande. Utöver det fanns ett fristående alternativ som visade att inget i påståendet har 

setts som motiverande för respondenten.      

 

Enkäten innehöll olika typer av frågor för att kunna samla in kvantitativ data och samtidigt ge 

respondenterna möjligheten till att presentera resonemang kring de fenomen som studien un-

dersökte. Den bestod av ett antal frågor som besvarades genom självskattningsskalor för att 

jämförelser av motiverande faktorer, deltagande i barns liv samt förändring i livssituation ef-

ter behandlingen skulle kunna genomföras. En del av enkäten bestod av frågor med fritextsvar 

kopplat till studiens första två påståendena och utgjorde ett komplement till de kvantitativa 

svaren. Enkäten hade även med en fråga om könstillhörighet för att en jämförelse mellan sva-

ren från de olika könen skulle kunna äga rum. Varje fråga utformades med en egen instruktion 

med avsikt att förenkla för respondenten. Utöver enkäten fick respondenterna även ett inform-

ationsbrev där det stod vad enkäten skulle användas till samt information om hur deras per-

sonuppgifter skulle användas.  

Urval 

Ett snöbollsurval har använts för att finna respondenter till studien. Snöbollsurval innebär att 

forskaren tar kontakt med ett mindre antal människor och sedan använder dem för att få ytter-

ligare kontakt med fler respondenter. Genom att använda snöbollsurval minskar dock möjlig-

heten att få ett urval som är representativt för hela populationen och urvalet används oftare i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2008). Bryman (2008) skriver även att snöbollsurvalet kan vara 

relevant i kvantitativ forskning om forskaren fokuserar på relationen mellan människor (Bry-

man, 2008), vilket denna studie till stor del gör. Snöbollsurvalet är relevant för studiens syfte, 

då det inte finns en tydlig urvalsram att göra ett stickprov från. Människor som har genomgått 

missbruksbehandling för alkohol- och substansmissbruk finns på flera olika ställen i samhället 

varför det är svårt att få en urvalsram över populationen. Av denna anledning är snöbollsurva-

let ett lämpligt val. I studien har verksamheter tillfrågats om de har deltagare som tidigare har 

genomfört behandling för alkohol- och/eller substansmissbruk och om de deltagarna skulle 

vara intresserade av att besvara enkäten. Deltagarna som har tillfrågats har inte varit i på-

gående missbruksbehandling men har tidigare i livet behandlats för missbruk. De verksamhet-

er som har kontaktats har också tillfrågats om de kunde rekommendera en annan verksamhet 

som har deltagare som skulle kunna uppfylla kraven för att besvara studiens enkät.  

 

Studiens enkäter har samlats in via kontakt med tre ideella organisationer i en kommun i Sve-

rige. Från dessa tre organisationer har 18 enkäter samlats in från lika många respondenter 

varav 15 av dessa har använts i denna studies analys. Av de 15 enkäter som har använts har 

fem besvarats av kvinnor och nio stycken av män samt en respondent som valde alternativet 

annat i frågan om könstillhörighet. Respondenterna hade ett åldersspann mellan 27 och 71 

med en medelålder på 49 år. De tre enkäter som inte var med i analysen har inte använts då 

dessa tre inte hade signerat samtycke till deltagande i studien. Även i de enkäter som har an-

vänts för analysen finns visst bortfall i enstaka frågor då frågan till exempel inte har varit re-

levant för respondenten eller att den av annan orsak inte besvarats.  

 

Dataanalysmetod 

När allt datamaterial var insamlat användes statistikprogrammet SPSS för att koda variabler-

na. Det första som gjordes var att skriva in enkätens frågor som variabler och koda svarsalter-

nativen. De olika svarsalternativen kodades till siffror mellan 1-6 beroende på hur många 
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svarsalternativ som fanns. Till exempel i den första enkätfrågan om könstillhörighet kodades 

kvinna till 1, man till 2 och annat till 3. Efter att enkätfrågorna och svarsalternativen hade 

kodats in i programmet, kodades alla 15 enkätsvar in. Efter detta skapades korstabeller för att 

kunna analysera materialet. Hjerm (2014) skriver att korstabeller innehåller fler än en variabel 

och ofta är väldigt lättöverskådliga. I korstabeller används variabler både i kolumnen och ra-

derna och ofta används en procentuell beräkning för att enklare kunna se eventuella samband 

mellan variablerna (Hjerm, 2014). I denna studie användes korstabeller dels för att få en lättö-

verskådlig tabell och således kunna beskriva det. Även en procentuell beräkning fanns med i 

tabellerna.  

 

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) skriver om frekvensfördelning som innebär att en 

tabell skapas för att kunna mäta en variabels fördelning. Avsikten med en frekvenstabell är att 

ge en överblick över svarsfrekvensen, där fördelningen ofta även kan anges i relativa frekven-

ser, det vill säga procent (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I studien har 9 korstabeller 

med två variabler gjorts där avsikten var att få en frekvensfördelning över vilka faktorer som 

kan motivera till att söka behandling samt skillnader mellan kön och vilka förändringar i kapi-

taltyperna som har skett efter behandlingar samt skillnader mellan kön. Dessa tabeller gjordes 

för att kunna besvara studiens påståenden. Vidare skapades tre korstabeller med tre variabler 

för att få en frekvensfördelning angående om relationen till barnen ansågs vara en motive-

rande faktor till att söka behandling samt hur ofta respondenterna träffade sina barn innan 

respektive efter behandlingen. De variabler som användes i den första tabellen var om re-

spondenterna ville söka behandling för att förbättra relationen till sitt/sina barn, könstillhörig-

het och om de hade barn eller inte. I de två andra korstabellerna var variablerna hur ofta de 

träffade barnen innan/efter behandlingen, vilken könstillhörighet de hade samt om de hade 

barn. Den sista variabeln används som kontrollvariabel i alla tre korstabeller med tre variabler 

för att endast få med de respondenter som faktiskt hade barn under tidsperioden. Korstabeller 

var således en relevant dataanalysmetod för studien då den gav en tydlig och lättöverskådlig 

frekvensfördelning av materialet och där likheter och skillnader kunde upptäckas med hjälp 

av procentuella jämförelser av svaren. Då datamaterialet bestod av 15 enkäter gick det inte att 

söka efter signifikanta samband, vilket är anledningen till att denna deskriptiva analysmetod 

har valts. Genom att använda korstabeller gick det att beskriva vilka tendenser som finns i 

materialet kopplat till studiens påståenden, vilka har analyserats med hjälp av de teoretiska 

begreppen.  

Validitet 

Validitet innebär att beakta om frågorna i enkäten verkligen mäter det som avses att mätas. 

