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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka faktorer och motiv som ligger till grund för 

en missbrukares beslut att söka vård och behandling. Vidare har syftet varit att undersöka om 

beslutet grundar sig på individens egen insikt om sin problematik eller om det är ett resultat av 

omgivningens och nätverkets krav. Studien var av fenomenologisk karaktär då vi hade för avsikt 

att studera vad det är som gör beslutet till vad det är, d.v.s. finna essensen i vad det är som 

påverkar och samspelar med beslutet. För att uppnå syftet har vi använt oss av kvalitativ metod 

med en abduktiv ansats. Vi har intervjuat åtta före detta missbrukare och intervjuerna har varit av 

semi-strukturerad karaktär. De analysverktyg som användes i studien var motivation, 

handlingsteori, beslutsfattande samt samhällets och nätverkets påverkan på individen. Dessa 

användes mot bakgrund av att motivation ofta används som begrepp inom narkomanvård och 

missbruksforskning. Handlingsteorin och beslutsfattande har använts då vår avsikt var att 

betrakta ”att sluta missbruka” som en handling, men också som ett beslut. Vidare har samhällets 

utveckling medfört ett paradigmskifte inom narkomanvården varför vi anser att det är av 

relevans att beakta samhällets påverkan i studier av missbrukare.  

     I resultatet framkom att före detta missbrukare huvudsakligen grundade sitt beslut att sluta 

missbruka utifrån den egna insikten om att missbruket föranledde ett eskalerande av negativa 

konsekvenser samt försämrad psykisk hälsa. Beslutet att sluta missbruka påverkades i olika 

omfattning av yttre omständigheter i form av respondenternas nätverk, sociala instanser och en 

önskan om att leva enligt samhälleliga värderingar.  

 

 

 

Nyckelord: Missbruk*, motiv*, motivation, process, beslut*, handla*, nätverk, psykisk ohälsa, 

narkomanvård, insikt, behandling, konsekvens*.  
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ABSTRACT 
The purpose of this study has been to examine what factors and motives that form the basis for 

drug users' decisions to seek care and treatment. An additional purpose has been to examine 

whether the decision is based on the individual's own understanding of their problems or if it is a 

result of ambient and network requirements. Thus, the study have been of phenomenological 

nature as we intended to study what it is that makes the decision for what it is, that is, find the 

essence of what affects and interacts with the decision. To achieve that purpose, we have used a 

qualitative method with an abductive approach. We have interviewed eight former addicts and 

the interviews were of semi-structured nature. The analytical tools that have been used in the 

study are motivation, action theory, decision making, society and the network's impact on the 

individual. These have been used with the light of that motivation often is used as a concept in 

drug rehabilitation and addiction research. Action theory and decision making have been used as 

our intent has been to consider “to quit abusing” as an act, but also a decision. Furthermore, the 

development of society has brought out a paradigm shift in drug services which is why we 

believe it is relevant to consider society's impact in studies of drug users. 

     The results showed that former addicts mainly based their decision to quit abusing by the 

individual's own insight of that the abuse led to an escalation of negative consequences, and 

poorer mental health. The decision to quit the abuse was affected by different degrees of external 

factors in terms of respondents' networks, social services and a desire to live according to 

societal values. 

 

 

 

Keywords: Abuse*, addiction, motive*, motivation, process, decision*, act*, network, mental 

illness, drug rehabilitation, drug service, insight, treatment, consequence*.  
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INLEDNING 

 

Det sociala arbetet präglas idag av ett postmodernt samhälle vari individualisering och 

globalisering är en del. Under snart fyra års utbildning har vi studerat hur socialarbetares 

drivkraft bör styras av altruism, alla människors lika värde, att alla människor är unika samt att 

hänsyn ska tas till de olika livssituationer individer kan befinna sig i. Detta är för oss, som 

framtida socialarbetare en självklarhet men samtidigt som vår hjälpande identitet utvecklas 

förändras det sociala arbetets praktik och synen på de mest utsatta. Detta tror vi beror på det 

postmoderna samhällets utveckling. Bauman (2002) har utkristalliserat de typiska, säregna 

dragen för dagens postmoderna samhälle, och kommer fram till att det inte alls är en självklarhet 

att välfärdsstaten ska ta hand om och måna om de mest utsatta. Bauman åsyftar att välfärdsstaten 

snarare måste be om ursäkt för sin existens då den inte har någon ekonomisk vinning. De 

arbetande i samhället har idag inte lika lätt för att känna empati emot de utsatta. Uppfattningen är 

snarare att de ligger samhället till last. Det finns en krasshet i samhället idag som karaktäriseras 

av inställningen att samhället (vi) skulle ha det mycket bättre om ”socialtjänstens klienter” 

försvann. Från att tidigare ha varit föremål för medkänsla och empati utlöser, enligt Bauman, 

klienternas existens idag snarare känslor såsom förbittring och vrede. Socialtjänstens klienter ses 

av samhället som svaga och individen har till mångt och mycket sig själv att skylla för sina egna 

misstag. Detta ser Bauman som ett resultat av den individualiserade utvecklingen.  

     Vi tror att den attitydförändring som återfinns i samhället idag också återspeglas i samhällets 

sociala och offentliga vårdinstanser och utifrån eget intresse och för att ämnet just nu är 

högaktuellt har vi valt att rikta in oss på missbruksvården. En nationell utredning av 

missbruksvården har publicerats i Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2011:35).  I utredningen 

uppskattas att 330 000 personer idag har ett alkoholberoende, 29 500 personer har ett tungt 

narkotikamissbruk, antalet läkemedelsberoende uppskattas till 65 000 och antalet frekventa 

användare av dopningsmedel uppskattas till 10 000 personer. Vidare framkommer i utredningen 

att missbrukarvården endast når 1 av 5 med beroendeproblematik. I missbruksutredningen 

uppskattas att antalet personer med tungt alkoholmissbruk har ökat med 20 % samt att antalet 

personer med narkotikamissbruk har ökat med 15 % de senaste tio åren.  

     Accent Magasin (2011a), som är IOGT-NTO:s
1
 medlemstidning, har genomfört en 

undersökning bland Sveriges socialchefer och fyra av tio socialchefer uppgav att budgeten i 

någon eller i hög grad påverkar hur många det är som får missbruksvård. Socialchef, 

socialsekreterare, klienter och behandlingspersonal menade att vem/vilka som erhåller 

missbruksvård inom kommunen avgörs genom prioriteringar. De som prioriteras i sista hand är 

äldre personer med ett långvarigt missbruk och de har mindre tillgång till kommunernas resurser 

(Accent Magasin, 2011a). Detta strider helt klart mot socialtjänstlagens intentioner. Maria 

Larsson (KD), barn- och äldreminister samt ansvarig för alkohol- och narkotikafrågor, uppger till 

Accent Magasin (2011b) att det inte är försvarbart att kommunerna skyller på ekonomiska 

förutsättningar. Maria Larsson säger även att vården inte fungerar bra då personer inte får rätt 

vård vid rätt tidpunkt. Vidare uppger hon att: ”Man måste gå in med en insats när signalen 

kommer, när man är motiverad, och inte flera veckor senare” (Accent Magasin, 2011b). Vi 

                                                           
1
 IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden nykterhetsorganisation som arbetar för att tränga tillbaka bruket 

av alkohol och narkotika då dessa är ett hinder för individens utveckling samt samhällsutvecklingen i stort. De 

driver bland annat två folkhögskolor och har en rådgivningslinje för missbrukare och anhöriga. Organisationen har 

ca 32 000 medlemmar.  

http://www.iogt.se/
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ställer oss då frågande – när är en missbrukare motiverad? Vilka faktorer påverkar en 

missbrukares motivation till att söka och ta emot vård och behandling? Behövs ens motivation 

för att bli nykter och drogfri? 

 

 

BAKGRUND 

 

Svensson och Kristiansen (2005) har genomfört en studie i södra Sverige och redogör för att det 

har skett ett paradigmskifte inom narkomanvården. Från att Sveriges narkomanvård på 1980-talet 

bedrevs enligt målsättningen att alla som ville ha vård och behandling skulle bli erbjudna det, har 

narkomanvården förändrats till att klienter i dagens läge måste övertyga handläggare på 

socialtjänsten om att de verkligen är motiverade till behandling. Enligt författarna får 

missbrukande klienter idag allt oftare öppenvårdsbehandling och i de fall där det för 20 år sedan 

hade varit en självklarhet att klienten skulle erhålla institutionsbehandling kan denne idag istället 

erbjudas behandling i form av samtalskontakt en timme i veckan. Vidare menar författarna att 

klienter som dock får institutionsbehandling ofta blir tvungna att vänta p.g.a. långa vårdköer. På 

80-talet var socialtjänsten en pådrivande aktör när det gällde vård och behandling för den 

enskilde missbrukaren. Sedan 90-talet har socialtjänsten istället utvecklats till att försöka ”styra 

över klienternas vårdönskningar från dyr institutionsvård till billigare öppenvård, men också att 

bromsa vård genom att försöka hålla omotiverade klienter ifrån sig” (Svensson & Kristiansen, 

2005 s. 229). Detta återfinns också i Hellings (2003) studie, där han redogör för 

missbrukarvården ur ett klientperspektiv och ger flera exempel på klienter/respondenter som 

förklarar att motivation är viktigt när det gäller missbruksproblematik. Vi kan se att motivation 

används som förklaring utifrån klientens egen betydelse för att bli nykter- och drogfri, men också 

för att ”bevisa” för socialtjänsten att man är motiverad till att ta emot vård. Här presenteras ett 

axplock av Hellings resultat: 
 

- Soc sa: ”Visa först att du är motiverad”. 

- Man får själv jobba för att få vård, måste visa att man är motiverad. 

- Man måste få omedelbar behandling när man är motiverad. Motivation är en färskvara. 

- För min del verkar vården bra nu när jag väl är motiverad. 
 

Utifrån ovan nämnda resonemang drar vi slutsatsen att klientens motivation anses vara av största 

relevans för att det ska gå att ge upp missbruket. Något som vi i denna studie har för avsikt att 

undersöka, är motivationen verkligen så viktig för att förändra sitt liv? Jenner (2004) är av 

uppfattningen att en missbrukare inte bör anses vara ”omotiverad” bara för att denne inte vill 

förändra hela sitt liv i ett svep. Inledningsvis kan fokus för klienten, enligt Jenner, vara att denne 

vill inleda en behandlingskontakt, utveckla kontakten till en förtroendefull kontakt, o.s.v. För att 

sedan ta steget att förändra sitt liv.  

     Helling förklarar i sin studie att trots tidig kontakt med socialtjänsten och andra offentliga 

aktörer kan ett pågående missbruk fortsätta en längre tid. Helling nämner att det kan bero på 

klientens ovilja, eller brist att vilja sluta samt på att samhällets resurser brister.  

     Ekendahl (2001) skriver i sin avhandling att kommunerna inte har tillräckliga externa resurser 

inom missbrukarvården för att kunna tillfredsställa de behov som finns. Resultaten i hans 

avhandling visade att i de fall kommunerna inte kan tillgodose efterfrågan av resurser tillämpas 

LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) i högre utsträckning. Vidare resultat i studien 
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visar att missbrukarna inte blivit betrodda då de sagt att de ville få behandling på frivillig basis 

och istället blivit tvångsomhändertagna enligt LVM. Detta med bakgrund till att de tidigare 

misslyckats med behandling och inte varit samarbetsvilliga under utredningen. Ekendahl (2001) 

problematiserar kring detta och påpekar att om ekonomiska omständigheter ska vara en grund till 

att tvångsomhänderta en individ trots att denne är villig att genomgå behandling frivilligt måste 

detta synliggöras i lag. Vidare betonar författaren att det i sådana fall tydligt bör framgå hur 

många gånger individen ska ha misslyckats i behandling för att kunna anses vara tillräckligt 

omotiverad för att LVM skall tillämpas.  

     De tvångsomhändertagna missbrukarna i studien ansåg att motivation till att förändras 

förhindras när behandlingen sker genom tvång. Dock upplevde de att om de fick befinna sig 

inom ett, för dem adekvat vårdsammanhang, så ökade chansen för att de, med rätt insatser, skulle 

finna motivation till att förändras och inse fördelarna med att förbättra sin situation. Ekendahl 

(2001) drar utifrån resultaten slutsatsen att de tvångsmedel som används inom ramen för LVM 

inte behöver förhindra individens motivation. Dock kan Ekendahl, se att tvångsmedel som 

används på LVM-hem kan medföra mindre grad av samarbets- och förändringsvilja hos 

individen. Han tror att LVM-vården kan vara en aspekt som påverkar de intagnas motivation då 

den kontext de befinner sig inom under behandlingen kan antas vara mindre destruktiv än den 

situation de har utanför behandlingen. Författaren grundar även sitt resonemang på Blomqvists 

(1999 & 2001) studier vilka visat att motivation kan främjas genom att individen deltar i 

missbruksvård. 

     Ekendahl (2009) redogör också för att man inom forskning av motivation brukar skilja mellan 

inre- och yttre motivation. Den inre motivationen grundar sig på aspekter hos den egna 

individen, dennes trosföreställningar och värderingar. Den yttre motivationen påverkas av yttre 

påverkan, tryck och tvång. Dock återfinns fler aspekter än enbart motivation som kan ligga till 

grund för beslutet att sluta missbruka. Blomqvist (2009a) redogör för att det, förutom motivation, 

finns andra faktorer som är av betydelse för att en individ med missbruksproblematik förändrar 

sin livsstil. Missbruket kan exempelvis ha lett till negativa konsekvenser genom vilka individen 

inser vikten av att åstadkomma en förändring. 

     I Blomqvists (2002) rapport framkommer att när de intervjuade hade upplevt en lång period 

av missbruk som medfört en lång rad negativa konsekvenser i livssituationen så växte beslutet att 

sluta missbruka fram. De negativa konsekvenserna av missbruket hade vid tidpunkten för 

beslutet ökat och påverkade flera av individens livsområden negativt. Peele (2004) har ställt 

frågan När vill folk förändras? och menar att svaret på den frågan alltid är: När dom vill. Enligt 

Peele finns det inte någon terapi eller vetenskap som någonsin kommer att kunna förändra svaret 

på den frågan. Han förklarar också att motivation kan aktivera en individs önskan att förändra 

sig. Inspirerade av Peele och övriga nämnda författare har vi för avsikt att undersöka varför våra 

respondenter slutade att missbruka, och vilka faktorer i deras liv som var avgörande för beslutet.  

 

 

 
 

 



 

4 

 

 

Syfte 
Utifrån ovanstående inledning och bakgrund drar vi slutsatsen att det är allmänt vedertaget att en 

individ behöver ha motivation för att ge upp sitt missbruk. Detta är något som vi ifrågasätter då 

vi tror att en individ kan ta beslutet att förändra sitt liv trots bristande motivation. Därmed är 

syftet med denna studie att undersöka varför den enskilde tar beslutet att söka vård och 

behandling på grund av sitt missbruk. Vidare är syftet att utröna vilka faktorer som låg till grund 

för beslutet att söka vård. 

 

Frågeställningar 
 Vilka faktorer och motiv anger respondenterna påverkade beslutet att söka vård och 

behandling för sitt missbruk? 

 Är motivet att söka vård grundat på den enskildes egen insikt (inre motivation) om sin 

problematik eller är det ett resultat av (yttre motivation) omgivningens och nätverkets 

krav? 

 Vilka yttre faktorer påverkar individens möjlighet att sluta missbruka? 
 

 

TIDIGARE FORSKNING 
 

Motivation i behandling 
Groshkova (2010) har genomfört en systematisk litteraturstudie och presenterar en översikt över 

motivation relaterat till missbruk. Hon diskuterar och redogör för motivation som begrepp, 

användningsområde samt de metoder som idag används för att mäta motivation hos individer.  

     Inledningsvis beskriver Groshkova att motivation länge har ansetts vara en nyckelfaktor i 

behandling då en individs motivation antas påverka effekten av behandling samt 

beteendeförändringar. Groshkova refererar även till Ryan (1995) som också uppger att brist på 

motivation är den vanligaste anledningen till att individer avslutar behandling och tar återfall. 

Vidare har man länge vetat att en individ måste uppnå goda positiva resultat av behandlingen för 

att välja att stanna kvar i behandlingen. Då avhopp i behandling beräknats till 50 % i samtliga 

typer av behandling har den senaste forskningen, enligt Groshkova, fokuserat på att försöka 

förutsäga vilka klienter och/eller vilka behandlingsprograms egenskaper det är som påverkar 

avhoppen. En sådan egenskap hos en klient kan vara just dennes motivation. Vidare redogör 

Groshkova för att det finns evidensbaserad forskning som påvisar att vikten av motivation och en 

beredskap för förändring är av stor relevans för att söka, delta i, och fullfölja behandling. Hon 

förklarar också att klientens egna önskemål gällande behandling och metod är av relevans för 

individens motivation. Dock anser Claus m.fl. (2002, ref. av Groshkova, 2010) att det är svårt att 

dra slutsatser om exakt vilken relevans motivationen har i processen att söka, delta i och stanna 

kvar i behandlingen. Detta tros bero på svårigheten att mäta och definiera motivationen. Vidare 

finns det svårigheter angående motivation när det gäller missbrukare och dennes beslut och 

beteende då det kan vara flera varierande faktorer som påverkar dennes beslut och beteende, 

vilket gör det än svårare att förstå och förklara den motiverande dynamiken.  

     Groshkova (2010) förklarar begreppet behandlingsmotivation (treatment motivation), och 

klargör att det för närvarande inte finns någon allmänt vedertagen definition inom det 

vetenskapliga fältet. Avsaknaden av en definition kan medföra svårigheter inom det 
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vetenskapliga fältet då man försöker jämföra en individs motivation och den 

motivationsforskning som ändå finns. Misslyckandet med att enas om en definition av begreppet 

motivation har bidragit till att motivation används inom olika koncept. Ett koncept är inre 

variabler som antas orsaka motivationen, t.ex. önskningar, förväntat resultat, ett erkännande om 

att man har ett problem etc. Men motivation används också inom beteendemässiga termer, om en 

individ exempelvis är aktivt engagerad i behandling eller har en öppen kommunikation, så kan 

denne antas vara motiverad.  

     Groshkova förklarar också att det sedan tidigare funnits begreppen inre och yttre motivation. 

Enligt De Leon m.fl. (2001, ref. av Groshkova, 2010) bottnar den inre motivationen inifrån 

individen själv, exempelvis utifrån erkännande av fysiska besvär eller psykosociala 

konsekvenser av ett missbruk. Individen får då ett ”tryck” från sig själv att förändras. Medan den 

yttre motivationen beskrivs som upplevda påtryckningar eller kanske tvång att stanna kvar i 

behandling etc. Till den yttre motivationen kan familj, arbete eller rättsliga konsekvenser räknas 

till de faktorer som påverkar.  

     Vidare redogör Groshkova för den forskning som har gjorts gällande inre och yttre motivation 

på beteendeförändringar. Forskning om den yttre motivationen har främst fokuserat på rättslig 

påverkning på motivationen och det finns vissa belägg för att sådana typer av yttre påtryckningar 

kan påverka sökandet till behandling samt kvarhålla individen i behandling. Groshkova refererar 

till Joes m.fl. (1999) studie som visade att rättsliga påtryckningar ökade individens närvaro på 

behandling, men påverkade klientens terapeutiska engagemang negativt. Den inre motivationen 

framkallar i högre grad beteendeförändringar. Groshkova presenterar också studier som visar att 

de som har sökt och medverkat i behandlingen utifrån den inre motivationen i högre grad 

upplever behandlingen som något positivt. Individer som själva söker sig till behandling p.g.a. 

missbruk, och antagligen har högre inre motivation, har en mindre risk för avbrott i behandlingen 

samt visar på bättre resultat jämfört med dem som genomgår behandling p.g.a. andra motiv.  

Enligt Groshkova bör det dock inte göras förenklade skillnader mellan den inre och yttre 

motivationen.  

     Om en klient genomgår behandling utifrån yttre påtryckningar kan den kritiska faktorn vara 

dennes psykologiska erfarenheter av behandlingen. Den yttre motivationen kan då komma att 

aktivera den inre motivationen hos individen. Groshkova (2010) refererar till McLellans och 

McKays (1997) forskning, som argumenterar för att det finns en begränsad användbarhet och 

relevans i att definiera individers inre och yttre motivation. Senare forskning har istället 

fokuserat på att dela upp motivationen i etapper, i en process samt utvecklat mått för att mäta en 

individs motivation och beredskap för förändring.  

     Groshkova (2010) redogör för Prochaskas och DiClementes (1983) transteoretiska modell 

gällande förändringsprocessen avseende missbrukare. Processen beskriver olika steg som en 

missbrukare går igenom under förändring vilken vanligtvis tolkas som en motivationsprocess, 

men enligt Maisto m.fl. (1999, ref. av Groshkova, 2010) är de snarare steg som utgör 

beredskapen till förändring. Utifrån Prochaskas och DiClementes (1983, ref. av Groshkova, 

2010) teoretiska process framgår att motivation framträder först när individen har erkänt att 

problem är orsakade av missbruk, vilket sedermera ökar möjligheten att överväga en förändring. 

Processen består av fem steg: (1) Före begrundan, (2) Begrundan, (3) Beslutsamhet, (4) 

Åtgärd/agerande och (5) Bevarande. Individen sägs pendla mellan dessa steg, varför det också 

anses vara en cirkulär process. Varje steg utmärks av en balans mellan för- och nackdelar av 

beteendet, självförändrande strategier och tro på den egna förmågan till förändring. Enligt 

Prochaska m.fl. (1993, ref. av Groshkova, 2010) bör behandlingen som en klient erhåller matcha 
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klientens steg, var denne befinner sig, vilket i sådant fall skulle gynna vidare förändring. Dock 

återfinns senare forskning, exempelvis Carlson m.fl. (2003, ref. av Groshkova, 2010) som pekar 

på att vare sig stegteorin eller processteorin i sig får något stöd. Groshkova refererar även till 

Van Sluijs m.fl. (2004) vilka har genomfört en systematisk litteraturstudie. De har funnit 

begränsade bevis för att en bättre effekt skulle uppnås om man valde intervention utifrån vilket 

steg man befinner sig på. Noterbart är att Van Sluijs m.fl. översikt gällde rökare. 

     Groshkova redogör också för följande teorier och motivationsmodeller i sin artikel: 

     The Prime Theory har det grundläggande antagandet att förståelsen av missbruksbeteendet 

förutsätter en förståelse för människans motiverande system. West (2006, ref. av Groshkova, 

2010) förklarar att människans motiverande system består av följande sammanhängande aspekter 

för framtida handlingar:  

 Reaktioner som kan starta, stoppa eller förändra handlingen.  

 Impulser eller uppmaningar.  

 Medvetna motiv som kommer till uttryck genom önskan eller vilja.  

 Den egna utvärderingen av situationen.  

     Om en individ har eller har haft ett problematiskt drogmissbruk är det motiverande systemet i 

obalans med avvikelser gällande flera av dessa aspekter. Genom behandling som fokuserar på 

sunda vanor och beteenden, integrerade i individens självkännedom kan systemet återigen 

komma i balans. Dock skriver Groshkova att denna modell inte har testats, varför man inte vet 

om den är användbar. Det finns heller inga rekommendationer om hur modellen ska användas i 

det praktiska arbetet.  

        Motivation in the integrated recovery model utvecklades enligt Groshkova (2010) av De 

Leon (1996). De Leons (1996, ref. av Groshkova, 2010) modell utgår från att motivationen 

avspeglas i individens medvetenhet om behovet att förändra sig, samt dennes innersta skäl till 

förändring. En central aspekt enligt denna modell är individens beredskap för behandling, vari 

dennes upplevda vårdbehov, viljestyrka och användning av stöd är av relevans. Vidare lägger 

modellen stor vikt vid individens omständigheter. En individs yttre tryck från andra 

omständigheter kan påverka individen till att både gå in i samt avsluta en behandling. Vad gäller 

den terapeutiska modellen så är lämplighet eller den upplevda tillämpligheten av relevans för om 

individen platsar på ett behandlingshem. Omständigheter, motivation, vilja och lämplighet 

(CMRS
2
) har varit de fyra ursprungliga aspekterna ur vilka man har försökt mäta motivation och 

individens beredskap för behandling.     

     De Leon m.fl. (1994) har genomfört en studie som Groshkova (2010) refererar till. Den visar 

ett positivt linjärt samband mellan de fyra aspekterna, CMRS, i behandling. De redogör för att 

individers resultat efter 30 dagars behandling också är konsekventa vad gäller långsiktig 

behandling. Särskilt var individens beredskap för behandling av relevans (efter 30 dagar i 

behandling) när det gällde att stanna kvar i behandling efter ett år. Groshkova refererar också till 

Liptons m.fl. (1991) forskning. De har studerat generaliserbarheten av CMRS och funnit att 

motivation är lägre hos de obehandlade missbrukarna, medan de som står på väntelista för 

behandling har högre motivation. Modellen belyser därmed en skillnad mellan begreppen 

motivation och beredskap för behandling, och Groshkova redogör vidare för att dessa två 

aspekter är av relevans för om individen kommer att stanna kvar i behandlingen.  

                                                           
2
 CMRS står för Circumstances, Motivation, Readiness och Suitability (ref. av Groshkova, 2011). 
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Motivation in the TCU
3
 treatment process model är en modell som har utvecklats av Simpson 

och Joe (1993, ref. av Groshkova, 2010) utifrån modellen om CMRS. Enligt denna modell 

skapas motivationen i ett fortlöpande sammanhang. Från problemidentifiering, genom önskan att 

få hjälp, till beredskap inför behandling. Dessa tre karaktäriseras av olika aspekter. 

Problemidentifiering är då individen inser att missbruksproblematiken orsakar problem för 

individen och dennes liv. Önskan att få hjälp innebär det steg då individen förstår att denne 

behöver hjälp för sitt missbruk. Beredskap inför behandling är då individen kognitivt förbereder 

sig för behandling och accepterar att det är det mest lämpliga valet för att tillfriskna från sitt 

missbruk. Även denna modell har för avsikt att mäta individers motivation. Simpson och Joe har 

presenterat studier vars resultat pekar på att tid i behandling påverkar både motivationen och 

resultatet efter behandling. Enbart motivationen själv, under behandlingen, förklarar lite av hur 

individerna kommer att lyckas i behandlingen. Motivationen påverkar främst före behandlingen i 

form av önskan om hjälp och beredskap inför behandling, vilket sedan påverkar om individen 

stannar kvar i behandling och utfallet av behandling. Komponenter som de funnit viktiga under 

behandlingsprocessen är klientens engagemang under behandlingen och den terapeutiska 

relationen. Enligt TCU:s behandlingsprocess är både individens motivation och processen i 

återanpassningen av yttersta relevans för att uppnå långsiktig framgång.  

     Sammanfattningsvis redogör Groshkova (2010) för att motivation och beredskap inför 

behandling ökar chansen för att individen är engagerad under behandlingen, stannar kvar i 

behandlingen samt lyckas med behandlingen, detta också tack vare den terapeutiska alliansen. 

Hon anser också att det är problematiskt att det inte finns någon allmän metod som tillämpas för 

att mäta individers motivation eller variabler som styr den. Groshkova saknar metoder som avser 

att mäta individens tro och attityd till förändring då dessa variabler är viktiga för klientens 

förberedelser inför behandling. Vidare anser Groshkova att det för närvarande finns stora 

utmaningar med att förstå och korrekt införliva begreppen motivation och beredskap för 

behandling. Dessa behöver utvecklas både som koncept och när det gäller att mäta motivationen.   

 

 

Återhämtning från ett missbruk 
Koski-Jännes (2002) har genomfört en studie vars syfte var att undersöka de långsiktiga 

förändringar som sker i individens identitet till följd av att denne klarat av att bryta ett 

missbruksbeteende. Urvalet består av 76 individer som missbrukat alkohol, droger, nikotin, 

spelmissbruk eller missbruk av receptbelagda läkemedel. Urvalet innefattar även individer som 

tidigare har haft bulimi. Koski-Jännes skriver att då det sker en förändring i en individs 

självuppfattning åtföljs detta ofta av ett djupare identitetsprojekt som sedan gör beslutet att 

förändra sitt beteende att bli mer meningsfullt och givande för individen. Syftet med rapporten 

var att närmare behandla detta identitetsprojekt som en del i en lyckad återhämtning från 

beroendet. Uppgifterna i studien härstammar från ett större finskt forskningsprojekt som handlar 

om vägar ut ur missbruket. 

     Inledningsvis refererar Koski-Jännes till Harré (1983) för att redogöra för social identitet och 

personlig identitet. Enligt Harré skapas den sociala identiteten utifrån hur individen presenterar 

sig själv i det offentliga medan personlig identitet är en produkt av underhåll och omvandlingar 

av identiteten i relation till den kulturella kontext denne lever i.    

                                                           
3
 TCU står för Texas Christian University, vilka bedriver forskning om missbruk (TCU, 2011). 
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Koski-Jännes (2002) redogör för att ett centralt tema bland respondenterna var en strävan efter 

att leva ett hedervärt socialt liv. De hade en strävan efter att leva enligt värdefulla mål som är 

vanliga i ett samhälle såsom ärlighet, ansvar och strävan efter framgång. Vidare kunde 

författaren även utröna tillvägagångssätt för att undvika att återfalla i sitt gamla beteende, en f.d. 

kvinnlig sexmissbrukare beskrev exempelvis hur hon undvek sexuella invitationer från andra 

genom att inte besöka barer eller klä sig för lättklädd. En stor del av respondenterna i studien 

hade efter sitt tillfrisknande börjat hjälpa andra med liknande problematik som dem själva hade 

haft. Detta hjälpte sedermera dem själva och förstärkte deras sociala identitet. I etablerandet av 

en tillfredsställande social identitet var det centralt att söka sig från isolering och istället söka sig 

till sociala sammanhang och ingå i en gemenskap. Före detta alkoholister var exempelvis 

medlemmar i Anonyma Alkoholister för att känna sig som en del av en större helhet.  

     För många av respondenterna i studien visade det sig vara av vikt att bli av med sociala 

förväntningar som inte passade in på dem och istället hitta ett mer äkta sätt att uttrycka sitt 

personliga väsen på. Vissa av respondenterna hade upplevt att de tidigare blivit tvingade till att 

spela en roll som inte stämde in på dem och kände sig lättade när de väl blivit av med denna roll. 

En del av respondenterna upplevde under tiden de var i beroende att de saknade kontakt med sina 

verkliga känslor och att de blivit tvingade till att vara något annat än de var eller varit tvungna att 

förtränga sina egna känslor och värderingar vilket resulterade i att de inte själva visste vem de 

var eller vad de egentligen ville. Detta ledde till missnöje och att de, som en följd av detta, letade 

efter befrielse från sitt beroende. I återhämtningsprocessen upplevde dessa respondenter att det 

var möjligt att arbeta med sin självkännedom och att de även fick möjlighet till att utvecklas och 

”bli synliga” samt utvecklas till något som de alltid känt att de är men av någon anledning 

tidigare inte kunnat vara. Koski-Jännes observerade att sökandet efter ett mera äkta sätt att vara, 

som stämmer mer överens med individens verkliga jag, föreföll vara vanligare hos kvinnor än 

hos män.  

     För de före detta rökarna hade beroendet inte påverkat deras personliga eller sociala 

identitetsskapande i någon större utsträckning. När dessa individer lyckades bryta sina beroenden 

ledde det inte heller till några betydande skillnader i varken individens identitet eller värderingar. 

Enligt Koski-Jännes (2002) stod detta i motsats till de flesta andra respondenter i studien, då 

deras värderingar i större utsträckning hade förändrats efter att de tillfrisknat från sitt beroende. 

     Sammanhang där individer på nytt bygger upp sin identitet kan vara självhjälpsgrupper, inom 

vilka individen bland annat erbjuds socialt stöd och inspirerande modeller som fungerar som stöd 

i individens arbete att bygga upp sin identitet. Centralt i självhjälpsgrupper är att de erbjuder 

individen en möjlighet att berätta sin egen livshistoria samtidigt som denne får ta del av andras 

berättelser som har liknande erfarenheter som de själva, vilket troligen ger en känsla av 

sammanhang för individen. Koski-Jännes (2002) refererar även till Holmberg (1996) som anser 

att professionella terapeuter kan hjälpa individen med att ge en spegling av dennes upplevelser, 

ge uppmuntran och förmedla tekniker till individen kring hur denne kan uppnå en förändring 

samt ha en mindre sträng syn på både sig själv och omgivningen. Vidare menar Koski-Jännes att 

de som blir fria från sitt missbruk utan något specifikt stöd verkar förlita sig på exempelvis 

religion, filosofi, vetenskap. I studien hade dock alla människor som tillfrisknat utan något 

specifikt stöd, andra betydelsefulla personer runtomkring som gav stöd och uppmuntran. 

     Koski-Jännes (2002) problematiserar även om det går att se några skillnader när det gäller 

identitetsutveckling mellan behandlade och obehandlade individer. Författaren betonar att det 

inte är möjligt att göra en objektiv jämförelse som ger en rättvis bild i denna studie då det finns 

en stor andel respondenter som inte genomgått någon behandling, exempelvis de som blivit fria 
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från sitt rökberoende eller från bulimi, medan de flesta av de f.d. alkohol- och drogmissbrukarna 

hade genomgått behandling eller deltagit i självhjälpsgrupper. En objektiv jämförelse mellan de 

två grupperna försvåras även av att respondenternas problem var av olika allvarlighetsgrad och 

förekom inom vitt skilda sociala kontexter.  

 

 

Motivation bland obehandlade och behandlade missbrukare 
Ekendahl (2007) har genomfört en explorativ studie där han har undersökt hur förhållandet 

mellan attityder till att genomföra en förändring och behandling skiljer sig åt mellan tre olika 

grupper. Urvalet består av totalt 97 individer, uppdelade på tre grupper, individer med ett 

pågående missbruk, individer som blivit tvångsomhändertagna (enl. Lag om vård av missbrukare 

i vissa fall) och individer som genomgått behandling frivilligt. Ekendahl har i studien syftat till 

att med hjälp av diverse variabler mäta följande huvudområden, missbrukets omfattning, 

individens inställning till behandling, motivation, individens tidsperspektiv samt hur denne ser 

på livskvalitet.  

     Respondenterna har besvarat en enkät vilken undersökte bland annat ålder, kön, boende, 

missbruksdebut, hur länge individen missbrukat och om individen använt någon substans de 

senaste 30 dagarna. Respondenten fick uppge ifall denne genomgått tidigare behandling för 

missbruket och i sådant fall uppge vad det var för behandling. För att få en ungefärlig bild av 

individens grad av beroende undersöktes bland annat individens begär, förlust av kontroll, 

oförmåga att sluta, hur länge individen hade ett kontinuerligt missbruk, i vilken utsträckning 

individens engagemang i andra aktiviteter har minskat etc. 

     Individens motivation till att genomföra en förändring mättes utifrån tre huvudområden, hur 

stor betydelse målet hade för individen, hur stor tillit individen kände till att denne skulle lyckas 

med att åstadkomma en förändring samt i hur stor utsträckning denne var beredd att förändra 

sina missbruksvanor.  

     Motivation till behandling mättes utifrån huvudområdena erkännande av problemet, önskan 

om att få hjälp samt beredskap att genomgå behandling. I studien mättes även hur yttre 

påtryckningar samt individens tidsperspektiv påverkar motivationen. Individens tidsperspektiv 

mättes utifrån hur denne såg på framtiden, nutiden, ödet och det förgångna. 

 

Faktorer som påverkar motivationen 

Ekendahl (2007) skriver att studien visar att individens eget tidsperspektiv påverkar hur dennes 

attityd till att förändra sin livsstil ter sig. Detta visade sig genom att motivationen hos de 

individer som genomgick behandling på frivillig basis bland annat grundade sig i att de hade 

framtiden i åtanke i större utsträckning än de övriga grupperna. Ekendahl relaterar då till tidigare 

forskning som har presenterat att det finns ett samband mellan att individen har ett långsiktigt 

tidsperspektiv och slutför behandling.  

     Med bakgrund till att resultaten i studien visade att den generella viljan till att förändras 

kunde relateras till en mängd olika faktorer är motivation, enligt Ekendahl, ett komplext begrepp 

som är beroende av den kontext det förekommer inom.   

     I den grupp som inte hade behandlats för sitt missbruk kunde författaren se att upplevelse av 

negativa konsekvenser och yttre påtryckningar låg till grund för individens vilja att förändra sin 

livsstil. Bland dem som genomgått behandling på frivillig basis kunde viljan att förändras 

förklaras av att individen upplevt en positiv livskvalitet. Ekendahl (2007) anser att detta resultat 
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är i enlighet med tidigare forskning som visat att individens motivation kan främjas av att denne 

upplever positiva händelser i livet, exempelvis bättre hälsovanor eller att de fungerar på ett mer 

tillfredsställande sätt i sociala sammanhang. Detta kan enligt Ekendahl (2007) vara aspekter som 

utgör en hjälp för individen att upprätthålla motivationen och på så sätt tillgodogöra sig 

behandlingen.  

     Vidare förekommer det signifikanta skillnader mellan de tre olika grupperna när det gäller 

önskan om att få hjälp och i vilken mån individen är beredd att ta emot behandling. De som 

frivilligt genomgick behandling var i högre grad beredda att förändras än de två andra grupperna. 

Ekendahl redogör för att problemen hos de individer som var aktiva missbrukare var mindre 

allvarliga än hos de övriga grupperna, vilket enligt honom är i enlighet med tidigare studier som 

visat att allvarlighetsgraden på problemet påverkar i vilken mån individen är hjälpsökande. 

Vidare skriver Ekendahl att sannolikheten för att individen ska erkänna att denne har ett problem 

och försöka finna en lösning på det ökar ju allvarligare problemet är.  

     Studien visade inte på några anmärkningsvärda skillnader avseende yttre påtryckningar att gå 

in i behandling mellan den grupp som var tvångsbehandlad och den som genomgick behandling 

frivilligt. Däremot hade gruppen som hade ett pågående missbruk mindre yttre påtryckningar än 

de övriga.  

     Sammanfattningsvis beskriver Ekendahl (2007) att studiens resultat inte är generaliserbara 

men att de visar att individens beredskap till att förändras kan vara påverkad av hur dennes 

tidsperspektiv och nuvarande sociala situation ser ut. Ekendahl anser att motivation innefattar 

mer än viljan att förändras eller att påbörja behandling då det även är av vikt vad den enskilde 

individen ser som värdefulla alternativ istället för att leva ett liv i missbruk. 