Det är därför av vikt att det finns ett samband mellan den teoretiska definitionen och den op-

erationella definitionen för att nå en hög validitet. I vissa fall kan det räcka med en enkätfråga 

för att klargöra hur begreppet ska mätas, medan det i andra fall behövs en längre teoretisk 

operationalisering. Då det inte går att ändra på frågorna i efterhand i en enkät är det viktigt att 

vara säker på att frågorna mäter det som avses att mätas, därför kan det vara givande att testa 

frågorna i pilotstudie innan de skickas ut till de egentliga respondenterna. Då kan en mindre 

grupp människor svara på om de förstår frågorna och därmed finns en möjlighet att justera 

frågor som är tveksamma i förhållande till syftet (Bryman 2008; Hjerm, 2014). För att operat-

ionalisera begreppet motivation har, som tidigare nämnt, TCU motivational form använts och 

utifrån detta har frågor formulerats för att passa studiens syfte. Tolv påståenden med själv-

skattningssvar från 1-5 samt inte motiverande alls har använts för att mäta motivation i enkä-

ten under fråga fem, se bilaga. Även begreppet kapital har operationaliseras i enkäten i fråga 

13 med hjälp av självskattningssvar och består av 14 påståenden där respondenten fick fylla i 

hur väl påståendena stämmer. Ett exempel på hur det sociala kapitalet har operationaliserats är 
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i vilken grad respondenten har positiva sociala kontakter samt huruvida relationen till familjen 

är bra eller inte, innan och efter behandlingen. Studien syftar även till att undersöka skillnader 

mellan kön med hjälp av genusbegreppet. I enkäten fanns en fråga om könstillhörighet för att 

kunna göra en analys utifrån kön. Frågorna i enkäten har även pilottestats på en mindre grupp 

människor med avsikten att undersöka om frågorna är förståeliga och om de mäter det som de 

avser att mäta. Under pilotundersökningen upptäcktes några språkliga missar som rättades till. 

Reliabilitet  

Reliabilitet avser om resultaten från en undersökning blir likadan om den skulle göras på nytt 

eller om den har påverkats av slumpmässiga händelser som leder till att undersökningen inte 

blir pålitlig (Bryman, 2008). Vid en enkätundersökning får alla respondenter samma frågor att 

besvara och blir inte lika påverkade av forskaren som till exempel vid en intervju, vilket ökar 

sannolikheten för hög reliabilitet. När respondenterna har några få fasta svarsalternativ ökar 

chansen för hög reliabilitet, då de inte behöver tolkas av forskaren som vid en kvalitativ stu-

die. Dock kan slumpmässiga fel även inträffa vid en kvantitativ studie då forskaren exempel-

vis kan mata in fel data (Hjerm, 2014). I denna studie bestod enkäten av både frågor med fasta 

svarsalternativ och av frågor med fritextsvar. Vid fritextsvaren krävdes en tolkning, vilket 

skulle kunna leda till en något lägre reliabilitet. Dock fick alla respondenter samma frågor att 

besvara där ett flertal av frågorna har svarsalternativ som inte behöver tolkas. Vidare fanns det 

en risk för att respondenterna fick olika instruktioner vid besvarandet av enkäterna då det var 

personal på de olika verksamheterna som informerade och delade ut enkäterna. Det skulle 

kunna leda till att respondenterna blev påverkade på olika vis innan de besvarade enkäterna. 

Personalen på verksamheterna har dock fått samma information innan utdelandet och bör så-

ledes ge liknande instruktioner till deltagarna. Respondenterna lade ner de besvarade enkäter-

na i kuvert som de förslöt och sedan lämnade in till personalen och bör således inte bli påver-

kade av vad de tror att personalen vill att de ska svara.  

 

Generaliserbarhet 

I kvantitativa studier är det ofta av intresse att kunna generalisera resultaten till en större po-

pulation och andra sammanhang. För att nå statistisk generaliserbarhet är det viktigt att ha ett 

representativt urval för den population som ligger till grund för urvalsprocessen. Det går där-

för inte att generalisera resultatet utöver urvalet (Bryman, 2008). Denna studie utgick från ett 

snöbollsurval, som enligt Bryman (2008) gör att chansen minskar för att få ett representativt 

urval. Detta för att det inte fanns någon tillgänglig urvalsram för populationen att göra ett 

stickprov från, varför snöbollsurval kunde ses som den enda genomförbara strategin (Bryman, 

2008). Då studien inte hade ett representativt urval kunde svårigheter med generaliseringen 

uppstå. Studiens resultat ska därför mer ses som tendenser, som ytterligare behöver studeras.  

Etik  

Det finns ett antal etiska principer och riktlinjer att ta hänsyn till när en studie ska genomfö-

ras. Deltagandet i studien måste ske på frivillig basis och rätten att avbryta studien även efter 

att enkäten har lämnats in måste finnas. Det innebär att även efter en deltagare lämnat in en 

besvarad enkät kan hen välja att avbryta sitt deltagande om denne så önskar. Vidare måste 

materialet förvaras väl utan möjlighet för utomstående att ta del av det, då det kan innehålla 

känslig information för deltagarna och dess anhöriga (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrå-

det (2017) skriver att dokumentationen ska förvaras säkert och att endast de som arbetar med 

studien ska ha tillgång till materialet. Enkäterna i denna studie har förvarats hemma hos en av 

författarna och när materialet överförts till datorn har det förvarats på hårddisken på en av 

författarnas dator samt på ett USB-minne för att säkerställa att det endast är de som arbetar 
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med studien som har tillgång till materialet. Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2017) god sed 

inom forskning. Grunden i de etiska riktlinjerna är att inte orsaka skada på de som är föremål 

för forskningen oavsett om det är människor eller djur. Med skada avses inte bara fysisk 

skada utan även psykisk, social och ekonomisk. En viktig del i ett forskningsetiskt arbete är 

att inge förtroende för det fält som forskarna representerar. Det finns därför ett antal förhåll-

ningsregler för hur forskning ska utformas. En förhållningsregel är att en forskare alltid ska 

tala sanning och tidigare forskningsstudier, begrepp och teorier ska alltid refereras till och 

bedömas på ett objektivt sätt av forskaren. Vidare ska texten kunna granskas och kontrolleras 

genom att metod, resultat och hur slutsatser har nåtts tydligt redovisas. Forskningsetik är inte 

bara att överväga utav rent etiska skäl utan omfattas av lagar och direktiv som forskaren är 

laga skyldig att följa (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

I denna studie användes enkäter som metod för att ta hänsyn till den etiska riktlinjen angående 

att inte orsaka skada på de som är föremål för forskningen. Då studien behandlade ett väldigt 

känsligt ämne och där målgruppen kan ha gått igenom en väldigt tuff period valdes intervjuer 

bort som datainsamlingsmetod för att det ansågs som att det skulle kunna åsamka deltagarna 

obehag. Om intervjuer skulle användas hade deltagarna behövt tala om en period som skulle 

kunna upplevas som jobbig med två okända människor. Genom att istället använda enkäter 

behövde respondenterna inte träffa oss och de kunde istället tala med ledaren för verksamhet-

en och därigenom kunna få stöd av någon de kände. En etisk fördel med enkäter är att respon-

denten kan besvara dessa utan att känna press från en intervjuare att fortsätta. Det kunde dock 

ses som en etisk nackdel att författarna inte var tillgängliga vid ifyllandet av enkäterna då det 

kan ha väckt känslor som författarna inte vet om. Författarna hade då inte möjlighet att kunna 

fånga upp om en respondent mådde dåligt och kunna hänvisa dem till stöd. Detta dilemma 

löstes genom att informera ledarna på verksamheterna om enkäterna för att de skulle kunna 

hjälpa till att fånga upp om en respondent led skada och därmed kunna hänvisa dem till stöd.  