 

 

Drogbruk utifrån ett livsloppsperspektiv  
Hser, Longshore och Anglin (2007) har genomfört en litteraturstudie där de har studerat 

individens livsförlopp relaterat till drogbruk. Enligt författarna kan ett livsloppsperspektiv visa 

olika livsbanor som är relaterade till droganvändning, identifiera kritiska händelser och faktorer 

som är av betydelse för en individs fortsatta missbruk eller för förändringar avseende en individs 

drogmissbruk. Hser m.fl. (2007) presenterar teorier och forskning kring individers olika 

livsförlopp, utvecklandet av kriminella karriärer samt studier av olika sjukdomsförlopp vilka alla 

är av relevans för att studera narkotikamissbruk och missbrukskarriärer. Enligt författarna visar 

forskning inom området generellt att missbrukskarriären och de problem som är relaterade till 

missbruket skiljer sig åt mellan individer. Personer med missbruksproblematik tenderar ofta att 

leva kvar i missbruket under ett flertal betydande perioder i livet och de negativa effekterna av 

missbruk såsom exempelvis sjukdom, dödlighet och kriminalitet är väl dokumenterade. Mot 

bakgrund av detta betonar Hser m.fl. vikten av att förstå och identifiera den mångfald av trender 

och mönster som återfinns inom missbruksområdet. Centralt för litteraturstudien är därför de 

olika riktningar som uppkommer under den enskilde individens missbrukskarriär. Syftet med 

studien var således att redogöra för de olika övergångar, vändpunkter och livsvägar som, 

relaterade till missbruk, uppstår under individens livstid. I presentationen av studien knyter de an 

detta till yttre påtryckningar till behandling och andra system inom det sociala området.  
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Missbrukskarriärer 

Inträde i missbruk, ökat missbruk, regelbundet användande, upphörande av missbruk och återfall 

i missbruk utgör alla nyckelbegrepp när det gäller missbrukskarriärer. Dock sker variationer 

inom dessa aspekter utifrån individens egenskaper och vilken drog denne missbrukar. Risk- och 

skyddsfaktorer samt den enskildes möjlighet till att komma i kontakt och få hjälp hos instanser 

inom det sociala området har även en påverkan på hur missbrukskarriären ter sig. Hser m.fl. 

(2007) redogör för tidigare studier vilka definierar missbrukskarriärer som en process där 

missbruket eskalerat till en allvarligare nivå och där individen under en längre period upprepade 

gånger både har upphört med missbruket och tagit återfall. De anser mot bakgrund av detta att 

det är viktigt att det genomförs longitudinella studier av missbrukskarriärer. Utifrån att 

missbruket för de flesta pågår under en lång period tror inte författarna att kortsiktiga 

interventioner är det som är mest lämpligt för att begränsa drogberoende. Hser m.fl. förklarar att 

i den största delen av forskningen på området ses drogmissbruk som en akut sjukdom och i de 

fall longitudinella studier har genomförts har fokus i studien varit på hur drogbruket har 

uppkommit. Enligt författarna är det sällsynt med studier av missbrukare där dessa följts upp 

under en längre period, vilket har resulterat i att det finns begränsat med empiriska 

undersökningar kring missbrukskarriärer. Mot bakgrund av att forskning har visat att 

missbrukare ofta kommer i kontakt med flera olika instanser inom det sociala området såsom 

exempelvis missbruksvård, straffrättssystemet och psykiatri, är det enligt Hser m.fl. nödvändigt 

att på ett samordnat och omfattande sätt försöka identifiera drogberoendet och det mest optimala 

sätten att hantera detta.  

     Utifrån Lynch och Smiths (2005) samt Elders (1985) forskning, vilken Hser m.fl. (2007) 

refererar till, skriver Hser m.fl. att när man ska studera individens livsförlopp bör man ta hänsyn 

till tidigare studier av mänskligt beteende och individers erfarenheter, för att åskådliggöra vikten 

av tids-, timing- och temporära processer som sker under en individs livstid. Enligt Hser m.fl. är 

det inte alltid enkelt för individer som i ett tidigt skede haft ett avvikande beteende och börjat 

med droger eller kriminella handlingar att ta vara på möjligheter till utbildning och annan 

sysselsättning.  

 

Sociala faktorer och vändpunkter 

Hser m.fl. (2007) redogör utifrån Sampsons och Laubs (1993) studier, att vändpunkter innebär en 

förändring eller en förändring av inriktning i livet som fortgår över tid. Sociala faktorer och 

vändpunkter är enligt Sampsons och Laubs teori viktiga begrepp för att förstå de 

förändringsprocesser som sker under en individs livsförlopp. Med sociala faktorer avses 

individens sociala investeringar i de relationella nätverk som denne ingår i, exempelvis arbete 

och familj. Sociala faktorer är centrala när det gäller individens möjligheter till att skapa band till 

olika samhälleliga institutioner och ju mer sociala faktorer individen tillhandahar, desto mer 

resurser har denne att finna flera möjliga alternativ till förändring. Exempelvis är det, till skillnad 

från individer med få sociala faktorer, inte lika enkelt för individer med ett starkt och fler sociala 

faktorer att utföra gärningar som anses vara avvikande då denne har flera institutionella 

förhållanden att respektera och ta ansvar för. Vidare refererar Hser m.fl. till Pickles och Rutter 

(1991) vilka redogör för att vändpunkter kan förändra en individs livsbana och förändra dennes 

riktning i livet. För vissa kan vändpunkter komma plötsligt och oväntat men för många är inte 

vändpunkter en dramatisk förändring som sker plötsligt, utan är istället en del av en process som 

sker över tid. Hser m.fl. skriver att vändpunkter kan vara av både positiv och negativ karaktär. 

Utifrån Sampsons och Laubs (2005) forskning belyser Hser m.fl. (2007) att allt det som sker 
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under livet inte är ett personligt val. Istället redogör Hser m.fl. för att livsförloppet är en 

kombination av en dynamisk och tidsvarierande process, vilket innebär att en individs livsbana 

inte alltid kan relateras till ett personligt val.  

     Enligt Hser m.fl. kan olika samhällstjänster som till exempel kriminalvården, socialtjänsten, 

primärvården etc. komma att påverka individens vändpunkter. Härvid anser författarna att timing 

och vilket servicesystem som individen kommer i kontakt med är av relevans.  

 

Inträde i drogbruk och kriminalitet 

Då droganvändning startar vid ung ålder ökar risken för ett framtida missbruk och beroende. 

Hser m.fl. (2007) refererar till forskning av Anthony och Petronis (1995) samt Yu och Williford 

(1992) vilka menar att individer som börjar ta droger vid tidig ålder i högre utsträckning 

använder droger oftare och att bruket eskalerar snabbare till ett mer frekvent användande än hos 

andra. Dessa individer tenderar även i högre grad att fortsätta med missbruket. Detta gäller även 

kriminalitet vilket Hser m.fl. beskriver utifrån Sampsons och Laubs (1992, 1993, 2003) studier 

inom kriminologi vilka har visat att det finns ett starkt samband mellan ålder och att begå brott. 

Individer som begår kriminella handlingar är oftast som mest aktiva under tonåren och i tidig 

vuxen ålder medan kriminaliteten sedan i allmänhet avtar med åren. Vidare skriver Hser m.fl. 

utifrån andra studier att individer som börjar använda droger när de är 14 år eller yngre är mer 

sårbara för att få drogproblem senare i livet till skillnad från de som börjar använda droger 

senare. Utifrån Hawkins, Catalanos och Millers (1992) forskning visar Hser m.fl. på att 

individers inblandning med droger inledningsvis uppkommer tack vare grupptryck, tillgänglighet 

eller andra riskfaktorer som finns i individens eller familjens sociala miljö. I de fall individens 

droganvändning eskalerar till ett beroende hänger det ofta samman med biologiska, psykologiska 

eller psykiatriska aspekter. 

 

Återfall i missbruk 

Med bakgrund till forskning av Simpson m.fl. (1999) redogör Hser m.fl. (2007) för att det är 

vanligt förekommande att individen återfaller i missbruk efter att ha genomgått behandling. 

Författarna refererar till studier av McLellan m.fl. (2000), Hser (2007) samt Weisner m.fl. (2003) 

vilka har visat att de risk- och skyddsfaktorer som hänger samman med att en individ börjar 

använda droger även kan relateras till återfall i missbruk. Exempelvis utgör låg socioekonomisk 

status, psykiatriska svårigheter samt brist på stöd från familj och socialt stöd riskfaktorer för att 

en individ ska återfalla i missbruk efter behandling. Hser m.fl. (2007) skriver att det har bedrivits 

förhållandevis lite forskning kring de faktorer som är av betydelse för att en individ slutar 

missbruka jämfört med faktorer som är av betydelse vid debut och återfall i missbruk. Enligt 

Hser m.fl. är en av orsakerna till detta att det inte är möjligt att med säkerhet veta om den period 

under vilken individen studeras är tillräckligt lång för att med säkerhet veta om denne permanent 

upphört med sitt missbruk. Det verkar inte heller vara en specifik faktor som rent generellt leder 

till en vändpunkt, och vidare har inte individidens förmåga att återhämta sig någon betydelse för 

att missbruket ska upphöra. För att få en fullständig bild av vilken betydelse timing och 

kontexten har för att förändringar sker i individens livsförlopp krävs det enligt författarna mer 

forskning. 
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TEORETISKA  ANALYSVERKTYG 
 

I detta kapitel presenteras begreppen motivation, handlingsteori, beslutsfattande samt samhällets 

och nätverkets påverkan på individen, begrepp som vi använt i analysen av vår empiri. Då 

motivation anses vara av relevans för att individen ska uppnå förändring har vi för avsikt att 

redogöra för motivation som begrepp och påverkan, men också som en process. Begreppen har 

vi sedan använt oss av för att analysera våra respondenters händelser, beslut och dyl. som 

påverkade varför de slutade att missbruka. 

 

 

Motivation 
Peele (2004) redogör för att motivationen kan vara avgörande när missbrukare ska övervinna sitt 

missbruk. Han har som åsikt att bara för att en individ vill sluta, söker sig till behandling, och 

tror att denne kan övervinna sitt missbruk så behöver det inte leda till framgång. Det är vanligt 

att folk tar återfall, vilket kan bero på flera aspekter, exempelvis kanske det inte är rätt tidpunkt i 

livet för individen att sluta missbruka. Missbruket har också blivit en del av personen, i dennes 

liv och personligheten, vilket gör det än svårare att ta sig ur sitt missbruk. Peele (2004) förklarar 

att de mest effektiva evidensbaserade metoderna för att bryta sitt missbruk är Korta 

interventioner (Brief Interventions) och Motiverande intervjuer (Motivational Interviewing). 

Detta är terapier som båda lägger ansvaret för förändring på den egna individen. Exempelvis 

bygger Motiverande intervjuer enligt Peele på principen att all förändring som en individ gör, 

grundar sig på beslut som denne gör för sig själv. Motiverande intervjuer har också, enligt 

Forsberg (2001), fått ett stort intresse i Sverige och används inom flera områden vari motivation 

anses vara en viktig aspekt för att lyckat behandlingsresultat.   

 

Motivationsprocess 

För att förstå hur en motivationsprocess kan se ut använder vi oss av Prochaskas och 

DiClementes teoretiska stegvisa modell, refererade av Forsberg (2001) samt Peele (2004). 

Forsberg förklarar att den stegvisa modellen har fått många svenska översättningar
4
 och han har 

presenterat den vanligaste svenska översättningen. Peele har redogjort för modellen utifrån ett 

missbruksperspektiv.  

     Modellen innehåller fem stadier som en individ går igenom likt en cirkulär process, ”före 

begrundan”, ”begrundan”, ”föreberedelsestadiet”, ”handling”, ”bibehållande-stadiet”. Beroende 

på vilket stadium individen befinner sig i är individen olika mottaglig för förändring.  

     I det första stadiet, med lägst sannolikhet till förändring återfinns ”före begrundan”. I detta 

stadium uppfattar inte individen att denne har något problem och har heller inte reflekterat över 

detta. Det verkar ha betydelse att känslomässigt uppleva sin problematik samt ha kunskap om 

hur problematiken påverkar omgivningen. För att öka chans till förändring i detta stadium bör 

individen ”stimuleras att aktivt reflektera över beteendet” (Forsberg, 2001, s. 9). 

     I stadie två redogör Forsberg för ”begrundan”, och förklarar att den ovan nämnda processen 

fortfarande är av största relevans, men här ligger också vikten på individens egna värderingar 

och mål, samt om dessa hindrar eller möjliggör förändring. I detta stadium är målet att individen 

                                                           
4 Exempelvis Melin och Näsholm 1998, Andreásson och Brandell 1999, Forsberg 1999, Gyllenhammar 1999 

och Arborelius och Brandell-Eklund 2001 (ref. av Forsberg, 2001). 
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utifrån sina egna grundläggande värderingar ska fundera igenom hur en omfattande 

livsstilsförändring ska ske. I Peeles redogörelse för Prochaskas och DiClementes stadie två, 

förklarar Peele även att individen har börjat fundera på en förändring. Efter detta följer 

”förberedelsestadiet”, vilket Forsberg beskriver som ett stadie där individen ska komma att fatta 

beslut om att en förändring behöver ske. I detta stadium är en central process att finna en strategi 

och planera för förändring samt förbinda sig till att slutföra beslutet/förändringen. För att detta 

ska lyckas är det enligt Forsberg samt Peele viktigt att individen formulerar specifika mål samt 

gör upp planer för hur det uppsatta målet ska uppnås på ett framgångsrikt sätt. I det följande 

fjärde stadiet återfinns ”handling”, då det är av stor vikt att individens nya sätt att tänka, nya 

beteenden och ansträngningar blir förstärkta för att denne ska ha en möjlighet att utvecklas 

vidare. För att detta ska ske på ett ändamålsenligt sätt är det, enligt Forsberg, viktigt att individen 

har stödjande relationer kring sig samt har kunskap om aspekter som kan utgöra fallgropar. I det 

femte ”bibehållande-stadiet” förklarar Peele att individen har haft framgång i sin förändring och 

nu måste behålla förändringen. Forsberg redogör för att det är viktigt att individen 

fortsättningsvis blir förstärkt när det gäller dennes nya beteenden samt över tid har stödjande 

relationer och ständigt är medveten om eventuella fallgropar. 

 

Motivation – En del av människans innersta natur 

Revstedt (2002) presenterar den positiva människosynen enligt vilken det finns en positiv 

drivkraft inneboende hos alla människor som består av fyra olika aspekter, vilka är att människan 

är aktiv, målinriktad, social och konstruktiv. Destruktiva eller onda sidor hos människan är något 

som uppkommer genom en växelverkan mellan individen och den omgivande miljön. Det finns 

inte någon som vill skada sig själv och andra, exempelvis vill ingen människa medvetet försämra 

sin hälsa med drogmissbruk. Istället strävar alla människor efter att bete sig på ett bra sätt både 

mot sig själv och sina medmänniskor. Enligt Revstedt är det centralt för alla människor att ha ett 

uppsatt mål i livet att sträva efter. Förändring och utveckling är även något som människan 

värdesätter högt. Detta innebär att det inte tillhör människans natur att fortsätta i samma spår för 

att denne alltid gjort så.  

     Till följd av att alla människor har en positiv inre kärna har alla möjlighet att förändras. Den 

positiva livskraften finns ständigt närvarande i människans existens, dock kan den vara 

försämrad hos vissa. Detta innebär att det är möjligt att motivera alla människor.  

     Revstedt definierar motivation på följande sätt: 
 

Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans 

innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv (Revstedt, 2002, s. 39).  

 

Ett självförverkligat och meningsfullt liv innebär att individen tar ansvar för sig själv och 

tillgodoser de möjligheter denne har. Vidare menar Revstedt att beslutet att upphöra med 

missbruk kan kopplas till denna allmänna definition då beslutet att upphöra med missbruket 

innebär att individen tar ansvar för sitt liv och handlar på ett konstruktivt sätt. Han beskriver 

begreppen latent och manifest motivation, vilket illustrerar att människor kan betraktas som mer 

eller mindre motiverade. Utgångspunkten är dock att alla människor, trots att de beter sig på ett 

sätt som kan uppfattas som att de inte är motiverade, innerst inne är motiverade. Dock är deras 

motivation för tillfället försämrad. Alla människor vill, enligt Revstedts presentation av den 

positiva människosynen, leva ett meningsfullt liv men motivationen kan vara mer eller mindre 
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stark. Människor med svag motivation definierar författaren som latent motiverade, vilket 

innebär att motivationen existerar men den uttrycks inte i individens handlingar, motivationen är 

vilande. Individer som är latent motiverade väljer ofta destruktiva handlingssätt och agerar 

destruktivt. De med latent motivation upplever att de har få antal destruktiva alternativ eller inga 

alternativ alls att välja mellan. Utifrån den positiva människosynen som Revstedt redogör för har 

dessa individer en bristande kontakt med sin inre positiva kärna, vilken kan vara vägledande för 

att se de möjligheter och val individen har i sitt liv.  

     Vidare presenterar Revstedt faktorer i livssituationen som kan påverka motivationen. Dessa är 

fysisk hälsa, social situation, meningsfull fritid, samhällsengagemang, livsåskådning och 

känslomässiga behov. Det psykiska välbefinnandet grundas till stor del i den fysiska hälsan. En 

individ med dålig fysisk hälsa kan t.ex. få en bristande tillit till en positiv förändring. Revstedt 

uppger exempelvis att en missbrukare med latent motivation och dålig fysisk hälsa kan komma 

att förneka omfattningen av sin dåliga fysiska hälsa. Den sociala situationen påverkar individens 

motivation i hög utsträckning. Den inbegriper många olika områden och kan påverka 

motivationen i både positiv och negativ riktning. Ett annat exempel kan vara att individer som 

har svårt att få ett arbete upplever mindervärdeskänslor och känslor av att inte vara värd 

någonting.  

 

 

Handlingsteori 
Börjeson (1979) har utvecklat en handlingsmodell utifrån George Herbert Mead´s identitetsteori 

och Jean Paul Sartres existentiella psykologi. Börjeson förklarar att identiteten ligger till grund 

för människans handlingar och har utarbetat en modell för att påvisa detta. Modellen utgår från 

fyra steg, vilka är: 

     Steg 1 – Individen har ett totalt ansvar för sin existens. Härvid avser Börjeson inte att lägga 

ett moraliskt ansvar. Han talar i stället om att individens ansvar är ett existerande faktum. 

Individen erkänner detta ansvar, men till motpol av ansvar återfinns ångest och skuldkänslor.  

     Steg 2 – I detta steg återfinns att individen utvecklar ett ”medvetande om sig själv i världen” 

(Börjeson, 1979, s. 78) men också uppfattar sig själv som existerande i världen, dvs. ett 

jagmedvetande. Utifrån uppfattningen om sig själv i världen förstås individens val. Människans 

val utgår alltså från hennes jagmedvetande och att hon existerar i världen.  

     Steg 3 – Interaktionen och det sociala samspelet har i detta steg en central roll. När människan 

med sin jagmedvetenhet och världsbild möter en annan människa kan det, enligt Börjeson, 

uppstå en identitetskris om de upplever sig själva på ett nytt sätt. Denna identitetskris leder till en 

inre dialog om sig själv och sin jagmedvetenhet, vilket i sin tur kan leda till en plågsam process 

då människan vill bli bekräftad som den hon är. ”Att begära att få vara den människa som man 

själv uppfattar sig som innebär rent generellt att man motsätter sig förändring och utveckling” 

(Börjeson, 1979, s. 80). 