 

Ett etiskt dilemma som uppstod under insamlandet av materialet var att respondenterna inte 

kände sig bekväma med att skriva sitt namn på samtyckesformuläret. Deltagarna ville inte att 

deras namn skulle förknippas med deras enkätsvar trots att det bara var författarna som skulle 

ha tillgång till det materialet, då de upplevde att det var känslig information. Genom att vara 

tydlig med informationen om varför samtyckesformuläret behövde undertecknas till ledarna 

på verksamheten var förhoppningen att deltagarna skulle få ta del av den informationen och 

därmed känna sig trygga med att skriva under formuläret. Det blev dock ett visst bortfall till 

följd av att deltagarna inte ville skriva under med sitt namn. Ett antal respondenter ifrågasatte 

behovet av en underskrift då den omöjliggjorde att enkäten kunde besvaras anonymt då signa-

tur krävdes. Det hade också angivits som den primära anledningen till att inte delta i studien 

för de som blivit tillfrågade men inte önskade delta i studien. Anonymitet var inget som utlo-

vades till respondenterna, men var ändå något som efterfrågades av deltagarna och därmed 

försvårade studien. Kvale och Brinkman (2014) skriver om informerat samtycke som innebär 

att respondenterna informeras om studien och hur den är upplagd. Det innebär även att re-

spondenterna frivilligt ska delta i studien och att de har vetskap om att de kan dra sig ur när de 

vill (Kvale & Brinkman, 2014). Genom att följa denna etiska riktlinje blev det ett bortfall till 

följd av att vissa respondenter inte ville delta om det inte kunde utlovas full anonymitet.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat med hjälp av korstabeller samt vissa utdrag från 

fritextsvaren i enkäten. Resultaten analyseras sedan med hjälp av de teoretiska begreppen som 

presenterats tidigare.  
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Förändring kopplat till kapital 

I enkäten avsåg fråga 13 att undersöka respondenternas livssituation innan respektive efter 

behandlingen och bestod av påståenden om ekonomi, boende, sociala kontakter, relation till 

familj, utbildning samt andras/samhällets syn på respondenten. Frågan bestod av 14 påståen-

den som besvaras med hjälp av en självskattningsskala. Svarsalternativen var 1-5 där 1 stod 

för stämmer inte alls och 5 stod för stämmer helt. Respondenterna kunde även välja inte rele-

vant som alternativ. Resultatet på fråga 13 visar att de frågor som undersöker skillnader i re-

spondenterna livssituation har visat på förbättringar efter behandling. Däremot kan resultatet 

inte med säkerhet visa att de förändringar som skett är kopplat till behandlingarna. Sålunda 

kan det inte med fullständig säkerhet påvisas att behandlingen är den mekanism som åstad-

kommit respondenternas förbättring av livssituationen och kapitalen, utan bara att en föränd-

ring faktiskt har skett. Resultatet visade på förbättring på samtliga kapitaltyper från före till 

efter behandling. De påståenden som visade på störst skillnad mellan innan och efter behand-

lingen kommer att visas i tabeller nedan.  

 

Förändring i det sociala kapitalet samt könsskillnader 

Tabell 1:1. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag kände att jag hade positiva soci-

ala kontakter för mig och mitt barn innan behandlingen samt svarsfrekvensen uppdelat efter 

kön.  

Jag kände att jag hade positiva soci-

ala kontakter för mig och mitt barn 

innan behandlingen 

Jag definierar mig som  

Kvinna Man Total 

Antal % Antal % Antal % 

 1 = Stämmer inte alls 3 75,0 2 22,2 5 38,5 

 2 0 00,0 4 44,4 4 30,8 

 3 1 25,0 2 22,2 3 23,1 

 4 0 00,0 1 11,1 1 7,7 

Total  4 100.0 9 100.0 13 100.0 

 

 

Tabell 1:2. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag kände att jag hade positiva soci-

ala kontakter för mig och mitt barn efter behandlingen samt svarsfrekvensen uppdelat efter 

kön. 

Jag känner att jag har positiva soci-

ala kontakter för mig och mitt barn 

efter behandlingen 

Jag definierar mig som  

Kvinna Man Total 

Antal % Antal % Antal % 

 3 1 20,0 1 11,1 2 14,3 

 4 0 00,0 4 44,4 4 28,6 

 5 = Stämmer helt 4 80,0 4 44,4 8 57,1 

Total  5 100.0 9 100.0 14 100.0 

 

Tabell 1:1 och tabell 1:2 visar skillnaden i upplevda positiva sociala kontakter för responden-

ten med dennes barn innan respektive efter behandlingen. Innan behandlingen valde 69,3 pro-

cent av respondenterna alternativ 1 (stämmer inte alls) och alternativ 2. Alternativ 3 och fyra 

valdes av 30,8 procent. Efter behandlingen valde 42,9 procent alternativ 3 och alternativ 4 

medan 57,1 procent valde alternativ 5 (stämmer helt). Det går därmed att se en ökning. Innan 

behandlingen var den högsta svarsfrekvensen alternativ 1 (stämmer inte alls), med 38,5 pro-

cent och efter behandlingen valde majoriteten, med 57,1 procent, alternativ 5 (stämmer helt).  

 



 

16 

 

Det går även att se vissa skillnader mellan könen. Innan behandlingen var det 75 procent av 

kvinnorna som valde alternativ 1 (stämmer inte alls) medan det bara var 22,2 procent av män-

nen som valde alternativ 1 (stämmer inte alls). Dock valde 44,4 procent av männen alternativ 

2. Efter behandlingen valde 20 procent av kvinnorna och 11,1 procent av männen alternativ 1 

(stämmer inte alls). Av männen valde 44,4 procent alternativ 4 och 5 (stämmer helt), medan 

80 procent av kvinnorna valde alternativ 5 (stämmer helt). Det går därmed att se att störst för-

ändring har skett hos kvinnorna, även om det även har skett en förändring hos männen. Det 

går även att titta på resultatet med hjälp av medelvärde. Hos kvinnorna var medelvärdet av 

svaren 1,50 innan behandlingen och 4,60 efter behandlingen. Hos männen var motsvarande 

siffror 2,22 och 4,33.  

 

Vidare visar resultatet även att 75 procent av de som svarade alternativ 5 (instämmer helt) på 

att de upplever att de har positiva sociala kontakter efter behandlingen instämde även helt 

(alternativ 5) på fråga 11 i enkäten om de känner sig trygga i sin nykterhet idag.  

 

Tabell 1:3. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag kände att relationen till min fa-

milj var bra innan behandlingen samt svarsfrekvensen uppdelat efter kön. 

 

Tabell 1:4. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag kände att relationen till min fa-

milj var bra efter behandlingen samt svarsfrekvensen uppdelat efter kön. 

 

Tabell 1:3 och 1:4 visar skillnader i upplevda familjerelationer. Innan behandlingen har 78,6 

procent kryssat i alternativ 1 (stämmer inte alls) eller alternativ 2. Endast en respondent in-

stämde helt (alternativ 5) i att relationen med familjen var bra innan behandling. Efter behand-

lingen har 92,4 procent av respondenterna svarat alternativ 4 eller 5 (stämmer helt).  

Det fanns inga större skillnader mellan könen i tabell 1:3. Hos kvinnor fick alternativ 2 den 

högsta svarsfrekvensen, medan hos män fick alternativ 1 (stämmer inte alls) den högsta svars-

Jag kände att relationen till 

min familj var bra innan 

behandlingen 

Jag definierar  

mig som: 

 

Kvinna Man Annat Total 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

 1 = Stämmer inte 

alls 

1 20,0 4 50,0 0 00,0 5 35,7 

 2 2 40,0 3 37,5 1 100,0 6 42,9 

 3 1 20,0 1 12,5 0 00,0 2 14,3 

 5 = Mycket motive-

rande 

1 20,0 0 00,0 0 00,0 1 7,1 

Total  5 100,0 8 100,0 1 100,0 14 100,0 

Jag känner att relationen till 

min familj är bra efter be-

handlingen 

Jag definierar  

mig som: 

 

Kvinna Man Annat Total 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

 3 0 00,0 1 12,5 0 00,0 1 7,1 

 4 0 00,0 2 25,0 1 100,0 3 21,4 

 5 = Mycket motive-

rande 

5 100,0 5 62,5 0 00,0 10 71,4 

Total  5 100,0 8 100,0 1 100,0 14 100,0 
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frekvensen. Dock valde hälften av männen alternativ 1 (stämmer inte alls), medan svarsprid-

ningen var en aning högre bland kvinnor. I tabell 1:4 valde 100 procent av alla kvinnor alter-

nativ 5 (stämmer helt) medan spridningen var en aning större bland männen som valde alter-

nativ 3 till 5 (stämmer helt). Genom att titta på resultatet med hjälp av medelvärde går det att 

se att hos kvinnorna var medelvärdet av svaren 2,60 innan behandlingen och 5,00 efter be-

handlingen. Hos männen var motsvarande siffror 1,63 och 4,50.  

 

Förändringar i det kulturella kapitalet samt könsskillnader 

Tabell 1:5. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag kände att jag kunde utbilda mig 

innan behandlingen samt svarsfrekvensen uppdelat efter kön. 

 

 

Tabell 1:6. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag kände att jag kunde utbilda mig 

efter behandlingen samt svarsfrekvensen uppdelat efter kön. 

 

Tabell 1:5 och 1:6 visar respondenternas upplevda känsla av att kunna utbilda sig. Innan be-

handlingen valde 84,6 procent av respondenterna alternativ 1 (stämmer inte alls) och alterna-

tiv 2. Alternativ 3 och 5 (stämmer helt) valdes av 15,2 procent av respondenterna. Efter be-

handlingen valde 15,2 procent alternativ 1 (stämmer inte alls) och 3. Hela 84,6 procent valde 

alternativ 4 och 5 (stämmer helt) efter behandlingen. Detta visar på en stor förändring i re-

spondenternas upplevda känsla av att kunna utbilda sig. Det går att se att siffrorna blev det 

omvända. Innan behandlingen var det 84,6 procent som inte kände att de kunde utbilda sig 

medan det efter behandlingen var 84,6 procent av respondenterna som kände att de kunde 

utbilda sig.  

 

I tabell 1:5 var svarsfrekvensen ganska jämn mellan könen. Av männen valde 100 procent 

alternativ 1 (stämmer inte alls) och alternativ 2. Bland kvinnorna valde 80 procent alternativ 1 

(stämmer inte alls) och alternativ 2 medan de resterande 20 procenten valde alternativ 5 

(stämmer helt). Det var således en kvinna som kände att hon kunde utbilda sig innan behand-

lingen. Efter behandlingen (tabell 1:6) instämde 100 procent av kvinnorna helt (alternativ 5) i 

Jag kände att jag kunde utbilda mig 

innan behandlingen  

Jag definierar  

mig som: 

 

Kvinna Man Annat Total 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

 1 = Stämmer inte alls 2 40,0 5 71,4 0 00,0 7 53,8 

 2 2 40,0 2 28,6 0 00,0 4 30,8 

 3 0 00,0 0 00,0 1 100,0 1 7,7 

 5 = Mycket motiverande 1 20,0 0 00,0 0 00,0 1 7,7 

Total  5 100,0 7 100,0 1 100,0 13 100,0 

Jag känner att jag kan utbilda mig 

efter behandlingen  

Jag definierar  

mig som: 

 

Kvinna Man Annat Total 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

 1 = Stämmer inte alls 0 00,00 1 14,3 0 00,0 1 7,7 

 3 0 00,0 1 14,3 0 00,0 1 7,7 

 4 0 00,0 1 14,3 0 00,0 1 7,7 

 5 = Mycket motiverande 5 100,0 4 57,1 1 100,0 10 76,9 

Total  5 100,0 7 100,0 1 100,0 13 100,0 
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påståendet om att de kände att de kunde utbilda sig, medan 57,1 procent av männen valde 

alternativ 5 (stämmer helt). Av de resterande männen valde 14,3 procent alternativ 1 (stämmer 

inte alls) och 28 procent valde alternativ 3 och 4. Det går dock att se att majoriteten av män-

nen valde alternativ 5 (stämmer helt), vilket kan tolkas som att förändringen blev stor både för 

kvinnor och män. Det går även att titta på resultatet med hjälp av medelvärde. Hos kvinnorna 

var medelvärdet av svaren 2,20 innan behandlingen och 5,00 efter behandlingen. Hos männen 

var motsvarande siffror 1,29 och 4,00.  

 

Förändringar i det ekonomiska kapitalet samt könsskillnader 

Resultatet av fråga 14 visar en förbättring i känslan av att ha ett stabilt boende från före till 

efter behandling. 26,7 procent av respondenterna kände att påståendet stämde bra genom att 

kryssa i 4 eller 5 (stämmer helt) innan behandling. Efter behandlingen kryssade samtliga re-

spondenter i alternativ 4 eller 5 (stämmer helt) på enkäten vilket är en markant förbättring. Att 

ha ett stabilt boende kan ses som en del i ekonomiskt kapital. Vid undersökning av svarsresul-

taten på frågan om upplevd stabil ekonomi är förbättringen lägre än de flesta övriga frågor på 

fråga 13 där 40 procent instämmer helt (alternativ 5) på om de har fått stabil ekonomi efter 

behandlingen. Däremot har en förbättring skett då 60 procent instämde inte alls (alternativ 1) 

på påståendet innan behandlingen medan bara 6,7 procent ger samma svar efter behandlingen. 

Vid undersökning av respondenternas svar kopplat till kön kan det konstateras att männen är 

mer spridda i sina svar när det kommer till båda påståendena. Frågan om stabilt boende visar 

en kraftigare förändring hos kvinnorna där samtliga respondenter svarade alternativ 5 (stäm-

mer helt) på påståendet om stabilt boende efter behandlingen medan enbart 20 procent sva-

rade alternativ fem (stämmer helt) innan behandlingen. Övriga svarade alternativ 1 (stämmer 

inte alls) eller alternativ 2 på frågan om boende före behandling. 

 

Analys 

Det går att se en ökning mellan tabell 1:1 och 1:2 samt mellan 1:3 och 1:4 som behandlar upp-

levelsen av positiva sociala kontakter för respondenten med dennes barn och relationen till 

familjen. Sociala kontakter är en del av det sociala kapitalet och resultatet visar att responden-

terna upplever att en förbättring ägt rum. Även resultaten som tar upp sociala kontakter inom 

familjen har visat en ökning och kan även den kopplas till det sociala kapitalet. Sålunda har 

tiden under och efter behandlingen stärkt respondenternas kontakter och relationer på ett för 

dem positivt sätt. Carle (2015) skriver att en individ kan påverka, ändra och stärka sitt kapital 

för att kunna ingå i en ny grupp. Genom att respondenterna upplever att de har en högre grad 

positiva sociala kontakter kan det antas att deras sociala kapital har förändrats och att de där-

med har fått en möjlighet att ingå i andra grupper. Vidare skriver Carle (2015) att Bourdieu 

menar att människans förändringsförmåga är nyckeln till att kunna ändra i sina kapital. Detta 

kan vidare tolkas utifrån återhämtningskapital som avser de resurser en människa har för att 

kunna åstadkomma en förändring (Timpson et al. 2016). Utifrån tabellerna kan det tolkas som 

att det sociala återhämtningskapitalet för respondenterna har ökat, genom ökningen av högre 

svarsalternativ efter behandlingen i jämförelse mot innan behandlingen. Återhämtningskap-

italet speglar vad en individ behöver förbättra för att kunna genomföra en förändring (Timp-

son et al. 2016). Utifrån resultatet går det att se tendenser till att det sociala återhämtningskap-

italet har förbättrats. En positiv kontakt med familj och vänner kan stötta individen till fortsatt 

förändring, även efter behandlingen. Detta överensstämmer med McClelland (1973), som 

påvisar att en individ kan motiveras till förändring genom relationen till personer runt sig och 

att relationen till vänner och familj även kan fungera som en motivator till förändring, även 

om de inte är närvarande i stunden. Relationen till vänner och familj ses inte endast som mo-
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tiverande till själva förändringen, utan även till upprätthållandet av förändringen (McClelland, 