     Steg 4 – I detta steg förklarar Börjeson att samhälleliga villkor begränsar mänskliga 

relationers strukturer. Människor måste hela tiden förhålla sig till olika samspelsregler, 

exempelvis lärare-elev, barn-vuxen, underordnad-överordnad etc.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att människans medvetande om sig själv och sin världsbild 

återskapas i samspel med andra och påverkas även av relationernas struktur. Individens 

medvetande (både jag- och omvärldsmedvetande) bestämmer i sin tur vilka val en individ gör, 

alltså bestämmer individens medvetande hennes tillvaro. Fortsättningsvis redogör Börjeson för 
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att människan är aktiv och styrs av hennes intentioner, hon väljer att leva och att fortsätta leva. 

Men även passivitet och att ”fly” är ett av människans aktiva val. Noterbart är att ”alla 

människor väljer sina liv med utgångspunkt från sina förutsättningar” (Börjeson, 1979, s. 83). 

Förutsättningarna kan upplevas som en fångenskap och Börjeson resonerar utifrån att individen 

börjar missbruka: ”Missbruket är ju för övrigt ett sådant flyktförsök – för vilket individen 

bestraffas genom en ännu hårdare fångenskap” (a.a. s. 83f). Börjeson förklarar att en 

missbrukare fortsätter att missbruka eftersom denne har grundläggande felaktiga upplevelser om 

sig själv och om omvärlden. Uppfattningarna i sin tur återskapar förutsättningarna som ligger till 

grund för missbruket. Fysiologiska drivkrafter och sociala påverkningsförlopp kan förvisso 

påverka missbrukarens beslutsunderlag att fortsätta missbruka. Men den onda cirkeln som 

individen befinner sig i, ”individens tolkning av sig själv i förhållande till omvärlden leder till 

hans destruktiva handlingar” (Börjeson, 1979, s. 126), är det avgörande för missbrukarens 

fortsatta handlande.      

     Även Berglind (1995) har berört handlingsteorins komplexitet. Han redogör för 

handlingsteorin utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, vars tonvikt då ligger på det mänskliga 

handlandet. Hans teori grundar sig på begreppen handling och handlingsutrymme. Med handling 

menas då individens handlande och med handlingsutrymme avses de yttre förutsättningarna 

(omständigheter och förhållanden) för individens handlande. Dessa kan vara både positiva 

möjligheter samt hinder för individens handlande. En individs handling görs beroende på vad 

individen vill, dvs. hur denne värderar olika handlingsalternativ. Men handlingen styrs också 

beroende på vad individen kan, dvs. individens möjlighet till att faktiskt handla (Berglind, 1995). 

      Blomqvist (2009b) redogör för handlingsutrymmet utifrån ett multifaktoriellt perspektiv och 

enligt honom påverkas handlingsutrymmet av en rad olika faktorer. De faktorerna som minskar 

handlingsutrymmet och gynnar missbruket är: 

 Genetisk psykobiologisk predisposition 

 Psykologisk sårbarhet 

 Svagt internaliserade normer/värden 

 Social utsatthet 

 Socialt tryck 

 Omgivningsreaktioner, etc. (Blomqvist, 2009b s. 23). 

Medan de faktorerna som ökar handlingsutrymmet men också motverkar missbruk och gynnar 

rehabilitering är: 

 Personlig kapacitet (kunskaper, coping, etc.) 

 Starkt internaliserade normer/värden 

 Socialt kapital 

 Goda livschanser 

 Samhällsreaktioner, restriktioner, etc. (a.a.). 

 

Ovanstående faktorer kan relateras till Berglinds (1995) tankegångar som menar att 

handlingsutrymmet utgörs av både inre och yttre faktorer. De inre faktorerna består av individens 

egna förutsättningar för att handla, förutsättningarna kan te sig både medvetna och omedvetna 

för individen. Medan de yttre faktorerna återfinns på för individen olika nivåer. Dessa yttre 

faktorer som påverkar människans handlande kan vara exempelvis mänskliga relationer, 

organisatoriska eller samhälleliga förutsättningar för handlandet, exempelvis arbetsmarknaden. I 

de yttre faktorerna, exempelvis i relationer, menar Berglind att handlingar ofta äger rum i en 
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specifik social kontext, vilken han benämner som ”scen”, vari handlingar sker. Vi är ofta 

beroende av andra människor för att uppnå våra mål, och de kan då komma att uppfattas som 

stöd eller hinder för att nå målet. Exempel på organisatoriska förutsättningar för handlandet kan 

t.ex. vara kontakten till socialtjänsten. Socialsekreterare och klient intar sina respektive roller 

inom ramen för de rådande normerna, och även här kan relationen uppfattas som ett hinder eller 

en möjlighet för handlandet. Socialsekreteraren kanske ställer krav på klienten för att denne ska 

få försörjningsstöd. Vill klienten då ha försörjningsstöd måste denne handla enligt 

socialsekreterarens krav.   

     Berglind (1995) resonerar om att en individ inte alltid vet vad denne vill. Ibland vet man, 

ibland inte, vilket kan bero på att man kanske inte har tänkt närmare på saken. Han förklarar 

vidare att vad man vill ofta styrs av vad man kan. Man kan också vilja ändra på nuvarande 

förhållanden, men att man inte vet hur man ska gå tillväga. ”Vad vi kan beror på vår egen 

förmåga i förhållande till omgivningens krav” (Berglind, 1995, s. 53). När man kan handla så har 

man både den inre förmågan (viljan), men man har även den yttre möjligheten (omständigheter) 

för att kunna. När en individ både kan och vill, har denne valfrihet till att handla eller inte 

handla. När en individ säger sig att denne inte vill handla, talar vi ofta om motiv eller avsikter till 

att inte handla i stället för eventuella hinder för individen att faktiskt handla. Den inre förmågan 

och den yttre möjligheten till att handla beror på stabila eller instabila hinder för individen. Med 

stabila menas att de är ständiga för individen, medan de instabila kan vara dagsform eller rentav 

slumpen.  

     Berglind presenterar följande exempel på en avsiktsförklaring: Avsikt – Handling – Resultat 

 Konsekvens. Beroende på individens avsikt att uppnå ett resultat, utförs en handling och en 

konsekvens uppstår. Huruvida konsekvensen är detsamma som den ursprungliga avsikten för att 

uppnå ett resultat är dock inte säkert. Vidare finns det situationer i människors liv som medför att 

de mister förmågan att kunna förutse vad som ska hända. Detta sker då individen får uppleva 

brist på kontroll över sin situation. ”Bristen på kontroll består i att belöningar eller 

bestraffningar uppträder alldeles oavsett om individen handlar på ett visst sätt eller ej” 

(Berglind, 1995, s. 80). Beroende på individens kognitiva faktorer, om denne tror sig ha kontroll 

över situationen drabbas denne inte lika hårt som om denne tror att den bristande kontrollen är 

generell och stabil. Individen som tror att den bristande kontrollen är ständig, och att det inte 

spelar någon roll hur hon bär sig åt, kan komma att utveckla inlärd hjälplöshet, och då överförs 

hjälplösheten från en situation till en annan.  

     Forst (2007) redogör för att man måste skilja mellan rationell motivering och ett förnuftigt 

rättfärdigande av sina handlingar i praktiken. Med en rationell motivering till sitt handlande 

menas att individen för ett rationellt resonemang om vilka medel som bäst lämpar sig för att 

uppnå målet. Individen ska sedan handla i enlighet med den praktiska slutsats denne kommit 

fram till. Valet av medel är emellertid grundat på goda skäl för att uppnå målet, som rationella 

människor kan tänka sig in i, förutsatt att det då är en rationell motivering. Dock behöver andra 

människor inte hålla med om att de skälen är de bästa, då skäl i första hand är innebär att förklara 

en handling. Ett förnuftigt rättfärdigande av en handling innebär att man inledningsvis 

problematiserar skälen. Härvid menas inte bara att skälen ska vara rationella, utan de ska vara en 

etiskt eller moraliskt rättfärdigad handling som individen kan ta ansvar för. Vidare förklarar 

Forst att ett förnuftigt rättfärdigande handlar ”om att motivera sitt handlande så att det går att 

rättfärdiga såväl handlingens mål som dess medel inför andra som berörs moraliskt” (a.a. s, 

250). 
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Beslutsfattande 
Edlund, Högberg och Leonardz (1999) redogör för att en beslutssituation kan beskrivas utifrån 

vad individen har (det givna), vad denne vill uppnå (det sökta) samt de olika handlingsvägar som 

är möjliga för att individen ska uppnå målet. Denna beskrivning ser likadan ut för alla 

beslutsmodeller. Edlund m.fl. redogör för en rad beslutsmodeller vilka grundar sig på antagandet 

att det är lämpligast att tänka först och därefter utföra en handling. Utifrån den rationella synen 

på beslut och handling innebär ”att tänka” att använda sig av en beslutsmodell utifrån vilken 

individen kan göra slutledningar som sedan verkställs i praktiken. Dock är beslutsprocessen långt 

mer komplex i praktiken. 

     Det faktum att personer har olika typer av personlighet leder till att ett specifikt problem kan 

lösas på olika sätt utifrån individens personlighetstyp. Jung (1923, ref. av Edlund m.fl., 1999) 

menar att personlighetstypen påverkar det sätt individer både tar till sig och tar ställning till 

information. Det sätt individer tar in information skiljer sig åt; antingen noterar individen utan 

att erhålla någon helhet. Genom sina sinnesintryck skapar individen en bild av det denne 

exempelvis hör, ser eller känner, ett tillvägagångssätt som Jung kallar för förnimmelse. Ett annat 

sätt att ta in information är, enligt Jung, att individen ser till helheten och registrerar atmosfären, 

stämningen etc. I dessa fall uppmärksammar inte individen detaljerna, en procedur vilken Jung 

benämner för intuition. Båda förfaranden att ta in information är nödvändiga för att få en 

fullständig bild av en situation och inget tillvägagångssätt är således bättre än det andra.  

     Vidare finns det enligt Jung (1923, ref. av Edlund m.fl., 1999) flera förfaranden genom vilka 

individen bearbetar information; ett förfarande är att individen systematiskt sammanfattar 

informationen, drar logiska slutsatser och prioriterar, sorterar samt bildar slutledningsmönster 

grundat på den sammanfattade informationen. Individen avgör vad som är sant eller falskt utifrån 

informationen. Detta sätt kallar Jung för tanke. Vidare kan individen bearbeta och värdera 

information genom att, utan att ange de orsaker som lett fram till ställningstagandet, ta ställning 

till informationen utifrån referenspunkter såsom gott respektive ont, bra respektive dåligt etc. Vid 

detta tillvägagångssätt att bearbeta och värdera information är slutledningsmönstret dolt och Jung 

kallar detta för känsla. Även här utesluter inte det ena sättet det andra, individer behöver ha 

redskap för att ta ställning till vad som är sant eller vad som är gott. Det tillvägagångssätt man 

använder för att bearbeta information och ta in information hänger samman med den typ av 

personlighet individen har.   

     I vissa lägen kan det vara svårt för individen att fatta ett beslut, vilket kan grunda sig på olika 

typer av osäkerhet inför beslutet. Edlund m.fl. (1999) beskriver tre aspekter av osäkerhet vilka 

kan vara aktuella i en situation där individen behöver fatta ett beslut. För det första kan det finnas 

osäkerhet kring hur utfallet av ett visst handlingsalternativ ser ut. Osäkerhet inför ett besluts 

utfall blir extra påtagligt då individen inte har kontroll över de faktorer som påverkar hur utfallet 

av beslutet kommer se ut. Ett annat perspektiv på osäkerhet är osäkerhet kring värderingar, då 

detta är något som hos individen kan förändras över tid. Uppfattningen om vad som anses vara 

värdefullt och viktigt för individen är inte bestående, utan ständigt föränderligt. Ytterligare en 

aspekt är osäkerhet kring samband, där individen kan ha bristfällig syn på samband eller fattar 

beslut inom ett område utan att ta hänsyn till vilka eventuella sambandsförhållanden som finns.  

     Festinger (1964) beskriver perioden innan individen fattar ett beslut som en process vilken 

består av att individen inledningsvis samlar information kring de olika alternativ denne står inför. 

Sedan utvärderas och omvärderas de olika alternativen samt de negativa och de positiva 

aspekterna jämförs. Enligt Festinger finns det två olika sätt att se på den process där olika 
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alternativ utvecklas innan ett beslut tas. Inledningsvis omtolkar individen ständigt de olika 

alternativen och till sist uppkommer det allt större skillnader vad gäller hur attraktiva de olika 

alternativen ter sig för individen. Individen blir beredd att fatta ett beslut då skillnaderna mellan 

de olika besluten tillslut blir tillräckligt stora. Då detta beslut fattas av den enskilde individen är 

denna period inför ett beslut helt partiskt. 

     Enligt Festinger (1964) är det även möjligt att den informationsinsamling och utvärdering 

som sker i perioden innan ett beslutsfattande inte är partisk. Utifrån detta förhållningssätt 

försöker individen på ett objektivt sätt att upptäcka och utveckla all den information som denne 

har tillgång till för att slutligen, på grund av detta, fatta ett beslut. Individen fattar ett beslut då 

denne är tillräckligt säker på att det inte kommer att tillföras ytterligare information till de 

alternativ denne har.  

     Vidare har Festinger utvecklat en teori om kognitiv dissonans, vilken avser att mängden 

dissonans hänger samman med hur individen fattar ett beslut och överväger olika 

handlingsalternativ. Med detta menas att ju större konflikt individen har mellan de olika 

handlingsalternativen innan beslutet tas, desto högre dissonans upplever denne efteråt. Ju mer 

svårigheter individen upplevde med att fatta ett beslut, desto högre kommer dennes tendens att 

rättfärdiga beslutet att vara. Beslutet kan exempelvis då rättfärdigas genom att öka attraktiviteten 

av beslutet och minska attraktiviteten av de andra alternativen som inte valdes (Festinger 1964).  

     Montgomery och Willén (1999) redogör för dominansstruktureringsteorin och visar på den 

kognitiva process som uppkommer då en individ står inför en konflikt gällande vilket beslut 

denne ska ta. Processen avslutas då individen har tagit ett beslut. Alla de alternativ vilka 

individen står inför är på ett eller annat sätt attraktiva för denne. Det centrala i teorin är att efter 

individen försökt strukturera och omstrukturera informationen kring alternativen förefaller 

tillslut ett av dem vara det mest lämpliga alternativet. Personen som står inför att fatta ett beslut 

försöker således finna en kognitiv struktur, där det valda alternativet åtminstone har en klar 

fördel och dominerar de andra alternativen utifrån olika aspekter. Enligt Montgomery och Willén 

(1999) genomgår individen fyra olika stadier: Pre-editing, finding a promising alternative, 

dominance testing och dominance structuring för att finna en dominerande struktur:  

 Pre-editing fasen uppkommer ofta i ett tidigt skede av beslutsprocessen. I detta stadium 

försöker individen att förenkla beslutet genom att välja de olika alternativ och attribut 

som ska ligga till grund för dennes slutgiltiga beslut.  

 I nästa fas, finding a promising alternative, väljer individen ett temporärt alternativ för 

beslutet vilket förefaller vara mer attraktivt än de andra.  

 I dominance testing provar individen ifall det alternativ som valts temporärt är 

dominerande i förhållande till de andra alternativen. Detta kan ske på ett mer eller mindre 

systematiskt och uttömmande sätt. I de fall det alternativ som valts temporärt förefaller 

vara bättre än de andra så är beslutsprocessen klar. Ifall individen däremot finner att 

fördelarna med det temporärt valda alternativet inte överväger de andra alternativen 

fortsätter individen till dominance structuring.  

 I dominance structuring försöker personen att neutralisera och väga upp fördelarna med 

det temporärt valda alternativet genom att exempelvis argumentera för att sannolikheten 

för uppkomst av nackdelarna med alternativet är låg och att detta kan undvikas på ett 

eller annat sätt. Individen kan även göra detta genom att försöka förstärka fördelarna med 

det alternativ som för denne verkar vara det lovande alternativet. Individen försöker finna 

en dominans bland de olika alternativen.  
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Om individen inte lyckats fatta ett handlingsalternativ som överväger de andra alternativen, kan 

denne, enligt Montgomery och Willén (1999), gå tillbaka till en tidigare fas och göra en ny start i 

sökandet efter dominerande handlingsalternativ, eller så kan han eller hon skjuta upp beslutet, 

om möjligt. 

 
 

Samhällets och nätverkets påverkan på individen 
 

Individualisering och identitetsskapande 

Enligt Bauman (2002) bottnar idén om individualisering i det faktum att individen frigörs från 

nedärvda, medfödda och tillskrivna attribut, individen är i stället socialt skapad och inte fast i de 

ramar som man tidigare föddes inom. Idag har människan möjlighet att bryta sig loss från de 

”givna” kontexterna man föds inom och därmed skapa sig en ny social identitet. Bauman redogör 

vidare för att människan inte behöver nöja sig med det som är, utan kan alltid göra sitt liv bättre 

förutsatt att de resurser man förfogar över används på bästa sätt. Det är samhället som formar 

sina individer, men det är också individerna i detta samhälle som formar samhället. Med detta 

sagt pågår en ständig förändring av det som formar människan. Vidare anser Bauman att detta 

skapande av identiteten är dagens mänskliga dilemma. Individen ska kunna skapa sin identitet, 

men också göra den utbytbar ifall den tillskansade identiteten efter en tid inte längre är att 

attraktiv i samhället.  

     Även Ebaugh (1988) har berört identitetsskapande i dagens samhälle och är av uppfattningen 

att samtliga individer på ett eller annat sätt är ”föredettingar” i sin roll på något sätt. Exempel på 

dessa är bland annat änka, lämnat sin religiösa tro, ett arbete, ett missbruk etc. Dessa har sedan 

fått nya identiteter och benämningar av samhället, den som lämnat sitt arbete kanske idag är 

pensionär, missbrukaren kanske idag har rollen nykter alkoholist. Beroende på vilken roll en 

individ tillskrivs förväntas denne också leva enligt vissa förväntningar. Det samtliga 

föredettingar har gemensamt är att de alla har haft en social roll vilken de har identifierat sig 

med, men inte längre har. Ebaugh menar att processen att gå från en roll som har varit central för 

individens identitet och skapandet av en identitet i en ny roll är en grundläggande social process i 

dagens samhälle. Att lösgöra sig från en roll är en process då individen lämnar de normativa 

förväntningarna som fanns i samband med rollen. Men det är också en process vari individen 

anonymiseras och individen ses inte längre som lämplig i sin sociala kontext, vilket innebär att 

hennes rättigheter och skyldigheter knutna till en given roll i samhället upplöses. Wrangsjö och 

Winberg (2007) redogör för att samhällets fokus ligger på det individuella människovärdet och 

om samhället tillmäter individen alltför stor betydelse, kan det också komma att påverka 

individens syn på sig själv och tillmäta sig själv oproportionerligt stor betydelse.  