1973). Resultatet visar att 75 procent av de som svarade alternativ 5 (instämmer helt) på att de 

upplever att de har positiva sociala kontakter instämde även helt (alternativ 5) på fråga 11 i 

enkäten om de känner sig trygga i sin nykterhet idag. Det kan således gå att se tendenser till 

ett eventuellt samband mellan att ha positiva sociala relationer och trygghet i att upprätthålla 

förändringen.  

 

Procentuellt sett har förbättringen varit störst hos kvinnor, kopplat till tabell 1:1 och 1:2 samt 

1:3 och 1:4, som har gått från höga till låga svarsalternativ. Utifrån medelvärdet är dock för-

bättringen störst hos män där ökningen ligger på 2,87 och hos kvinnor 2.40. Det går därmed 

att se att det föreligger en förbättring både hos män och kvinnor. Alborn (1997) skriver att 

sociala kontakter är en viktig del i en kvinnas identitet. En kvinna som misslyckas med sitt 

moderskap är mer skamfyllt än en man som misslyckas i sitt faderskap (Trulsson, 1999), nå-

got som också understryks av Grella, Polinsky, Hser och Perry (1999). Därför kan kravet till 

att skapa goda familjerelationer och bra förutsättningar för sina barn under uppväxten kunna 

fungera som en motiverande faktor för kvinnor. Av fritextsvaren på fråga 4 – vad fick dig att 

söka behandling – skriver två kvinnliga respondenter (av fem svarande) att risken att förlora 

vårdnaden om barnen eller att barnen omhändertagits var den primära orsaken till att de öns-

kade genomföra behandling. De manliga respondenterna visar också en klar förbättring i det 

sociala kapitalet. Hagström menar (1999) att det som tidigare varit fokus för män, såsom kar-

riär och arbete, börjat luckras upp för att ge familjer och sociala relationer ett större fokus in 

mäns liv. I fritextsvaren på fråga 4 har 3 av 9 angett familjen och barnen som den starkaste 

motivatorn till att genomgå behandling. En av männen svarade exempelvis “För att få ett 

bättre liv. Samt att bli en bra far till mina två döttrar”. Det går således att se tendenser till att 

barn och sociala relationer är en motivator även hos män, vilket ligger i linje med det Hag-

ström (1999) skriver om att män börjar visa en starkare önskan att umgås och knyta an med 

sina barn.  

 

Det går att se att det finns tendenser till att det kulturella kapitalet har ökat utifrån tabell 1:5 

och 1:6, genom att den upplevda förmågan till att kunna utbilda sig har ökat. Innan behand-

lingen var det 7,7 procent av respondenterna som valde alternativ fem (instämmer helt), me-

dan det efter behandlingen var 76,9 procent som valde alternativ 5 (instämmer helt). Det visar 

att viljan till att utveckla det kulturella kapitalet har ökat under efter behandlingen. Carle 

(2015) skriver att människor agerar olika i olika sociala kontexter och att livsförändringar kan 

ge dem möjlighet att förändra och utveckla sitt agerande när de hamnar i nya sociala kontex-

ter. Det kan då tolkas som att genom att uppleva en annan miljö där missbruk inte längre är en 

del utav vardagen hamnar personen i en annan social kontext, detta kan till exempel vara be-

handlingen. Personen kan därigenom utveckla sitt agerande i den nya kontexten vilket i sin tur 

skulle kunna ge personen en möjlighet att agera i andra sociala miljöer. Det kan tolkas som, 

utifrån kapitalteorin och dess förändringsaspekt, att behandlingen respondenterna genomfört 

gett dem förutsättningar till att förändra sitt kapital i andra kontexter. Således går det att se 

tendenser till att personer som har genomgått en lyckad missbruksbehandling kan ha förändrat 

och utvecklat sitt agerande inom behandlingskontexten och därmed upplever en känsla av att 

även veta hur de ska agera i en utbildningsmiljö. Det går dock inte att uttala sig om att detta är 

ett kausalt samband eller inte, men det går att se att det har blivit en förändring i responden-

ternas upplevda förmåga att utbilda sig efter behandlingen. McClelland (1973) skriver att den 

egna synen på sig själv i en social grupp är viktigt för motivationen. Individens ambition 

speglar sig även i de grupper som denne är delaktig i. I en grupp som främjar förändring kan 

individen stöttas till att förändras och upprätthålla förändringar även när gruppen inte är när-

varande (McClelland, 1973). Det kan tolkas som att de individer som har genomfört miss-
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bruksbehandling var delaktiga i en behandlingsgrupp vars avsikt var att starta en förändrings-

process. Genom att respondenterna i studien kände att de kunde utbilda sig efter behandlingen 

kan det tolkas som att det finns tendenser till ytterligare förändring av livssituationen. Ryan 

och Deci (2000) skriver att både yttre och inre motivation är nödvändigt för att kunna ge-

nomgå en förändring. Det kan tolkas som att behandlingsgruppen kan fungera som yttre moti-

vation och att förändring och utveckling av det egna agerandet i olika sociala kontexter kan 

fungera som inre motivation för att kunna utveckla det kulturella kapitalet.   

 

I resultatet (tabell 1:5 och 1:6) går det att se att det finns en procentuell skillnad mellan könen 

i svarsalternativ 5 (stämmer helt) angående det kulturella kapitalet. Innan behandlingen var 

den upplevda känslan av att kunna utbilda sig jämn mellan könen. Det var dock en större 

könsskillnad efter behandlingen där 57,1 procent av männen valde alternativ 5 (stämmer helt) 

medan 100 procent av kvinnorna valde alternativ 5 (stämmer helt). Således går det att se att 

det finns en skillnad mellan könen efter behandlingen där alla kvinnor valde alternativ 5 

(stämmer helt) medan drygt hälften av männen valde samma alternativ. Det skulle kunna bero 

på att det finns olika samhälleliga förväntningar på könen, där det är möjligt att det finns nor-

mativa föreställningar rörande att kvinnor ska vara duktiga i skolan. Mattson (2010) skriver 

att genus kan förstås som normer och förväntningar från samhället på vad maskulint och fe-

minint innebär. Synen på genus och vad som är normativt för genus förstås utifrån det rå-

dande sammanhanget (Mattson, 2010). Individerna hamnar i en ny social kontext, behand-

lingsmiljön, där det kan tolkas som att normen på vad som är manligt och kvinnligt förändras, 

exempelvis kan en miljö där många utbildade kvinnor existerar motivera en kvinna till att 

utbilda sig. Detsamma skulle även kunna gälla för män. Det går att se tendenser i resultatet att 

det är fler kvinnor som känner att det kan utbilda sig, vilket skulle kunna bero på de normer 

och förväntningar som samhället ställer.  

 

Carle (2015) skriver att Bourdieus ekonomiska kapitalbegrepp avser ekonomiska ägodelar 

och materiella tillgångar, till det räknas exempelvis boende. Utifrån resultatet går det att se 

tendenser till att respondenternas ekonomiska kapital har ökat. Dock har förbättringen när det 

kommer till boende visat större förändring än vad stabil ekonomi har. Timpson et al. (2016) 

skriver att fysiskt återhämtningskapital anspelar på boende och stabil ekonomi som viktiga 

faktorer för att åstadkomma en förändringsprocess genom missbruksbehandling. Responden-

terna upplevde en förändring av dessa faktorer. Det går dock inte att dra slutsatser om varför 

det finns en skillnad i ökningen av stabilt boende och stabil ekonomi. Dock finns det tenden-

ser till att det faktiskt har ökat. Det ekonomiska kapitalet visar dock på en mindre förbättring 

än andra delar av kapitalen, särskilt påståendet om stabil ekonomi visar en större spridning 

bland respondenterna än övriga frågor och även mindre förbättring från före och efter behand-

ling.   

Motiverande faktorer till att genomgå behandling samt könsskillnader 

I enkäten fanns en fråga med 12 påståenden som avsåg att undersöka vilka faktorer som ver-

kade som mest motiverande för respondenterna till att söka behandling. Värdena var 1-5 där 1 

motsvarade knappt motiverande och 5 motsvarade mycket motiverande. De respondenter som 

svarade inte relevant räknas som bortfall. Nedan kommer tre tabeller användas för att visa 

svarsfrekvensen av de påståenden som fick högst procentuell svarsfrekvens. Variabeln köns-

tillhörighet står i raderna för att kunna utröna om det finns några könsskillnader. Vidare syns 

en procentuell uträkning av svaren både baserat på könstillhörighet och av det totala antalet 

respondenter.  
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 Tabell 2:1. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag mådde psykiskt dåligt innan 

behandlingen och ville må bättre samt svarsfrekvensen uppdelat efter kön. 

 

Tabell 2:2. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag ville få en bättre relation till 

mitt/mina barn samt svarsfrekvensen uppdelat efter kön. 

Jag ville få en bättre relation 

till mitt/mina barn 

Jag definierar mig som  

Kvinna Man Total 

Antal % Antal % Antal % 

 5 = Stämmer helt 3 100,0 6 100,0 9 100,0 

Total  3 100,0 6 100,0 9 100,0 

 

 

Tabell 2:3. Tabellen visar svarsfrekvensen på påståendet Jag ville förändras som person samt 

svarsfrekvensen uppdelat efter kön. 

 

Utifrån tabell 2:1 och tabell 2:3 går det att utläsa att 92,9 procent av respondenterna valde 

alternativ fem (mycket motiverande) i påstående jag mådde psykiskt dåligt innan behandling-

en och ville må bättre och jag ville förändras som person. De resterande respondenterna valde 

alternativ 4. Tabell 2:2 visar hur motiverande respondenterna fann relationen till sina barn vid 

genomförande av behandlingen där 100 procent har valt alternativ 5 (mycket motiverande). 

Alla respondenter som hade barn under behandlingen svarade således att relationen till 

sitt/sina barn var mycket motiverade (alternativ 5) för att söka behandling för missbruk. 

 

Tabellerna visar också kön som en variabel för att kunna utläsa skillnader mellan dem i för-

hållande till övriga variabler. Av tabell 2:1 som gäller psykisk ohälsa framgår det att 100 pro-

cent av kvinnorna och 87,5 procent av männen valde alternativ 5 (mycket motiverande). 12,5 

procent av männen valde alternativ 4. Det går således att se att det inte finns några större 

könsskillnader i tabell 2:1. Av tabell 2:2 går det att utläsa att samtliga respondenter som hade 

Jag mådde psykiskt 

dåligt innan be-

handlingen och ville 

må bättre 

Jag definierar  

mig som: 

 

Kvinna Man Annat Total 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

 4 0 00,0 1 12,5 0 00,0 1 7,1 

 5 = Mycket 

motiverande 

5 100,0 7 87,5 1 100,0 13 92,9 

Total  5 100,0 8 100,0 1 100,0 14 100,0 

Jag ville förändras 

som person 

Jag definierar  

mig som: 

 

Kvinna Man Annat Total 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

 4 0 00,0 1 12,5 0 00,0 1 7,1 

 5 = Mycket 

motiverande 

5 100,0 7 87,5 1 100,0 13 92,9 

Total  5 100,0 8 100,0 1 100,0 14 100,0 
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barn under behandlingen har svarat att relationen till barnen har varit mycket motiverande 

(alternativ 5) för att genomgå behandling. Tabell 2:2 visar därmed ingen skillnad i motivat-

ionsgrad kopplat till kön. Tabell 2:3 om att förändras som person visar att 100 procent av 

kvinnorna och 87,5 procent av männen valde alternativ fem (mycket motiverande) och att 

12,5 procent av männen valde alternativ 4. Det går således att se att det inte finns några större 

könsskillnader.  

 

Samtliga män som hade barn under behandlingen har svarat alternativ 5 (mycket motive-

rande) på frågan om relationen till barnen jag ville få en bättre relation till mitt/mina barn. I 

fallet med de andra två mest motiverande påståenden; jag mådde psykiskt dåligt innan be-

handlingen och ville må bättre samt jag ville förändras som person, hade en respondent valt 

alternativ 4. Även kvinnor hade hög svarsfrekvens på dessa påståenden då samtliga respon-

denter svarat mycket motiverande (alternativ 5) på dessa tre påståenden.  

Analys 

Utifrån resultatet går det att se att påståendena jag mådde psykiskt dåligt innan behandlingen 

och ville må bättre, jag ville förändras som person samt jag ville få en bättre relation till 

mitt/mina barn var det som respondenterna ansåg vara de mest motiverande faktorerna till att 

söka behandling. Två av påståendena kan kopplas till respondenternas inre motivation och 

dess syn på sig själv samt sitt mående. Utifrån svarsfrekvensen på påståendena tycks den mest 

uppenbara motivationen till förändring komma inifrån. Det tredje påståendet jag ville få en 

bättre relation till mitt/mina barn kopplas till barnen och kan ses som en yttre omständighet 

respondenten behöver förhålla sig till. McClelland (1973) skriver att hur personen ser på sig 

själv är avgörande för motivationen samt att det individen önskar vara kan sporra denne till att 

ta initiativ till förändring. (Kelley et al., 2010) beskriver detta som inre motivation som grun-

dar sig i att individen ser ett problem med sitt beteende som denne önskar ändra på. Yttre mo-

tivation är påtryckningar utifrån på individen att åstadkomma en förändring. I detta fall skulle 

barnen kunna ses som en yttre motivationsfaktor. Det faktum att samtliga respondenter ge-

nomfört en lyckad behandling mot sitt missbruk tyder på att deras motivation varit tillräcklig 

för att åstadkomma en förändring. Vilket understryks av Simpson och Joe (1993) som ut-

trycker att motivation hos klienten är ett grundkrav för att en behandling ska kunna genomfö-

ras med lyckat resultat. Det inre motivationen tycks ha varit den mest motiverande faktorn för 

respondenterna medan yttre påverkan inte varit lika stark, dock är relationen till de egna bar-

nen ett undantag. Utifrån respondenternas svar kan det konstateras att skillnader i könstillhö-

righet i motivation gällande dessa tre påståenden är mycket liten eller obefintlig. Det kan vi-

dare tyda på det som Hagström (1999) beskriver som en skiftning i de tidigare gällande nor-

merna angående att kvinnan främst ska bry sig om sina barn och nära kontakter medan man-

nen mest ska fokusera på arbete och karriär. De respondenter som haft barn under behand-

lingen har enhälligt sett relationen till sina barn som mycket motiverande och både kvinnor 

och män har via fritextsvar angett relationen till barnen som en faktor i viljan att genomföra 

behandling. De har bland annat skrivit “Livet hade rasat totalt med missbruk och barnen om-

händertagna till annan ort” och “Höll på att mista mina barn” som anledningar till att de 

sökte behandling.  