 

Individualiseringens påverkan på nätverket 

Lundbladh och Bustos Castro (2004) presenterar den samhälleliga förändringsprocessen vari 

individualisering är centralt, och påverkar individers nätverk, de sociala relationerna och 

individers identitet. Förändringsprocessen märks särskilt genom välfärdsstatens försvagning men 

också genom individers upplevelse av en värld då alla ser till sin egen nytta och allt mindre bryr 

sig om andras välfärd. Vidare redogör de för att ansvarsbördan i det individualiserade samhället 

blir allt tyngre. Människor måste idag ta mer ansvar. Det ställs högre krav på den egna individen 

och man måste själv beräkna nyttan och risken för sitt eget handlande. Detta uppger Lindbladh 
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och Lyttkens (1998, ref. av Lundbladh & Bustos Castro, 2004) leder till ökad autonomi för 

individen förutsatt att denne lever under gynnsamma livsbetingelser, medan det leder till 

minskad trygghet och integritet under motsatta förhållanden.  

     Skårner (2001, ref. av Levälahti, 2007) redogör för att personerna i individens personliga 

nätverk inte behöver känna varandra och kan bestå av familj, vänner och professionella. Nätverk 

är inte oföränderliga varför det är svårt att definiera dess storlek. Hur kommunikationen mellan 

individerna i ett nätverk ser ut har avgörande betydelse för hur starka de sociala banden är. En 

relation som kantas av identifikation och förståelse samt är ömsesidig leder till sociala band som 

är stabila och förtroendefulla.  

     Levälahti (2007) förklarar att individens identitet, dennes handlingsmönster samt hur 

individen väljer att forma sitt liv påverkas av det sociala nätverket. Individens identitet formas av 

de sociala relationer som den har under en längre tid och det existerar ett ömsesidigt förhållande 

mellan individen och dess sociala nätverk där individen formar sitt sociala nätverk men även 

själv formas av nätverket. Även Schjødt och Egeland (1994) klargör detta när de skriver att en 

individs utveckling sker i förhållande till den kontext inom vilken den verkar, och utvecklingen 

sker i interaktion med och påverkas av andra individer. Familjemedlemmarna är en viktig del av 

denna kontext och författarna redogör för att familjen interagerar och påverkas av det större 

sociokulturella system inom vilket det verkar. 

      

 

METOD 
 

Då vi har haft för avsikt att undersöka varför en individ beslutar sig för att sluta missbruka har 

vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt sin grund i hermeneutiken. Fokus för studien har varit på 

beslutet. 

     Hartman (2004) redogör för det hermeneutiska förhållningssättet som en teori som beskriver 

människors livsvärld och innehållet i den enskildas föreställningar om världen. En hermeneutisk 

undersökning har för avsikt att undersöka individens egen livsvärld. Därmed är individens egen 

beskrivning av hur denne uppfattar sin situation av relevans. Då vi har haft för avsikt att 

intervjua respondenter som redan har avslutat sitt missbruk och då de ska beskriva ett tidigare 

skede i sitt liv har de själva tolkat och sedan beskrivit en historisk situation i deras liv. Vi har 

vidare betraktat beslutet som ett fenomen och därmed är den hermeneutiska fenomenologin än 

mer lämpad för vår studie.  

     Vi har inledningsvis redogjort för att begreppet motivation ofta används i samband med att en 

individ ska sluta missbruka. Det rådet en allmän giltighet att motivation krävs av individen för att 

förändra sitt liv. Med bakgrund till detta ställer vi oss frågande om denna allmänna giltighet bör 

existera i relation till missbruk och i användandet av begreppet motivation. Giorgi (1997) 

förklarar att fenomenologiska studier har för avsikt att på ett djupare plan studera allmängiltiga 

fenomen för att finna essensen i fenomenet. Vidare beskriver han att fenomenologer inte tar 

något för givet, och studerar fenomen för vad det är och hur det upplevs. Bara för att ett fenomen 

visar sig, betyder det inte att det existerar.   

     Robinson och Englander (2007) redogör för den fenomenologiska metoden och förklarar att 

den är tillämpbar då man inte har för avsikt att mäta eller förstå sitt studieobjekt genom kausala 

samband. Fenomenologin tillåter studier av mänskliga fenomen som exempelvis känslor, 

erfarenheter och minnen. Vår studie avser att undersöka samtliga dessa tre faktorer. Vidare är 
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syftet med studien att undersöka vilka faktorer och motiv det var som ledde fram till beslutet att 

sluta missbruka. Vi har avgränsat vårt fenomen och har för avsikt att studera det som gör beslutet 

till vad det är, vilket enligt Robinson och Englander ligger i linje med en fenomenologisk studie. 

För att uppnå detta krävs intervjuer med respondenter som har varit med om fenomenet. För att 

finna essensen i fenomenet har vi undersökt respondenternas egna erfarenheter, resonemang och 

historia, i relation till missbruket och beslutet att sluta missbruka. 

     Utifrån det ovan beskrivna studieobjektet, att vi vill undersöka respondenternas egna 

erfarenheter, tankar, känslor och personliga historia är en kvalitativ metod att föredra. Silverman 

(2010) förklarar att den kvalitativa metoden är att föredra då man exempelvis vill undersöka 

människors livshistorier. Inledningsvis i studien kunde vi se att motivation var ett vanligt 

förekommande begrepp när det gällde att sluta missbruka. Då vi hade för avsikt att studera vad 

det är som påverkar respondenternas beslut till att bli nyktra och drogfria har vi använt oss av en 

abduktiv ansats som förklaringsmodell. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är de vanligaste 

ansatserna induktiv respektive deduktiv ansats. En induktiv ansats utgår enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) ifrån att finna en allmän regel utifrån en mängd iakttagelser, d.v.s. att en 

induktiv ansats utgår från empiri för att eventuellt utmynna i en teori. En deduktiv ansats utgår 

ifrån en redan generell teori för att bekräfta eller förkasta ett enskilt fall, deduktion utgår alltså 

ifrån teori. Den abduktiva ansatsen har vissa drag av både induktion och deduktion. Den är enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) tillämpbar då fall studeras och tolkas utifrån enskilda 

hypotetiska mönster. Våra fall är våra respondenters livshistorier och de hypotetiska mönstren vi 

har valt består av handlingsteori, beslutsfattande, motivation samt samhällets och nätverkets 

påverkan på individen.  

     Vidare redogör Alvesson och Sköldberg för att den abduktiva forskningsprocessen går ut på 

att, utifrån existerande ramar, tidigare forskning och kunskapsläge, finna teoretiska mönster som 

skulle hjälpa till med att öka förståelsen samt begripliggöra empirin. Utifrån de belägg som 

presenterats tidigare i detta arbete, att det finns en generell uppfattning (teori) att motivation har 

en påverkan på individens förmåga/vilja att ge upp sitt missbruk, ville vi med en abduktiv ansats 

undersöka den djupare struktur som påverkar beslutet att bli fri från sitt missbruk. Enligt Giorgi 

(1997) och Szklarski (ref. i Fejes & Thornberg 2009) har fenomenologiska studier vanligtvis ett 

induktivt förhållningssätt. Men då vi anser att vi dels undersöker vad som ligger till grund för 

beslutet att sluta missbruka (induktion) men också studerar den generella uppfattningen att 

motivation har en påverkan på beslutet (deduktion), resulterar denna studie i en abduktiv ansats.  

 

Fenomenologisk metod 

För att få vidare förståelse för den fenomenologiska metoden presenteras Giorgis (1997) 

redogörelse för metoden i sin korthet nedan: 

 

1) Insamling av data: Insamling av data kan ske genom intervjuer, beskrivningar och/eller 

självrapportering. Frågorna ska vara breda och öppna så att den intervjuade ges möjlighet 

till utmynnande svar. Intervjuer ska transkriberas ordagrant.  

2) Läsning av data: Giorgi menar att läsning av data måste ske i sin helhet innan analys 

påbörjas. Vidare är den fenomenologiska metoden holistisk, varför det här är viktigt att 

skapa sig en helhetlig förståelse av sitt material innan man börjar tematisera.  

3) Avgränsa sitt material till meningsbärande enheter: Kodningen enligt den 

fenomenologiska metoden ska enligt Giorgi ske med attityd som är öppen nog så att 

oväntade betydelser ges plats. Metoden är upptäckande-orienterad varför utrymme ska 
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ges till meningsbärande enheter som inte ligger i linje med de kriterier man har för 

studien. 

4) Transformering av vardagliga beskrivningar och uttrycka data i relation till perspektiv: 

Härvid organiseras data utifrån respondenternas vardagliga beskrivningar i relation till 

det perspektiv som används för att analysera. Uttalanden relateras till forskarens 

perspektiv.  

5) Framställning av fenomenets generella struktur så att uppgifterna kan överföras till det 

vetenskapliga samhället.  

 

Strukturen kan enligt Giorgi (1997) förstås som fenomenets essens, viktigt är dock att inte enbart 

redogöra för strukturens olika beståndsdelar utan också hur relationen ser ut mellan de olika 

delarna. De olika beståndsdelarna utreder och uttrycker, enligt Giorgi, hur fenomenet hålls 

samman och bildar en helhet. När strukturen har beskrivits måste man gå tillbaka till rådata och 

undersöka hur man kan begripliggöra den.   

 
 

Urval 
För att uppnå syftet med studien genomfördes åtta intervjuer med före detta missbrukare. Vi tog 

inledningsvis kontakt med föreståndare och administratörer på behandlingshem som ligger i 

Mellansverige, via telefon och e-post och tillfrågade dem om de kunde hjälpa oss att finna 

respondenter som eventuellt ville och kunde vara med i studien samt uppnådde kriterierna för 

vårt urval (se nedan). Dessa förmedlade sedan telefonnummer till eventuella respondenter. 

Samtliga av de vi tog kontakt med via telefon kom sedan att medverka i studien. Noterbart är att 

samtliga respondenter i dagsläget arbetar med behandling av missbrukare i någon form.   

     Vi intervjuade fyra kvinnor och fyra män för att få en jämvikt mellan könen. Dock har vi inte 

för avsikt att studera genusskillnader. Urvalet av respondenter har skett genom både ett 

strategiskt och ett snöbollsurval. Grønmo (2006) skriver att kännetecknande för ett strategiskt 

urval vid kvalitativa metoder är att urvalet fortgår under datainsamlingen. Vid ett strategiskt 

urval sker urvalet utifrån det sätt som är mest lämpligt för att besvara frågeställningen, urvalet 

styrs alltså utifrån ändamålet. Våra respondenter har varit behjälpliga med att finna ytterligare 

respondenter varför urvalet därför även har skett genom ett snöbollsurval. Kriterier för 

respondenterna deltagande i studien var följande: 

 

 Slutade missbruka under åldern 20 - 45 år. 

 Har varit alkohol- och drogfri i minst 3 år. 

 Har haft en tidigare missbruksperiod som varat under minst 5 år. 

 Sökt hjälp, stöd och behandling för att få hjälp med att avsluta sitt missbruk. Med detta   

menas att individen själv ska ha tagit kontakt med någon form av hjälporganisation likt 

AA, socialtjänsten, etc. som vidare har förmedlat hjälpinsatser för individen.  

 Ej medicinerar eller genomgår någon form av substitutionsbehandling. 

 

Vi har valt åldersspannet 20 – 45 år för att begränsa vår studie till individer som inte har slutat 

missbruka p.g.a. åldersrelaterade syften, exempelvis ålderskrämpor och dyl. Anledningen till att 

vi har valt tre års drog- respektive alkoholfrihet är att respondenterna ska ha uppnått ett stabilt 

och bestående liv fritt från alkohol och droger. Vi har beslutat detta trots att studier (exempelvis 
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Blomqvist, 1999) visat att före detta alkoholmissbrukare kan förhålla sig till alkohol på ett sätt 

som inte ger negativa konsekvenser för den enskilde individen. Vidare ville vi ha respondenter 

vars missbruksperiod pågått under fem år för att öka sannolikheten att individen upplevt 

missbrukets konsekvenser. Vi har också haft för avsikt att undvika att välja respondenter som har 

kommit i kontakt med samhälleliga instanser utan att de själva har velat det. Våra respondenter 

ska själva ha kommit till insikt om att de behöver söka hjälp för ett problem. Då vi har valt att 

studera bakomliggande faktorer för beslutet att söka vård och behandling är det för oss inte 

relevant att studera de individer som har slutat missbruka genom s.k. självläkning. Enligt Melin 

och Näsholm (1998) är det betydligt mer sällsynt med självläkning för narkotikamissbrukare 

jämfört med alkoholmissbrukare. Vidare tror de att skillnaden mellan ”självläkare” och de som 

själva söker vård kan bero på egen resursbrist, eller resursbrist i nätverket. Anledningen till att vi 

inte ville att de skulle genomgå någon form av substitutionsbehandling var för att vi inte ville att 

våra respondenter skulle vara påverkade av några sinnesförändrande medel.   

 

 

Datainsamling 
Studiens material har samlats in genom kvalitativa intervjuer då det centrala har varit att få en 

bild av respondenternas upplevda situation när de fattade beslutet att sluta missbruka. Enligt 

Kvale (1997) är syftet med en kvalitativ intervju att förstå ämnet ur de intervjuades eget 

perspektiv. För att uppnå vårt syfte genomfördes intervjuer för att undersöka vad de tänkte, 

kände, upplevde och själva säger om sina motiv till att sluta missbruka. Vi hade för avsikt att så 

långt som möjligt förstå och begripa våra respondenters handlande och för att göra detta bör 

man, enligt Börjeson (1979), göra sig delaktig i personens personliga livshållning till omvärlden. 

För att upptäcka nya dimensioner av våra respondenters motiv till beslutet att sluta missbruka 

samt öka vår egen förståelse för våra respondenters handlande, fick våra respondenter berätta om 

sina respektive liv i relation till missbruket.  

     Samtliga intervjuer har spelats in på Mp3-spelare för att undvika minnesfel och göra vår 

subjektiva uppfattning så liten som möjligt. De inspelade intervjuerna har sedan transkriberats 

ordagrant. Intervjuerna varade i mellan 45 – 90 minuter och skedde på våra respondenters 

respektive arbetsplats eller i deras hemmiljö.  

 

 

Intervjuernas utformning 
Till stöd för intervjuerna utarbetades en intervjuguide (se bilaga), vilken bestod av övergripande 

teman i enlighet med en semistrukturerad intervjuguide. Respondenterna fick inledningsvis 

utrymme att presentera sig själva och de teman som utgjorde intervjuguiden var historik, insikt 

om missbruket, vilja att utvecklas och förändras, motivation, egen förmåga och förutsättningar 

för att förändras. Enligt Giorgi (1997) bör en fenomenologisk studie grunda sig på 

ostrukturerade intervjuer för att respondenten ska ges möjlighet till uttömmande svar och 

redogöra för sina svar och åsikter utförligt. Men pga. tidsbrist och för att vi önskade att 

respondenterna pratade om sina liv i relation till missbruket valde vi att genomföra en semi-

strukturerad intervju. Bryman (2002) förklarar att en semistrukturerad intervjuform är lämplig då 

forskaren avser att fokusera på hur respondenter uppfattar och förstår det händelseförlopp som 

forskaren har för avsikt att undersöka. En semistrukturerad intervjuform är dessutom att föredra 
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då respondenten ges möjlighet till att ge öppna svar och därmed kunde ge oss en helhetsbild av 

de teman vi hade för avsikt att beröra.  

     Kvale (1997) redogör för kritik som riktas mot denna typ av intervjuer. Kritiken består bland 

annat av att resultatet inte är generaliserbart och att metoden i sig inte är objektiv eller tillförlitlig 

då intervjuer ofta grundas på ledande frågor. Vi har inte haft för avsikt att generalisera studien då 

syftet har varit att genomföra en fenomenologisk studie och försöka kartlägga och blottlägga de 

aspekter som våra respondenter anser var av relevans i beslutet att ge upp sitt missbruk d.v.s. 

fenomenets essens.  

 

 

Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) redogör författarna för 

konfidentialitet, vilket innebär att de uppgifter som framkommit i forskningen skyddas ifrån att 

obehöriga tar del av dem. När människor deltar i forskning ska de få information om forskningen 

samt fritt få välja om de vill medverka eller inte. I Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor är grundregeln att samtycke till att delta i forskning endast är giltigt om 

personen innan har blivit informerad om forskningen samt har möjlighet att när som helst 

avbryta sitt deltagande i studien. I enlighet med ovanstående blev våra respondenter på förhand 

informerade om att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien när de ville samt 

avböja att svara på eventuella frågor. Vi har även skyddat vårt insamlade data på ett vedertaget 

sätt. Vidare redogör Vetenskapsrådet (2011) för att personer som deltar i forskning enligt 

etikprövningslagen även skall informeras om hur den övergripande planen för forskningen ser ut, 

forskningens syfte samt vilka metoder som kommer att användas under forskningsprocessen. Vi 

anser oss ha tillgodosett detta då respondenterna vid förfrågan om deltagande i studien fick 

information om studiens syfte och hur vår generella plan med studien sett ut samt hur vi kommer 

gå tillväga då vi samlar in data. För att ta hänsyn till respondenternas anonymitet har vi inte 

redogjort för var vi funnit våra respondenter eller var de arbetar.  

     Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) betonar vikten av att forskaren aldrig förvränger 

studiens resultat vid analys och tolkning eller förskönar andra forskningsresultat för att de bättre 

ska stämma överens med den egna forskningsfrågan, något vi hade för avsikt att ta hänsyn till. Vi 

har så långt som möjligt redogjort för respondenternas uttalanden genom citat samt redogjort för 

hur vi har tolkat våra resultat. 

 

 

Bearbetning och analys 
Vi har transkriberat intervjuerna ordagrant, vilket Robinson och Englander (2007) anser är av 

relevans för en fenomenologisk studie. Sedan har vi tillsammans valt ut centrala aspekter och 

relevant material för vår studie. Det utvalda materialet har sedan meningskoncentrerats, dock 

under grundligt övervägande att meningskoncentrera så lite som möjligt. Kvale (1997) förklarar 

att meningskoncentrering innebär att forskaren reducerar intervjutexter till kortare formuleringar 

satt i relation till studiens syfte och frågeställningar. Vi har så långt som möjligt citerat våra 

respondenter då studien är av fenomenologisk karaktär, dock har meningskoncentrering till viss 

del använts i längre förklaringar och redogörelser. Enligt Robinson och Englander (2007) är det 

centralt i en fenomenologisk studie att beskriva utan att göra egna tolkningar, varför vi har 
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redogjort för resultatet och analys var för sig. Vidare är citaten utvalda i relation till syfte och 

frågeställningar.  

     Efter att meningsbärande resultat valts ut har vi, i nästa steg, kunnat tematisera och 

kategorisera resultatet. Detta arbetssätt är vad Hartman (2004) benämner som kodning. Hartman 

förklarar också att det är av relevans att det tematiserade och kategoriserade materialet behandlar 

samma mening, vilket vi också hade för avsikt när vi skapade våra kategorier. Det kategoriserade 

resultatet har sedan tolkats med hjälp av de tidigare redovisade analysverktygen. Även Bryman 

(2002) redogör för detta tillvägagångssätt gällande kodning och skriver att det kodade materialet 

bör granskas kritiskt och att forskaren bör ha en distans till materialet.  

     Som ovan nämnts grundar sig vår studie på ett fenomenologiskt synsätt. Enligt Merleau-Ponty 

(ref. av Kvale, 1999) är det då viktigt att beskriva det som sagts så exakt som möjligt. Läsaren 

ska alltså klart och tydligt, i resultatredovisningen, kunna läsa sig till vad som sagts. Det är 

sedan, i analysen som vi har för avsikt att tolka resultatet samt undersöka om det finns några 

samband, avvikelser etc. Vi är väl medvetna om att vår förförståelse och egna historia kommer 

att kunna avspeglas i analysen. Vi har, så långt det är möjligt försökt att åsidosätta vår 

förförståelse och så tydligt som möjligt försökt redogöra för respondenternas livsvärld utan 

tolkning i resultatet.  