Slutdiskussion 

I avsnittet nedan kommer studiens slutsatser att presenteras i relation till dess syfte och påstå-

enden. Slutsatserna kopplas till tidigare forskning för att undersöka skillnader och likheter 

med denna. En diskussion kommer föras om vad som kan undersökas vidare grundat på vad 
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studiens resultat och analys visar. Slutligen kommer denna studies styrkor och svagheter att 

diskuteras. 

Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka vad som motiverade människor med missbruk att söka miss-

bruksbehandling samt undersöka om en lyckad missbruksbehandling kunde förbättra perso-

nens livssituation. De påståenden som studien utgick från var 1) en lyckad missbruksbehand-

ling kan förbättra den behandlades livssituation, 2) barn fungerar som en motiverande faktor 

för att söka behandling och 3) det förekommer skillnader i motivation och förändringar i livs-

situation före och efter behandling kopplat till respondenternas könstillhörighet. Utifrån på-

stående ett har inte studien upptäckt något som pekar på att en lyckad missbruksbehandling 

inte kan förbättra livssituationen för en person i missbruk. Däremot går det inte med exakt 

säkerhet säga att det är just behandlingen i sig som varit den förändrande faktorn. Det kan 

även finnas andra faktorer som har bidragit till att respondenterna upplever att deras livssituat-

ion har förbättrats. Studien visar tendenser till ökningar inom socialt, kulturellt och ekono-

miskt kapital under behandlingen och tiden efter den. Det ekonomiska kapitalet visar dock en 

mindre ökning än de övriga kapitalen då många av respondenterna inte anser sig ha en helt 

stabil ekonomi i dagsläget. Utifrån påstående två visar studien att relationen till barn är en 

stark motivator för kvinnor likväl som män till att leva ett nyktert leverne. Alla respondenter 

som hade barn under behandlingen valde det högsta alternativet (mycket motiverande) i på-

ståendet jag ville få en bättre relation till mitt/mina barn. Det är dock inte den enda starka 

motivatorn för att genomgå en sådan förändring. Trots att respondenterna även ansåg andra 

faktorer som motiverande går det inte att falsifiera påstående två att barn fungerar som en 

motiverande faktor till att söka behandling. Slutsatser till påstående tre visar att kvinnor och 

män tycks motiveras av samma saker för att genomgå behandling. Studien visar dock att de 

aspekter som har undersökts har förbättrats för samtliga respondenter under behandlingen. 

Diskussion 

Resultatet indikerar att de respondenter som har barn känner att det är en stark motivator till 

att genomgå behandling och det föreligger ingen skillnad mellan könen på denna punkt. En 

intressant faktor att undersöka kan vara sambandet mellan de starkaste motivationerna i form 

av relationen till barn, att må psykiskt dåligt och vilja må bättre samt att vilja förändras som 

person och hur de kan tänkas påverka varandra. Detta för att öka kunskapen om sambanden 

mellan de olika motiverande faktorerna. Det skulle kunna ge kunskap som kan användas prak-

tiskt inom socialt arbete för att motivera individen till nykterhet. Noterbart är att studien vi-

sade små skillnader kopplat till könen när det kommer till motivation och förändring i livssi-

tuation. Det ligger i motsats till vad Taylor et al. (2017) skriver om att de problem som kvin-

nor har kopplat till sitt missbruk ofta skiljer sig från mäns. Dock visar också Taylors studie att 

inga skillnader i motivation föreligger mellan könen. Sålunda visar denna studie på samma 

resultat, men i en svensk kontext även om det enbart är i liten skala. Resultatet visar också att 

respondenterna tenderar att känna sig tryggare i att bibehålla en förändring om det finns posi-

tiva sociala kontakter. Detta kan styrkas av McClellands (1973) skrivelse. Det är därför av 

stor vikt att beakta individernas sociala nätverk innan, under och efter behandling. I resultatet 

visas även att det finns tendenser hos pappor att vilja knyta an till sina barn och ha en god 

relation till dem. Tidigare forskning visar att faderskap inte beaktas i missbruksbehandling i 

lika stor uträckning som moderskap (McMahon och Rousaville, 2002), trots att fäder påvisar 

en allt större önskan att vara delaktiga i sina barns liv (Hall et al., 2012). Det finns därför inget 

som tyder på att det inte är av stor vikt att även inkludera fäder i arbetet med att skapa kontakt 
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och god relation mellan barn och förälder som ett led i att stärka faderns återhämtningskapital. 

Enligt Collins et al. (2003) kan insatser riktade mot föräldrar i missbruk ha positiva effekter 

på föräldern likväl som för barnet, vilket i sin tur skulle kunna leda till stärkta relationen mel-

lan dem. Detta kan därmed ses som en viktig aspekt att beakta i socialt arbete för att ytterli-

gare stärka möjligheten för män att skapa och upprätthålla en förändring.  

  

Studiens resultat visar att respondenterna känner att de kan utbilda sig efter behandlingen vil-

ket är intressant kopplat till förbättringen på övriga områden av kapitalet. Enligt McClelland 

(1973) kan individens bild av vad den vill vara samt stöd från en grupp under dennes föränd-

ringsprocess stärka motivationen hos individen även när denne återvänt till sin vardag. Även 

om detta inte direkt undersökts i denna studie visar ändå resultatet tendenser till hur en lyckad 

förändringsprocess i en motiverande miljö kan påverka motivationen att fortsätta att utvecklas 

och förändra sin livssituation även på andra plan senare i livet, som till exempel angående 

utbildning. Vidare skriver Timpson et al. (2016)  om återhämtningskapital som syftar till de 

resurser en människa har att tillgå för att kunna åstadkomma en förändring. Det personliga 

återhämtningskapitalet syftar till stöd från vänner, familj, samhällsstöd och andra grupper 

eller individer och det kulturella återhämtningskapitalet kopplas till personens egna övertygel-

ser och känslan av identitet (Timpson et al. 2016). Ett intressant fynd i denna studie var att 

flera av respondenterna upplevde en stor förändring i känslan av att kunna utbilda sig efter 

behandlingen, vid sidan av förbättrade positiva sociala kontakter samt en förbättrad relation 

till familjen. Utifrån vad McClelland (1973) och Timpson et al. (2016) skriver om gruppers 

inverkan på motivation även i andra livsaspekter samt om återhämtningskapital kan det tolkas 

som att respondenternas förbättrade sociala kapital/återhämtningskapital kan ha bidragit till 

den upplevda känslan av att även kunna utbilda sig och därmed förbättra det kulturella kapi-

talet. Respondenterna kan, utifrån förändringen efter behandlingen och förbättringen i andra 

kapital, ha utvecklat en känsla av identitet kopplat till det kulturella återhämtningskapitalet 

som i sin tur kan ha lett till den upplevda känslan av att kunna utbilda sig och utvecklas även 

på andra plan i livet. Det kan tolkas som att det sker en förändringsprocess när klienterna ge-

nomgår behandling och det kan därför vara positivt att stärka klienten i sina ambitioner för 

framtiden även i andra sammanhang än i själva behandlingen. När det kommer till socialt ar-

bete i stort kan just denna period av förändring vara en tidpunkt för andra insatser som exem-

pelvis kan förbättra möjligheten till eget boende eller insatser som förbereder klienten för ar-

betsliv eller studier. En sådan insats skulle eventuellt kunna stötta klienten ytterligare i den 

aspekt som visat minst förbättring efter genomförd behandling, nämligen förbättringen av 

ekonomin.   

 

I resultatet finns det tendenser till att det inte föreligger några större skillnader mellan könen  

i motivation och förändringar i livssituation före och efter behandling. Taylor et al. (2017) 

skriver att det inte finns några större skillnader mellan grupperna angående andelen lyckade 

behandlingar samt att båda grupperna visar samma frekvens av återfall. Dock finns det vissa 

skillnader i problematik till följd av missbruk kopplat till kön där kvinnor i högre grad än män 

utsätts för övergrepp samt att högre andel kvinnor lider av psykisk ohälsa (Taylor et al., 

2017). Resultatet av denna studie visar att förändringar från före och efter lyckad behandling 

sker på liknande vis för båda könen även om spridningen i svaren var en aning större bland de 

manliga respondenterna. Att spridningen var en aning större bland de manliga respondenterna 

skulle antingen kunna bero på att studien har fler manliga respondenter eller att det faktiskt 

föreligger en skillnad mellan könen. I denna studie går det dock inte att uttala sig om varför 

den eventuella skillnaden existerar, utan snarare om att det finns tendenser till att det skulle 

kunna föreligga en skillnad. Ytterligare fördjupade studier inom ämnet skulle kunna utröna 

huruvida det existerar en skillnad eller inte samt varför den eventuella skillnaden existerar. I 
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det praktiska sociala arbetet kan det vara av vikt att vara medveten om att det kan finnas köns-

skillnader i motivation till behandling samt könsskillnader i förändring av livssituation efter 

behandlingen för att kunna bemöta varje individs olika behov. Dock bör varje individ bemötas 

utifrån sina egna individuella förutsättningar och inte utifrån vilken könstillhörighet denne 

har, då de individuella skillnaderna skulle kunna vara större än könsskillnaderna.   

Styrkor och svagheter samt förslag till vidare forskning 

Resultatet av denna studie kan inte med säkerhet koppla förbättringarna i respondenternas 

livssituation som enkätfråga 13 visat till behandlingen. För att undersöka om förbättringarna 

kan kopplas till behandlingen samt vilka delar av kapitalet som påverkas av behandlingen och 

i vilken grad, krävs en studie som sker närmare behandlingen som undersöker resultatet av 

dessa delar över tid. En sådan studie skulle ställa högre praktiska och etiska krav än vad som 

är rimligt att ställa på en studie som utförs med samma förutsättningar som denna har. Däre-

mot skulle en sådan studie möjligtvis kunna visa huruvida den undersökta behandlingen lyck-

as uppnå de mål den ska uppfylla. Enkätfråga 13 har dock visat på stora skillnader från före 

till efter behandling när det kommer till samtliga svarsalternativ. Då denna studie har skett i 

begränsad skala och i en kommun skulle en större studie som undersöker de olika kapitalen 

och dess eventuella förbättring över tid hos de som genomgår missbruksbehandling vara till 

hjälp för att utvärdera olika verksamheter och bli en del i den evidens som kan fungera som 

ett ramverk för att utforma behandlingar i framtiden. 

  

För att vidare undersöka de här frågorna hade det behövts mer datamaterial, tid, resurser och 

ett annat (representativt) urval från en väldefinierad population. I den här studien går det inte 

att uttala sig om samband till följd av att det inte finns tillräckligt stort underlag. En svårighet 

som stöttes på under studiens gång var svårigheten att få respondenter som ville besvara enkä-

ten. I vidare studier skulle ett större antal respondenter kunna möjliggöra att hitta och analy-

sera signifikanta samband. Även om den här studien inte kunde identifiera signifikanta sam-

band kunde tendenser i resultatet identifieras och förklaras. Det teoretiska djupet och bredden 

samt den tidigare forskningen som har använts för att analysera resultatet är en fördel för stu-

dien för att det möjliggör en mer nyanserad analys, trots de få respondenterna. 
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Bilaga 1 

 

Enkät om motivation, missbruksbehandling och för-
äldraskap 

1. Jag definierar mig som: 

Kryssa för det alternativet som stämmer bäst för dig.  

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

2. Hur gammal är du? 

 

_____________________ 

 

 

3. Hade du barn som var under 18 år medan du gick i behandling? 

Kryssa för det alternativet som stämmer bäst för dig.  

 Ja 

 Nej 

4. Vad fick dig att söka behandling? 

 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Skriv med egna ord 
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 5. Vad motiverade dig till att söka behandling? 

1 = Knappt motiverande 5 = Mycket motiverande. Kryssa för det alternativet som stämmer bäst för 

dig på nedanstående frågor. 
Markera endast en oval per rad. 

 

6. Hur ofta träffade du ditt/dina barn innan behandlingen? 

Kryssa för det alternativet som stämmer bäst för dig.  

 Aldrig 

 1-3 gånger per år 

 1-3 gånger per kvartal 

 1-3 gånger per månad 

 1-3 gånger per vecka  

Varje dag 

7. Hur ofta träffade du ditt/dina barn efter behandlingen? 

Kryssa för det alternativet som stämmer bäst för dig. 

 Aldrig 

 1-3 gånger per år 

 1-3 gånger per kvartal 

 1-3 gånger per månad 

 1-3 gånger per vecka 

 Varje dag 
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   8. Hur skulle du beskriva relationen till ditt/dina barn innan behandlingen?  

 

 

9. Upplever du att relationen till ditt/dina barn har förändrats sedan du genomfört behand-

ling? 

Kryssa för det alternativet som stämmer bäst för dig.  

 Nej 

 Ja 

 Om ja, på vilket sätt? 

 
 

 

10. Känner du att din syn på dig själv i rollen som förälder har förändrats efter behandling-

en? 

Kryssa för det alternativet som stämmer bäst för dig.  

 Nej 

 Ja 

 Om ja, på vilket sätt? 

 
 

 
 

 

Skriv med egna ord 
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11. Hur trygg känner du dig i din nykterhet idag? 

1 = Jag kämpar hela tiden för att förbli nykter. 5 = Jag är väldigt trygg i min nykterhet. Kryssa för 

det alternativet som stämmer bäst för dig.  

 1 2 3 4 5 Ej relevant 

 

12. Resonera fritt om din förmåga att leva nyktert efter behandlingen.  

 
     

 

  

- 

Skriv med egna ord 
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13. Vad stämmer på dig? 

1 = Stämmer inte alls. 5 = Stämmer helt. Kryssa för det alternativet som stämmer bäst för dig på 

nedanstående frågor. 
Markera endast en oval per rad. 
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 14. Något ni önskar tillägga? 

 

 

 

 

 

 

Skriv med egna ord 

  

  

 
  

  