 

 

Validitet och reliabilitet 
Den interna reliabiliteten antas, enligt Seale (1999), kunna tillgodoses i högre utsträckning om:  

 Inspelningsapparatur används så att data bevaras i sin naturligaste form.  

 Man är flera forskare som hela tiden kommunicerar och överväger metodologiska avsnitt. 

 

Som tidigare nämnts använde vi Mp-3spelare för att spela in våra intervjuer. Detta gjordes för att 

minimera vår subjektiva uppfattning och undvika minnesfel. Dock kan resultatet, enligt Seale, 

ändå aldrig bli helt fritt från forskarens värderingar och antaganden, något som vi har varit 

medvetna om och försökt åsidosätta under bearbetning av resultatet. Vidare har den vi hela tiden 

har varit eniga om vad som har varit av relevans i studien.  

     Reliabiliteten i studien påverkas också av om våra respondenter uppfattade frågorna i enlighet 

med syftet med dem. Vi hade kunnat öka reliabiliteten genom att inledningsvis genomföra en 

pilotstudie med personer i liknande situation som våra respondenter (jfr. exempelvis Silverman, 

2010). Vi valde dock att inte genomföra någon då vi var två som genomförde intervjuguiden, vår 

handledare gick igenom den vid två tillfällen, och vi visste på förhand att våra respondenter 

arbetade med missbruk vilket ökade möjligheten till att vi var samstämmiga under intervjun.  

     Vi medverkade båda på samtliga intervjuer och kodade materialet tillsammans varför det kan 

antas öka interbedömarreliabiliteten. Vi var enade om vad vårt resultat handlade om och hur det 

skulle kodas. Interbedömarreliabiliteten antas, enligt Seale (1999), öka om forskarlaget är eniga i 

situationer likt ovan. Reliabiliteten påverkas också i hög grad av intervjusituationen, något som 

problematiseras vidare i avsnittet Metoddiskussion och problematisering av egen förförståelse. 

     Vi har kunnat redogöra för fenomenets kärna, framväxten av beslutet. Dock har vi inte för 

avsikt att dra några generella slutsatser om beslutet och att bakomliggande faktorer för beslutet 

gäller samtliga missbrukare eftersom missbrukares beteende och anledningar till att sluta 

missbruka beror på olika faktorer och därför skiljer sig åt. Vi anser därmed att studien inte är 

externt valid, d.v.s. inte lämnar några sanningsanspråk (jfr. exempelvis Silverman, 2010 samt 
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Bryman, 2008). Dock anser vi att studien är valid i den meningen att vi har studerat det vi hade 

för avsikt att studera.   

     För att en studie ska vara replikerbar bör forskarna, enligt Bryman (2008) redogöra för hur de 

har gått tillväga i studien. Detta anser vi att vi har gjort så långt det varit möjligt.  

 

 

Metoddiskussion och problematisering av egen förförståelse 
Då vi under intervjun har bett våra respondenter att berätta egna historiska livssituationer är vi 

också medvetna om att deras liv en gång blivit tolkade av dem själva. Tolkningen ligger 

sedermera till grund för hur de har återberättat sin historia för oss. Därefter har vi tolkat och 

analyserat deras respektive svar. Man kan alltså säga att det som de valde att berätta för oss har 

blivit tolkat i två led. Ödman (2007) redogör för att en förutsättning för att förstå något är att 

tolka det. Vi har dock försökt avskärma vår egen förförståelse så långt det varit möjligt och 

tolkat med hjälp av våra analysredskap som vi presenterat tidigare.  

     I början av intervjun fick respondenterna återigen förklarat för sig varför studien genomfördes 

och att de när som helst fick avbryta intervjun samt låta bli att svara på frågor om de ville. Då 

våra respondenter i dagsläget arbetar med missbruk och behandling hade vi också en 

förförståelse om att de skulle förstå våra frågor. Vi är också medvetna om att intervjuerna skedde 

inom ramen för en social kontext och att vi aldrig kommer att uppnå full förståelse. Intervjuerna 

varade mellan 45 – 90 minuter och deras beskrivning av sina respektive historier kan självklart 

inte göras uttömmande på något sätt. Deras liv som aktiva missbrukare, känslor och händelser 

som de försökte återberätta m.m. kan heller aldrig i sin helhet återges av oss. Vi har därför inte 

för avsikt att försöka generalisera resultatet. Vi kan heller inte med säkerhet uttrycka att våra 

respondenter har varit ärliga, eller att de kanske svarat som de trodde att vi ville att de skulle 

svara. Då våra respondenter inför intervjun visste att intervjun skulle pågå i ca 1 timme är det 

också logiskt att tro att de prioriterade vad de skulle berätta och inte. Det kan då ha varit 

tillfälligheter som styrt vad som behandlades och inte behandlades under intervjun.  

     Vidare har vi, så långt som möjligt, försökt att arbeta enligt Giorgis fenomeologiska metod. 

Dock har kodningen inte inrymt meningsbärande enheter som inte ligger i linje med vår studie. 

Detta hade varit väldigt intressant att göra, men p.g.a. tidsbrist kategoriserades intervjumaterial 

som behandlade samma mening och i relation till tidigare forskning, teori samt syfte och 

frågeställningar.  
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RESULTATREDOVISNING 
 

Inledningsvis presenteras kortfattad bakgrundsinformation om respondenterna. Vi redovisar 

sedan för hur respondenterna mådde under tiden de missbrukade samt hur deras självbild och 

självuppfattning kom att utvecklas under missbruket. Därefter redogör vi för hur missbruket kom 

att påverka yttre faktorer såsom kriminalitet, ekonomin och deras nätverk. Efter detta redogör vi 

för hur nätverket kom att påverka beslutet att sluta missbruka, och slutligen presenteras händelser 

och faktorer som kom att påverka det slutgiltiga beslutet.  

 

Bakgrundsinformation om våra respondenter 
Dennis är 32 år och har under intervjutillfället varit nykter och drogfri i snart 13 år. Han kommer 

från en liten stad i Sverige och är uppvuxen med sina två föräldrar. Vid 10 års ålder skilde sig 

Dennis föräldrar. Det var också vid 10 års ålder som han drack alkohol för första gången. Vid 13 

års ålder provade Dennis hasch för första gången och han uppger att missbruket i det 

sammanhanget eskalerade. Även Dennis kriminella bana började tidigt och i sjuan hade han åkt 

fast för stöld, ringa narkotikabrott och olovlig körning. Dennis var 15 år när han gick in i ett 

tungt beroende av bland annat amfetamin, hasch och benzodiazepiner. När han gick första året på 

gymnasiet injicerade han heroin för första gången, en drog som kom att bli en del av hans 

blandmissbruk.  

 
Johan är 33 år och kommer från en mellanstor stad i Sverige. Han var cirka 11 år gammal när 

han drack alkohol första gången och han började missbruka droger vid 15 års ålder. Under tiden 

för intervjun har han varit alkohol- och drogfri i 7 år. Han missbrukade dessförinnan droger 

regelbundet i 11 år. Johan missbrukade alkohol, amfetamin, ecstasy, benzodiazepiner, hasch och 

heroin, vilket kom att bli hans huvuddrog. Johan slog tidigt in på en kriminell bana och fick sitt 

första fängelsestraff vid 18 års ålder. Under åren han missbrukade fick han en son. 

 

Leo är 37 år gammal och är uppvuxen på en mindre ort med sin mamma, pappa och syster. 

Föräldrarna skiljde sig när han var 11 år gammal och han flyttade då tillsammans med modern 

och systern till en mellanstor stad. Leo började missbruka alkohol vid 13 års ålder och droger vid 

14 års ålder. Han hade, under tiden han missbrukade, ett blandmissbruk bestående av alkohol, 

hasch, LSD och amfetamin. Amfetaminet kom att bli hans huvuddrog. Leo har varit alkohol- och 

drogfri sedan 23 års ålder, d.v.s. i 14 års tid.  

 

Joel är 41 år gammal och han har vid tiden för intervjun varit alkohol- och drogfri i 5 ½ år. Joel 

växte upp med sin mamma och lillebror i en mellanstor stad. Han var 11 år gammal när han 

drack alkohol första gången och kom i kontakt med hasch vid 13 års ålder. Joel började 

missbruka hasch och opiatpreparat regelbundet när han var 14 år. Sedan eskalerade missbruket 

och Joels missbruk övergick till huvudsakligen amfetamin, heroin och ”tabletter”, men han rökte 

även hasch och drack alkohol. Missbruket skedde på regelbunden basis fram till han var 31 år. 

Joel avtjänade sitt första fängelsestraff vid 20 års ålder och har i effektiv tid totalt suttit 8 ½ år i 

fängelse. Joel fick en son under tiden i missbruket. 

 

Helena är 30 år och är uppväxt i en mellanstor stad tillsammans med sina föräldrar och två äldre 

syskon. Helenas föräldrar skiljde sig när hon var 12 år gammal. Vid 13 års ålder började Helena 
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att dricka alkohol och hon började ta droger vid 15-16 års ålder. Till en början rökte hon hasch 

och ”boffade” (sniffade) gasol. Vid 17-18 års ålder började Helena missbruka regelbundet och 

missbruket bestod då av ecstasy och andra ”piller”. När Helena var 19 år började hon ta 

amfetamin vilket, tillsammans med alkohol, kom att bli hennes huvuddrog. Helena blev nykter- 

och drogfri vid 25 års ålder och har varit drogfri i 5 år. 

 

Sofia är 45 år gammal och hon växte upp med sin mamma och tre syskon i en större stad. Sofia 

har växt upp med en periodvist alkoholiserad mamma och ett av Sofias syskon har gått bort i 

missbruk. Sofia upplevde berusning första gången vid cirka 10-11 års ålder och började röka 

hasch vid 15 års ålder. Vid 17 års ålder rökte Sofia hasch dagligen och kom då även i kontakt 

med amfetamin. Sofia hade ett blandmissbruk under 21 år där amfetaminet utgjorde hennes 

huvuddrog. Sofia slutade missbruka vid 38 års ålder och har nu varit drogfri i 7 år. Sofia fick ett 

barn, Jesper, under tiden då hon var aktiv i sitt missbruk. 

 

Rebecka är 46 år gammal. Hon är uppväxt med sin mamma, styvpappa och lillebror i en förort 

till en större stad. Rebecka hade inte så mycket kontakt med sin biologiska pappa under 

uppväxten. Vid cirka 14-15 års ålder drack Rebecka alkohol för första gången och vid 23 års 

ålder provade hon amfetamin för första gången. Rebecka utvecklade därpå ett missbruk vari 

amfetamin kom att bli hennes huvuddrog i 10 års tid. Vid 23 års ålder hade Rebecka två barn, 

hon fick ytterligare två barn under tiden hon missbrukade. Hon har, vid tiden för intervjun, varit 

alkohol- och drogfri i snart 13 år. 

 

Ingrid är 49 år gammal och är uppvuxen i en liten stad med sin mamma, pappa samt två syskon. 

När hon var 19 år gammal testade hon amfetamin för första gången och till en början brukade 

hon drogen mest på helgerna och blandade detta med alkohol. Vid 23-24 års ålder hade bruket 

eskalerat till flera dagar i veckan. Ingrid bytte senare ut amfetaminet till alkohol, och de tre sista 

åren i missbruket drack hon regelbundet. Idag har Ingrid varit alkohol- och drogfri i 12 år. Ingrid 

har två barn, och har haft samma partner sedan 19 års ålder. 

 

 

Motivation 
 

Inre Motivation – Mående, självuppfattning och självbild 

Samtliga av våra respondenter uttryckte att missbruket föranledde många negativa konsekvenser. 

Ju längre missbruket fortskred desto mer eskalerade de negativa konsekvenserna. Men 

inledningsvis hade missbruket utgjort en positiv drivkraft för flera av våra respondenter. Vissa av 

kvinnorna berättade att de blev mer aktiva och upplevde att de klarade av vardagen bättre om de 

brukade drogen. Vardagen blev hanterbar, de blev pigga och utåtriktade. Kvinnornas orsak till att 

använda drogen inledningsvis var också ett sätt att fly ifrån vardagen. 
 

Sofia: Drogerna har hjälpt mig med att fly och döva smärtan. Antingen flyr jag till någonting 

eller så flyr jag från någonting, antingen förändra en dålig känsla eller förstärka en bra.  

 

Rebecka: Jag kände att det fattades någonting. Det är som en slags kärlek, man träffar 

någonting som får en att må väldigt bra. Först i början hämtar man kraft och energi och 

man känner att drogerna ger en någonting. 
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Helena: Jag behövde inte ta ansvar, jag flydde från att behöva ta ansvar. 

 

 Männen upplevde en känsla av makt och kontroll och känslan av att inget kunde hindra dem.  

 
Dennis: I början så tyckte jag det var kul. Jag hade ju makt och kontroll, jag kunde sätta 

andra på plats och jag ville ju sälja allt knark, så det handlar om makt och kontroll, 

utvaldhet. 

 

Leo: Min självbild vid tonårstiden och senare tonår, den var att jag skulle bli maffiaboss, så 

jag hade sådana planer och idéer och jag skulle liksom bli någon.  

 

Johan: Min kriminella karriär gick i rätt riktning. Att vara den här ”gangstern” som jag ville 

vara. Och ja, vi var ju några grabbar som höll ihop och gjorde affärer och sålde knark. Jag 

ville leva så. Eller jag trodde i alla fall att jag ville vara så. På nått sätt var ämnad för det. 

 
Joel: Jag stod ju över lagen och andra människors bättre vetande, tyckte jag, jag tyckte att 

jag kunde göra som jag ville.  

 

Allt eftersom missbruket fortskred gick deras självuppfattning i en annan riktning. De hade 

utvecklats till någon de inte ville vara och upplevde negativa psykosociala konsekvenser som en 

följd av missbruket. 

 
Dennis kände i årskurs 1 på gymnasiet att: Fan jag har blivit sån där som jag verkligen såg 

ner på, en som jag aldrig ville bli. Och man hade ju tänkt ”sådär ska jag aldrig bli” och så 

har jag blivit en sån själv. Jag blev så jävla ledsen och arg. 

 

Sofia: Min psykiska hälsa vart ju riktigt dålig och det var då blandmissbruket kom in, så. 

Och sen var det ju så mycket alkohol och piller för att klara av det här som är i huvudet. Det 

som ”var i huvudet” berättade Sofia var: att man inte vågade vara ute och träffa folk, man 

isolerade sig och sådana saker, fick ångest…” 

 
Ingrid: Jag tar livet av mig, skammen var så stor. För det här hade jag ju inte tänkt mig från 

början, att jag skulle bli en ”fyllekärring”.  

 
Leo: Vid 20 års ålder hade jag en självbild av mig som misslyckad, hopplös, värdelös. Inte 

direkt något värde kvar, alls sådär… Min bild var väldigt sne, jag hade liksom ingen sann 

bild av mig själv, jag hade inga speglar i mitt hem heller, så jag hade skapat något eget 

liksom. 

 

Johan: Det gjorde att jag mådde dåligt när jag såg mig själv i spegeln, eftersom jag tyckte 

inte om den person som jag tittade på, eftersom man har ju gjort saker och ting som gått 

emot sina egna värderingar. 

 

Ingrid: Jag hade liksom ingen koll på vad livet hade att ge mig egentligen, utan jag såg mest 

med avundsjuka på andra familjer och kände bitterhet att jag satt där jag satt.  
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Förutom att våra respondenters självuppfattning förändrades under tiden i missbruket eskalerade 

de negativa konsekvenserna än mer till följd av missbruket. Missbruket och den psykiska ohälsan 

ledde till att några av våra respondenter var suicidbenägna. 

 

Johans psykiska mående blev allt sämre ju längre missbruket fortskred. Hans moral, värderingar 

och samvete luckrades upp under missbruket och han blev psykiskt instabil och känslomässigt 

utplånad.  

 
Johan: På slutet då hade jag dragit ut precis alla spärrar som jag hade och då sket jag i 

allting. Allting var apatiskt, var likgiltig till allting. Till mig själv, till livet, det kvittade om 

jag levde eller om jag skulle dö. Sista året då hade jag till och med självmordstankar som 

kom upp i huvudet och det har jag aldrig haft tidigare.  

 

Även Rebecka uttrycker en liknande åsikt: 

 
Livet kvittar på nått vis. Det kvittar om ja, skit samma om man lever eller inte. Även om man 

aldrig liksom aktivt på något vis ville ta livet av sig eller någonting men man struntade ju i 

följderna eller konsekvenserna utav alla tokigheterna som hände. 

 

Dennis: Jag var så trött på allt och jag tänkte att det spelar ingen roll. Jag försökte ta livet 

av mig en gång. Jag stoppade i det jag hade i en pump och slog i den i halspulsådern. Det 

där sista året var ganska hopplöst kan man säga. Jag hade provat alla utvägar men det 

funkade inte. 

 

Leo: Jag har ett flertal suicidförsök, även nyktra försök, och det var liksom en värld där jag 

såg alla andra som onda, främmande och skrämmande. 

 

Yttre motivation 

Till den yttre motivationen räknas yttre påtryckningar som kom att påverka beslutet att sluta 

missbruka samt yttre påtryckningar som kom att aktivera den inre motivationen. Ingrids chef 

uppmanade henne att läggas in på behandling. Ingrid ville inte konfrontera sin chef och 

företagshälsan då hon skämdes över sitt missbruk. Hon bestämde sig för att ta en behandling för 

att slippa konfrontationen. Väl på behandlingen fanns det kvinnor som befann sig i liknande 

situation som henne samt drack på samma sätt som hon gjorde, vilket tillslut påverkade hennes 

motivation och beslut till att sluta missbruka alkohol. 

     Dennis blev placerad av socialtjänsten hos en f.d. missbrukare, vi kallar honom Thomas. De 

bodde i en stuga ute i skogen och klarade sig för dagen trots dålig ekonomi. Thomas var 

intresserad av new age, universum och Gud och var en man som kom att påverka Dennis väldigt 

mycket. 

 
Jag kan inte riktigt förklara vad som händer där men, helt plötsligt så ville jag ha det han 

hade i blicken. Och jag såg hans blick på morgonen, jag såg glädjen och han började prata 

med mig om universum och att det är allting och träden och sådana här grejer och… Alltså 

jag blev jättepåverkad av det där, det satte sig i huvudet och helt plötsligt fick jag ett 

samvete. 
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Dennis fortsatte sitt missbruk under sin två månader långa vistelse hos Thomas, men lämnade 

Thomas med ett samvete, något han uppger att han inte hade haft förut. 

     En vanligt förekommande negativ konsekvens för våra respondenter var att de hade blivit 

vräkta och bostadslösa flera gånger. Rebecka och Ingrid var de två som aldrig stod utan bostad 

vilket vi tror beror på att Rebecka hade hemmavarande barn under tiden då hon missbrukade, och 

Ingrid var gift med en man. 
 

Kriminalitet 

Samtliga av våra respondenter har begått någon form av kriminell handling. Konsekvenserna av 

deras kriminalitet har dock sett olika ut. Joel, Johan och Sofia har vid flera tillfällen blivit dömda 

till fängelse p.g.a. begångna brott som varit relaterade till missbruket. Dennis blev dömd till bl.a. 

ringa narkotikabrott och stöld under tidigare tonår. Även Rebecka blev dömd till kontraktsvård. 

Från det att Leo hade börjat dricka alkohol började han ta droger, bli kriminell, ägna sig åt 

organiserad kriminalitet och begå tyngre brott samt begå våldsbrott inom loppet av 3 år. Han 

blev aldrig dömd.   

     Joel säger att ”Vartenda brott jag har begått har vart för att finansiera mitt missbruk utav 

narkotika”. Han dömdes vid flera tillfällen och redogör för följande historia: 
 

Åklagaren och domaren sitter och har en dialog med varandra utan mig och ska döma mig 

för mitt brott som jag har begått. Och det var ointressant vad jag sa. Det spelade ingen roll 

vad jag sa utan jag var bara dömd och jag var dömd redan på häktningsförhandlingen. Där 

reagerade jag, alltså att det här fungerar ju inte längre. Dom skiter ju fullständigt i vad jag 

tycker och tänker. Jag satt där och sa att ”jag vill ändra mig, jag vill åka på behandling”… 

Det är väl klart dom inte lyssnade på mig efter alla dom här fängelsestraffen. Men när jag 

väl första gången sa det, att ”ja, jag vill åka på behandling” då slog dom bara den där 

domklubban rakt i bordet och sa ”ja, du får åka i fängelse”.   

 

Sofia fick två fängelsestraff inom loppet av en kort tid, och det var på det sista straffet som hon 

insåg att hon var tvungen att göra något åt sitt liv: 

 
Näe, det här kommer bara bli en mera uppgående spiral. När jag väl har hamnat inom 

kriminalvården som jag har gjort, då kommer det inte att bli något slut. Det var då jag 

förstod att jag måste göra någonting åt mitt liv. 

 

Ekonomi 

Missbruket kom att styra våra respondenters ekonomi i olika grad. Ingrid och Helena hade 

personer inom familjen som hjälpte dem med ekonomin ibland. Men för andra kom ekonomin att 

leda till tyngre psykiska konsekvenser.  

 
Rebecka: Ekonomin raseras från dag ett, man tar sina allra sista pengar till att köpa droger. 

Och för mig som har haft barnen hemma, så är det ju en fruktansvärd skuld… 

 

Skulderna som Dennis hade ledde till att han blev hotad:  
 

Jag knarkade bort det jag gjorde i vinst, så jag strulade till det och jag fick folk efter mig och 

sådär. Jag var bostadslös. Jag hade 50.000 i skulder ute i den kriminella världen. Jag hade 

folk efter mig, det höll på att bli riktigt farligt. Jag kunde inte hantera det – egentligen.  
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Missbrukets påverkan på individens sociala resurser 

Under tiden i missbruket bestod nätverket till största del av andra missbrukare. De flesta tog 

avstånd från alkohol- och drogfria personer i sitt nätverk, gjorde sig omöjliga och snart bestod 

deras nätverk mestadels av andra missbrukare. Flera respondenter uppgav också att i slutet av 

tiden som aktiv missbrukare var de väldigt ensamma.  

 
Joel: När jag gick på droger var jag känslomässigt avstängd och kände inte av andra 

människor. Tjejen stod där hemma och grät, och en annan hade bara i skallen hur jag skulle 

få tag i nästa drog.  

 

Leo identifierade sig med sitt missbruk och insåg inte till en början att det var missbruket som 

gjorde att han inte kunde behålla jobb eller relationer. Han identifierade sig med missbruket, och 

menade i stället att det var han som inte kunde upprätthålla relationerna:  

 
Så allt jag gjorde var det jag som gjorde, alltså jag är dålig på relationer, jag klarar inte av 

ett jobb, jag klarar inte av det. Men det var ju på grund av missbruket, men just då så tog jag 

det på mig själv. 

 

Johan: Ingenting var roligt, mina relationer var inga goda och jag var väldigt ensam till 

sist. Väldigt ensam. Ja, jag hade drogen, så.  

Ingrid bodde tillsammans med sin make och sina barn under tiden som hon missbrukade: 

 
Det lustiga är att barnen var jätteledsna, min man var ledsen, alla mina vänner… Många 

försvann ju, eller aktade sig för att komma i närheten av mig för det var ju tragiskt att se och 

jobbigt att vara hemma hos mig. Men jag gjorde mig ju ensam, jag ville bara vara i fred.  

 

Nätverk som kom att påverka beslutet 

Majoriteten av våra respondenter har någon gång under sitt missbruk varit i kontakt med någon 

person som på olika sätt har påverkat deras beslut att sluta missbruka. Dessa kunde bestå av 

någon vän, släkting eller offentliganställd i form av exempelvis kurator eller socialsekreterare.  

     Dennis som hade träffat Thomas menar att Thomas hade påverkat honom till den grad att han 

hade ”fått ett samvete”. Men också Dennis socialsekreterare har varit ett stöd i hans liv:  

 
Samvetet var och knackade på dörren, jag kunde inte stjäla, kunde inte gå ner till affären 

och snatta, jag mådde dåligt. Jag kunde inte slå någon annan, jag kunde inte hota någon för 

då såg jag i deras ögon, jag mådde dåligt för att dom mådde dåligt. Jag kunde inte, jag 

kunde inte vara kriminell. Det var ungefär som att jag fick ett samvete som bara satt där, och 

hans (Thomas) jävla tugg va i huvudet på mig hela tiden ba ”Dennis, Dennis”. Folk var och 

rörde här inne, alltså de skällde inte på mig, de var empatiska. Det var grejen, och då rörde 

de liksom själen på något sätt. De var där och knackade på dörren för det jag hade stängt 

inne. Sen så var min socialsekreterare är fruktansvärt duktig också måste jag säga. För han 

höll ju på och petade på mig hela tiden. Han petade också i mitt hjärta. 

 

Leo hade en kurator som kom att bli en viktig relation i beslutet att sluta missbruka. Tack vare 

henne fick han komma iväg på behandling:  
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Hon ”vill du fortsätta såhär?”. ”Nej, det fattar du väl själv att jag inte vill?” Och hon sa 

”om det finns en väg ut skulle du ta den?” Och då blev jag arg på henne liksom, det här med 

att väcka hopp och försöka lova grejer som ingen jävel kommer att hålla i alla fall. ”Men 

glöm det där” sa jag bara.” Men om det finns en väg tar du den?” ”Ja det är klart jag gör.” 

”Lovar du det?” sa hon. Och då hade hon det i bakfickan och sen gick det fort. Sen gick det 

jävligt fort, och jag tänkte ”Va? Redan?” Då blev det avgiftning och hela den vägen… Hon 

gav aldrig upp och hämtade mig överallt, jag litade på henne. Så sa hon att det finns en väg 

ut då visste jag att det var sant. 

 

Helena har haft ett stort stöd i sin syster, som hela tiden har ingett henne hopp. Helena var också 

en av få som hade kvar vänner från tiden innan hon började missbruka. De tog avstånd från 

hennes missbruk, men avvek inte från hennes nätverk: 

 
En del har till och med hämtat mig i såna där kvartar någon gång.    

 

Rebecka har fyra barn varav två föddes under tiden hon var missbrukare. Sofia födde en son 

under tiden som aktiv missbrukare. Även Johan och Joel blev fäder under sina respektive 

drogmissbruk. Barnen blev en stark och viktig drivkraft för beslutet att senare sluta droga och 

dricka.  

 
Sofia: I slutet av missbruket då hade jag blivit av med mitt barn, han hade blivit 

fosterhemsplacerad, jag var bostadslös och hade hamnat i fängelse, så att jag hade väl inga 

stora framtidsplaner, mer än den där glöden att få tillbaka mitt barn. 

 

Rebecka var med om en skrämmande händelse. Hon hade lämnat barnen ensamma hemma på 

natten och hennes son som då var cirka 4-5 år var ute och letade efter henne på stan mitt i natten. 

Polisen hittade honom och Rebecka fick åka och hämta honom från polisstationen klockan tre på 

natten:  
 

Då blev jag jätterädd och åkte hem och tänkte att ”nu kommer socialen, nu kommer dom och 

hämtar mina barn.” 

 

Några av respondenterna var inte välkomna hos sina respektive familjer och föräldrar. Sofia fick 

tillslut inte komma hem till föräldrarna över jul och Joel och Dennis var inte välkomna hos sina 

respektive föräldrar när de var påverkade, något de i efterhand har förståelse för. 
 

Dennis: För att komma in till farsan var jag tvungen att visa att jag inte hade sprutmärken 

och det hade jag ju, så jag blev ju utslängd. 

 

Joel: Hon har ju aldrig tolererat att jag har gått på droger. Oftast har det bara varit kalla 

handen. Så jag tror att i mitt fall har det varit ganska bra att det har varit så. För det har ju 

tvingat mig till att göra en förändring, längre fram i livet. 
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Beslutet 
Några av våra respondenter uppgav också att de var tvungna att nå botten innan beslutet togs.  

 
Dennis: Jag var tvungen att gå ner där och vända, och jag är jävligt tacksam över det idag. 

 

Dennis sökte behandling och fick avslag av socialnämnden fem gånger. Dennis socialsekreterare 

slutade inte arbeta för Dennis möjlighet att uppnå en förändring, och den sjätte ansökan 

beviljades. Dennis skulle få komma iväg på behandling två månader efter att beslutet var fattat. 

Under tiden bodde han hos en missbrukande vän: 

 
Men jaa, det jag gjorde då var att jag gick och förberedde mig, jag tänkte hela tiden att det 

här är mitt nya liv, jag kommer nu, jag kommer aldrig att sätta min fot här inne igen och jag 

kommer ihåg att jag gick och tog avsked ifrån folk. Jag sade ”hej då” och det var ingen som 

trodde på mig, men jag tänkte att, ja, nu jag kommer aldrig sätta min fot här. Nu kommer jag 

att dö på något sätt, eller nu kommer Dennis att dö, nu kommer en ny personlighet att växa 

fram. Det var ett avsked som på sin egen begravning på något sätt. Så jag var nog inte 

svårbehandlad på behandlingshemmet, för jag hade redan tagit alla de här stegen innan. 

För mig var det bara en transportsträcka. Så då åkte jag iväg.   

 

Under den två månader långa väntetiden skulle Dennis lämna rena urinprov och gå på praktik för 

att visa att han verkligen ville komma iväg på behandling. Även Sofia var tvungen att bevisa sin 

motivation för att få komma iväg på behandling.   

 
Dennis: Det här är helt skruvat liksom, jag hade ingen bostad, jag går på heroin och benzo 

dagligen, och det ska jag tända av på – själv. Och jag kunde inte vara drogfri. Så jag gjorde 

upp med min socialsekreterare, han förstod ju också det här, så han sket i och lämna in de 

här urinproverna. För det fanns ingen möjlighet för mig, för jag menar, skulle jag sluta 

droga så behöver jag ju inte behandlingshem. Alltså det är ju en orimlighet.  

 
Sofia: Jag var tvungen att visa min motivation genom att lämna negativa urinprover på 

hemmaplan i 2 månader för att jag skulle kunna få behandling. Hade jag klarat dom så hade 

jag ju inte behövt åka på behandling. Man kunde ju alltid fuska med urinproven. 

 

Även Leo berättar om händelsen då han tog beslutet att vilja genomföra en förändring. Han var 

redan på behandling när han tog beslutet, och under behandlingen hade han varit stökig, bråkig 

och allt annat än motiverad. Då togs beslut på behandlingshemmet att Leo skulle få lämna 

behandlingen och åka hem: 

 
Först sa de åt mig att packa väskan och då fick jag den där klumpen att ”Neej har jag 

misslyckats igen, va fan!”. Och sen utskrivning, ”du får 5 minuter på dig att packa väskan 

och sen så vill vi att du kommer upp på kontoret och så vill vi ha ett avslutssamtal med dig”. 

Så jag gick ner och packade väskan och mådde skitdåligt och sen gick jag upp och sen sa 

hon ”Nu har du 5 minuter på dig att berätta varför du ska få vara kvar här”. Och de där 5 

minuterna använde jag väl. Så jag fick vara kvar. Det var första gången jag krigade för min 

rätt att vara kvar. Krigade för min rätt att tillfriskna… Det var det där beslutet man pratar 

om. Att ta ett grundligt beslut. 
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Leo förklarar att han därefter tog behandlingen på allvar och att det gick riktigt bra. Han tog ett 

grundligt beslut som han också sedan mådde bättre av. Tack vare deras beslut om att han skulle 

få åka hem, samt alla negativa konsekvenser som missbruket gav, gjorde honom tvungen att ta 

beslutet: 

 
Så mycket konsekvenser, mycket av all skit som händer, driver oss ändå till ett vägskäl, 

tillslut. 

 

Rebecka insåg att hon hade ett problem och behövde förändra sin situation när hon såg hur 

trasiga barnen till andra missbrukare var. Detta fick henne att inse att hon inte ville ge sina egna 

barn samma framtid: 

 
Jag tänkte att nej… Nu måste jag komma fram till ett beslut, det får vara nog helt enkelt. 

Dom här barnen har inget val liksom, det blir ju en väldigt sjuk miljö för dem. Det blir 

konstigt för dom… Och då tror dom att det är såhär livet är. 

 

Rebecka förklarar att det var flera faktorer som låg till grund för hennes beslut. Rädslan för att 

bli dömd till fängelse och barnen utgjorde en stor drivkraft och hon upplevde att hon hade tappat 

kontrollen över sitt liv, vilket ledde till att hon bestämde sig för att söka hjälp:  

 
Alltså det finns flera drivkrafter i det här. Och jag vet att jag var så himla bestämd den 

gången, jag var så himla… Jag vet inte vad. Det är jättesvårt att förklara var det kom ifrån.  

 

Även Helena redogör för att det var flera faktorer som låg till grund för beslutet att sluta 

missbruka. Det var alla de sammanlagda negativa konsekvenserna av missbruket, samt att hon 

inte längre mådde bra av drogen som fick henne att söka behandling. Vidare hade hon en önskan 

om att hon ville ha det bra.  

     Under Johans sista häktningsperiod var han trött på livet. Men efter två veckor, när han hade 

sovit av sig det värsta ruset kom ångesten och tankarna på hans son. Han insåg att han hade två 

val: 

 
Antingen så fortsätter jag som vanligt men då skulle jag dö inom en snar framtid, för så illa 

var det. Eller så provade jag någonting som jag inte gjort och det var att be om hjälp. Så då, 

jag bestämde mig på häktet att ”nu får det vara bra”. Det var någonting som hände där på 

häktet, att nu måste jag göra någonting, och det är jag som behöver förändra mig.  

 

Efter att Joel hade blivit pappa upplevde han att han hade något att ta ansvar för, vilket blev en 

drivkraft till att nyktra till. Han blev på nytt dömd till fängelse, och då hade även mamman till 

barnet ställt ultimatum på honom att han antingen skulle sluta eller flytta ifrån henne och barnet:  

 
Och där bröt jag ihop och tänkte att ”nu får jag fanimej fixa till det här”, så då sökte jag 

behandling. 

 

Sofia insåg att hon hade ett problem när hon var i fängelset. Väl där ringde hon till sin 

socialsekreterare som tidigare hade erbjudit henne behandling. Hon fick komma iväg på 

behandling, men ett grundligt beslut gjorde hon efter tre återfall som hon hade tagit på helger när 

hon var på permission från behandlingshemmet. Hon berättar att det vid ett tillfälle höll på att 
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sluta riktigt illa, varför hon också blev tvungen att ta ett beslut om att ge upp både drogerna och 

alkoholen: 

 
Driven med att få tillbaka Jesper, det har ju varit så starkt i mig hela tiden, det har ju varit 

mitt mål. I och med det och efter de här återfallen när jag tog ett beslut att jag får ge mig 

med allting. Det valet tror jag att man behöver ta. Och sen kan ju det vara mer starkt hos 

vissa… Men det vart så himla starkt i mig och så väl förankrat och sen har ju jag stångats 

med mitt sug och tyckt att det vart jobbigt att leva på socialbidrag, det har varit mycket 

förhandlingar med mig själv och jag har velat börja leva ärligt och göra som folk i min 

omgivning säger. 
 

Beslutet som en stadigvarande process 

Beslutet att sluta missbruka är ingenting som man fattar en gång, utan beslutet är något som man 

lever med. Beslutet pågår ständigt för samtliga, mest påtagligt under behandling men 

fortsättningsvis också efteråt.  

 
Dennis: Att man säger till sig själv varje dag, att vad som än händer, och vad jag än känner, 

så kommer jag inte att använda droger idag. 

 

Ingrid: Fortfarande tar jag ett beslut varje morgon, att ”idag är jag nykter”. För att inte 

glömma bort hur det har sett ut.  

 
Rebecka: Ett stort mål för mig har varit att slippa gå till socialen, absolut. Att vara 

självständig. Efter att ha gått i tio år och gjort absolut ingenting inom arbete eller läst eller 

någonting, så jag hade ju en otrolig drivkraft att vilja göra någonting. Jag tror jag längtade 

efter det.  
 

Joel berättar att det tog ett års nykter- och drogfrihet innan han insåg att han aldrig kommer att 

kunna dricka socialt, som en ”vanlig Svensson”:  
 

Och helt plötsligt blev det allvar. Och för mig har det ju handlat om liv eller död någonstans.  

 

De flesta av våra respondenter har försökt att sluta på eget bevåg innan de varit på behandling. 

Det hade inte lett till ett nyktert och drogfritt resultat varför de var villiga att låta andra bestämma 

hur de skulle gå tillväga för att uppnå ett nyktert och drogfritt liv. 
 

Dennis: Efter behandlingshemmet så var det såhär: ”Jaa, men vad ska jag göra?”, och dom 

sa till mig ”Ja men gå på NA”, ”Ja men då går jag på NA”. Säger dom att jag ska gå på 

möte varje dag, så kommer jag gå på möte varje dag. För mig var det här på liv eller död, i 

min värld var ju det här ett krig. Jag vet inte hur jag ska beskriva det på något annat sätt. 

Jag tänkte så här ”Att så som jag har gjort har det bara blivit fel hela tiden”, och jag kände 

att det var ganska skönt att lita på någon annan, och tänka att ”dom får bestämma över mitt 

liv”… Jag visste inte hur det skulle vara, tills jag började se personer på NA, såg andra 

nyktra personer och liksom ”sådär skulle jag vilja vara, och såsom han beter sig så skulle 

jag också vilja göra”.  

 
Johan: Alltså jag mådde så dåligt att jag skulle ha varit beredd att göra vad som helst för att 

få en förändring, så var det. Skulle någon stå och säga till mig: ”Stå och hoppa på ett ben i 
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en timme så kommer det bli bättre” så hade jag gjort det. Jag var beredd att göra allt som 

folk sa till mig, jag förstod någonstans att jag fixar inte det här på egen hand. 

 

Samtliga av våra respondenter har varit i kontakt med NA
5
 och/eller AA, vilket de betonar vikten 

av för att ta sig ifrån sitt missbruk. De kopierade andras beteenden och fick ingå i ett 

sammanhang, de såg folk som hade tagit återfall och såg hur dåligt de mådde, varför de bestämde 

sig för att inte själva ta återfall. De såg även att man kunde leva ett liv utan droger och alkohol.  

     Sofia förklarar vikten av NA enligt följande: 

 
Det var ju det största av allt. Det var jätteviktigt för mig på hemmaplan fast jag inte såg det 

just då. Men när jag tittar tillbaka idag, fan vilken tur att jag gick på dom där mötena.  

 

 

ANALYS 
 

Inre motivation 
Den inre motivationen utgår enligt De Leon m.fl. (2001, ref. av Groshkova 2010) och Ekendahl 

(ref. av Billinger & Hübner, 2009) från individen själv. De Leon m.fl. redogör för att inre 

motivation exempelvis kan vara insikten om psykosociala konsekvenser av missbruket, något 

flera av våra respondenter upplevde. De psykosociala konsekvenserna var bland annat att de 

under tiden de missbrukade blev alltmer destruktiva, flera uppgav att de hade varit suicidbenägna 

och varit likgiltiga inför sin egen existens. De upplevde även känslor av misslyckande, 

hopplöshet och att de var värdelösa. Några av respondenterna uppgav även att missbruket hade 

lett till att deras värderingar och moral luckrades upp, vilket de upplevde var en negativ 

konsekvens av missbruket.  

     Förutom psykosociala konsekvenser av sitt missbruk upplevde även samtliga respondenter 

någon form av kriminell konsekvens p.g.a. missbruket. De kriminella konsekvenserna var av 

olika allvarlighetsgrad men kom att påverka dem psykiskt, exempelvis genom rädsla för att åka 

in i fängelse och rädsla för att förlora barnen. Även de ekonomiska konsekvenserna kom att 

påverka våra respondenters psykiska mående i olika grad. Våra respondenter var rädda för att, 

eller kom att, mista kontrollen på olika sätt. Revstedt (2002) förklarar att en individ förlorar 

kontroll över sin situation när denne upplever bestraffningar oavsett hur denne agerar. Exempel 

på detta var när Joel var på rättegång och inte blev hörd och respekterad för sina åsikter, eller när 

Rebecka uppgav att hon hade mist kontrollen samt då Dennis uppgav att han inte kunde hantera 

den ekonomiska knipa han hade hamnat i. När en individ tror att den bristande kontrollen är 

generell och stabil kan individen, enligt Berglind (1995), komma att utveckla inlärd hjälplöshet 

om denne har bristande kognitiva faktorer. Då våra respondenter handlade och agerade samt inte 

tillät den bristande kontrollen att bli bestående, kan de antas vara kompetenta, aktiva och 

viljestarka till att åstadkomma en förändring i sitt liv. Dock kan kontrollen ha medfört att de inte 

valde att sluta missbruka tidigare. Dels fyllde missbruket inledningsvis en positiv funktion men i 

                                                           
5 Anonyma Narkomaner (NA 2011), är en gemenskap för män och kvinnor med drogproblematik. 

Medlemmarna önskar att leva ett liv från fritt droger och träffas regelbundet för att stötta varandra i att leva 
ett drogfritt liv. AA, Anonyma Alkoholister (AA 2011), är en gemenskap för individer som har en önskan att 
leva ett alkoholfritt liv genom att delge sina erfarenheter, förhoppningar och styrka till varandra, arbetar för 
att hjälpa och stödja varandra att komma ur sitt alkoholmissbruk och upprätthålla ett nyktert liv. 
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likhet med Edlund m.fl. (1999) kan en individs förmåga/oförmåga att ta ett beslut påverkas i hög 

grad av kontrollen. Enligt Edlund kan situationer där individen inte har kontroll över hur utfallet 

av ett beslut kommer att te sig resultera i att individen låter bli att ta ett beslut.    

     Ovan nämnda konsekvenser är en grund till varför respondenterna senare kom att söka hjälp. 

Revstedt (2002) betonar också att ingen människa vill göra någon annan eller sig själv illa. Våra 

respondenter insåg också att de utifrån sitt beteende kom att påverka sin omgivning och sitt 

nätverk i olika grad. De försummade sina barn och partners och gjorde sig omöjliga på olika sätt. 

Prochaskas och DiClementes (1983, ref. av Groshkova, 2010) stegvisa modell för hur en 

beteendeförändring går till, redogör för att det inledningsvis är av relevans för individen att på ett 

känslomässigt sätt uppleva sin problematik samt att få insikt i hur problematiken påverkar 

omgivningen. Våra respondenter kom till insikt om att det var deras beteende, missbruket, som 

gjorde att de sårade sin omgivning. Detta ledde i förlängningen till känslor av skuld och skam, 

känslor som kom att ligga till grund för beslutet att en förändring måste ske. Simpsons och Joes 

(ref. av Groshkova, 2010) definition av problemidentifiering kan också relateras till det faktum 

att respondenterna insåg att missbruksproblematiken orsakade problem för dem och deras liv. 

Vidare menar Ekendahl (2007) att ju allvarligare problemet är, desto större är sannolikheten för 

att individen erkänner att den har ett problem och försöker lösa detta. Genom erkännande av att 

de hade ett problem har det sannolikt ökat den inre motivationen. Detta kan relateras till De Leon 

m.fl. (ref. av Groshkova 2010) som redogör för att erkännandet och insikt om konsekvenser av 

missbruket kan leda till att individen får ett ”tryck” inifrån sig själv att förändras, och att de som 

genomgår behandling p.g.a. inre motivation lyckas bättre på behandling jämfört med andra. I och 

med att våra respondenter sökte sig till behandling självmant, hade de antagligen högre inre 

motivation. De har också genomgått behandling på frivillig basis, vilket också tyder på att de är 

mer benägna att genomföra en livsstilsförändring (jfr. exempelvis Ekendahl, 2007). Den yttre 

motivationen kan komma att påverka den inre motivationen, vilket det klart och tydligt gör i 

Ingrids fall. Ingrid valde behandling istället för att konfrontera sin chef och företagshälsan då 

hon skämdes över sitt missbruk. Väl på behandlingen aktiverades hennes inre motivation då hon 

såg och träffade kvinnor som drack på det sätt hon gjorde.  

     Då majoriteten av våra respondenter insåg sin problematik och själva sökte hjälp för att lösa 

det, kan också slutsatsen dras att de upplevde negativa konsekvenser av hög allvarlighetsgrad, 

vilket också enligt Ekendahl ökar sannolikheten för att förändra sitt beteende.  

 

 

Yttre motivation – Sociala faktorer 
Enligt De Leon m.fl. (ref. av Groshkova, 2010) och Ekendahl (2009) kan familj, arbete, rättsliga 

konsekvenser och annat nätverk vara aspekter som kan påverka den yttre motivationen samt 

påverka varför individen genomför en livsstilsförändring. 

     Lundbladh och Bustos Castro (2004) förklarar att ansvarsbördan i dagens samhälle blir allt 

tyngre för individerna, vilket kanske kan vara en orsak till att vissa av kvinnorna inledningsvis 

började missbruka, eftersom de nämner att de brukade droger och alkohol för att kunna hantera 

vardagen. Den ökade ansvarsbördan medför också att individen själv måste beräkna nytta och 

risker utifrån sitt handlande och beteende. Rebecka redogör exempelvis för hur dåligt barn till 

andra missbrukare mådde, något hon inte ville att hennes egna barn skulle uppleva.  

     Då samhällets fokus, enligt Wrangsjö och Winberg (2007), ligger på individen kan detta 

komma att påverka individens syn på sig själv genom att denne tillmäter sig oproportionerligt 
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stor betydelse, vilket samtliga män inledningsvis upplevde. De upplevde att de stod över lagen 

samt hade makt och kontroll över andra när de missbrukade.  

     Det nätverk som individen har utgör en individs sociala resurser. Om en individ har starka 

sociala resurser så har denne mer hjälpmedel att förfoga över för att finna alternativa lösningar 

till förändring. Majoriteten av våra respondenter hade under tiden de missbrukade raserat sitt 

sociala nätverk som tillslut endast bestod av andra missbrukare. Enligt Levälahti (2007) formas 

en individs identitet utifrån de sociala relationerna och den sociala kontext i vilken individen 

ingår. I denna sociala kontext förvärvar individen en roll, vilken de identifierar sig med och 

förväntas leva upp till inom den sociala kontexten. Inledningsvis mådde våra respondenter bra 

under missbruket, självbilden var positiv och de hade funnit sin roll, som de trodde att de var 

ämnade för. Men när de hade befunnit sig inom den kontexten under en längre period upplevde 

de att synen på dem själva hade förändrats genom att bl.a. värderingar och moral hade luckrats 

upp. De var inte längre nöjda med den de hade blivit och drogen hade inte längre samma positiva 

effekt som den en gång hade haft. Missnöjet med den de hade blivit kom att yttra sig i känslor av 

skam, misslyckande, hopplöshet, förbittring och ånger.  

     Vidare uppgav några respondenter att de gick emot sina moraliska och grundläggande 

värderingar under missbruket, något som Revstedt (2002) förklarar kan uppkomma genom en 

växelverkan mellan individen och dennes omgivning. För några av våra respondenter orsakade 

detta känslor av likgiltighet inför sin egen existens vilket medförde att de blev suicidbenägna. 

Våra respondenter kunde tillslut inte hantera sitt sociala kapital då de bland annat inte klarade av 

att sköta sin egen ekonomi, bostad, barn eller sina övriga relationer. Vidare identifierade sig 

exempelvis Leo med missbruket, och Joel insåg under en häktningsförhandling att hans åsikt inte 

hade betydelse. Att inte få bli bekräftad som den individ man är, kan enligt Börjeson (1979) leda 

till en identitetskris vilket kan medföra en inre dialog om sig själv och sin jagmedvetenhet som 

sedermera kan ligga till grund för en handling. 

 

 

Yttre motivation - nätverk som kom att påverka beslutet 
Skårner (2001, ref. av Levählahti, 2007) förklarar att de sociala band en individ har påverkas av 

hur kommunikationen mellan individerna inom ett nätverk ter sig. Sociala band som är stabila 

och tillitsfulla grundar sig på en relation som kännetecknas av identifikation, förståelse och 

ömsesidighet. Något som också kan uppfattas som individens stöd i nätverket. Respondenterna i 

studien hade olika former av stöd som kom att påverka beslutet att sluta missbruka. Dennis, Leo 

och Helena har uppgett att de hade stöd i form av sina socialsekreterare, kurator och syster. 

Dessa gav inte upp hoppet om deras potential att ta sig ur missbruket och våra respondenter har 

uppgett att de idag har insett att de har varit av stor betydelse i processen att ta beslutet att sluta 

missbruka. Berglind (1995) redogör för att yttre faktorer som exempelvis relationer kan komma 

att uppfattas som hinder eller stöd för att uppnå mål i livet. Kuratorn och socialsekreteraren var 

uppmuntrande för att Dennis och Leo skulle åka på behandling, och respondenterna är idag 

tacksamma för deras stöd då de utgjorde en möjlighet till förändring. Sociala instanser kan 

påverka hur missbruket utvecklas men timing är också av relevans för att en vändpunkt i livet 

ska ske. Detta är något som flera respondenter påtalar är av relevans. Ett exempel är då Leos 

kurator drev på Leos vilja att förändras och snabbt såg till att han då fick komma på behandling.   

     Sociala instanser kan också komma att påverka negativt, vilket vi kan se i Dennis och Sofias 

exempel, då de var tvungna att uppvisa negativa urinprov två månader inför behandling. Dennis 
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uttrycker att detta är en orimlighet då han, om han hade klarat det, inte hade behövt åka på 

behandling. Detta kan relateras till Forst (2007) rationella motivering för en handling då Dennis 

inte anser att det är ett rationellt skäl till att inte ge behandling omgående. Då Dennis och Sofia 

inte kom iväg på behandling omgående kan det tolkas som att socialtjänsten inte handlade i 

enlighet med ett förnuftigt rättfärdigande av handlingen. Om man handlar enligt ett förnuftigt 

rättfärdigande ska man, enligt Forst, ange skäl som ska vara etiskt och moraliskt grundade. De 

ska också kunna motivera och ta ansvar för sitt handlade, speciellt om andra berörs moraliskt.   

     De sociala relationerna som individerna hade i sitt nätverk kom att påverka beslutet att sluta 

missbruka i olika grad. Ovanstående kan ses som stöd för beslutet att sluta missbruka medan det 

för andra var yttre påtryckningar i nätverket som kom att påverka deras beslut. Exempelvis hade 

Joels sambo ställt ett ultimatum då han antingen fick välja att sluta med missbruket eller att flytta 

från henne och barnet. Sofias mål var att få tillbaka sin son, vilket är en yttre motivation men kan 

även uppfattas som en yttre påtryckning då hon var tvungen att bevisa för socialtjänsten att hon 

kunde upprätthålla ett drogfritt liv för att få tillbaka sin son. De Leon m.fl. (ref. av Groshkova, 

2010) förklarar också att människors olika omständigheter kan komma att påverka varför 

individen går in i behandling, vilket klart kan relateras till Sofias beslut att genomföra en 

förändring då hon på kort tid avtjänade två fängelsestraff samt hade en drivkraft i att få tillbaka 

sin son.  

 

 

Beslutet 
Samtliga av våra respondenter tog ett väl förankrat beslut att ta sig ur missbruket, vilket de också 

tror är något man måste göra. Individen måste, enligt Berglind (1995) ha den inre viljan men 

också de yttre omständigheterna för att kunna genomföra en handling. Respondenterna hade vid 

beslutet flera drivkrafter som låg bakom viljan att förändras, dock såg de yttre omständigheterna 

olika ut. Exempelvis hade Sofia tidigare fått erbjudande om behandling och till slut tog hon det 

erbjudandet, hon hade alltså de yttre omständigheterna för att kunna genomföra en 

livsstilsförändring. De övriga respondenterna sökte sig själva till behandling vilket kan uppfattas 

som att de hade en stark inre vilja. Dock tog Leo och Ingrid beslutet när de hade påbörjat 

behandling. Ingrids beslut grundade sig i att hon såg och identifierade sig med kvinnor som 

befann sig i samma situation som henne. För Leo var det viljan att inte misslyckas igen som kom 

att påverka beslutet och fick honom att kriga för sin rätt att tillfriskna och stanna kvar i 

behandling. Ekendahl (2007) redogör för att de som självmant gått in i behandling i större 

utsträckning fullföljer behandling och genomgår en livsstilsförändring. Samtliga av våra 

respondenter har självmant sökt sig till behandling och är än idag nyktra och drogfria, vilket kan 

utvecklas av Joe m.fl. (ref. av Groshkova, 2010) då de förklarar att individer som genomgår 

behandling utifrån inre motivation i större utsträckning uppnår beteendeförändringar.  

     Flera av våra respondenter uttryckte att de hade kommit till en punkt i livet där de var tvungna 

att ta ett beslut, att de stod vid ett vägskäl. De upplevde att botten var nådd, att det handlade om 

liv eller död. Exempelvis uppgav Johan att han antingen kunde fortsätta att missbruka vilket 

skulle leda till döden eller så kunde han be om hjälp, något han inte gjort tidigare. Insikten om att 

han stod inför de alternativen samt att det var han som var tvungen att förändra sig fick honom 

att ta beslutet. Johan har handlat enligt med Simpsons och Joe´s (ref. av Groshkova, 2010) 

modell, vilken presenterar att individen inledningsvis måste inse vilka problem missbruket för 

med sig, och att individen därefter kan få en önskan om att denne behöver hjälp för att ta sig ur 
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sitt missbruk. Han kan också ha grundat sitt beslut utifrån dominansstruktureringsteorin (jfr. 

Montgomery och Willén, 1999) och förstått att ett handlingsalternativ vägde tyngre än de andra 

alternativen. Samtliga av respondenterna har uppgett att det var kulminerandet av de negativa 

konsekvenserna till följd av missbruket som fick dem att ta beslutet att ”nu får jag fanimej fixa 

till det här” (Joel). Men processen fram till beslutet har utmärkts av för- och nackdelar av 

beteendet, likt Prochaskas och DiClementes modell. Efter att ha pendlat mellan för- och 

nackdelar av det egna beteendet har ett slutgiltigt beslut fattats. De upplevde att de var tvungna 

att ta ett beslut utifrån den ohållbara situationen de befann sig i. Handlingen att bli nykter och 

drogfri övervägde de andra handlingsalternativen (jfr. dominance testing i 

dominansstruktureringsteorin, Montgomery och Willén, 1999).  

     Beslutet kan även relateras till Festingers (1964) resonemang om att en individ är beredd att ta 

ett beslut när skillnaderna mellan de olika besluten blir tillräckligt stora. Då respondenterna 

ansåg att de stod vid ett vägskäl, att antingen fortsätta missbruka och därigenom utsatta sin 

omgivning och sig själva för fara, eller sluta missbruka, kan det uppfattas som två vitt skilda 

handlingsalternativ. Dessa handlingsalternativ har sedan övervägts och utvärderats likt teorin om 

kognitiv dissonans (Festinger, 1964) av respondenterna som sedan fattade ett beslut. Att de 

dessutom arbetar med missbruk och behandling för närvarande kan ses som en handling att 

rättfärdiga beslutet att sluta missbruka, samt minska attraktiviteten av det andra 

handlingsalternativet, d.v.s. att fortsätta missbruka (jfr. a.a.).  

     Vidare hade några respondenter en önskan om att bli självständiga och inte vara beroende av 

andra i form av exempelvis försörjningsstöd. De hade mål i livet, en önskan och en längtan efter 

att leva ärligt, att arbeta, att ta ansvar, att studera etc. Detta kan relateras till den beslutssituation 

som Edlund m.fl. (1999) redogör för. Enligt författarna kan ett beslut fattas utifrån vad en individ 

har, vad den vill uppnå och vilka handlingsalternativ som finns att tillgå. Utifrån denna 

redogörelse kan det antas att vad individen vill uppnå är särskilt centralt för ett beslutsfattande. 

Våra respondenter hade knapphändiga resurser vid tidpunkten för beslutet, liksom att 

handlingsalternativen var få, dock hade samtliga en strävan efter att de ville uppnå en förändring.  

Detta var också centralt i Koski-Jännes (2002) studie då flera av respondenterna uppgav en 

strävan efter att leva ett hedervärt socialt liv, vilket också ligger i människans natur enligt 

Revstedt (2002). Människan är enligt Revstedt konstruktiv, målinriktad och aktiv vars mål är att 

uppnå ett självförverkligat och meningsfullt liv, vilket människan uppnår när denne tar ansvar för 

sitt liv. Vidare menar Börjeson (1979) att människan styrs av sina intentioner. Samtliga 

respondenter hade för avsikt att uppnå ett liv fritt från de negativa konsekvenserna som 

missbruket gav. Beslutet att sluta missbruka kan ses som en ansvarsfull handling vars intention 

var att uppnå ett eftersträvansvärt liv.  

     Respondenterna kände i slutet av missbruket mycket ångest och skuldkänslor vilket de 

försökte döva med drogerna. När de sedan tog beslutet att sluta missbruka insåg de också att det 

är de själva som behöver förändra sig, d.v.s. de erkände ansvaret för sin existens, som enligt 

Börjeson är det första steget i handlingsteorin. Enligt handlingsteorin utvecklar individen ett 

jagmedvetande om sin existens i världen, vilket kan relateras till det faktum att respondenterna 

ville ta ansvar, göra rätt för sig och handla i enlighet med samhälleliga värderingar.  

     När våra respondenter väl sökte sig bort ifrån den sociala kontext de länge befunnit sig i kan 

de antas ha utvecklat en identitetskris. Det faktum att de sökte sig ifrån sin tidigare sociala 

kontext kan ses som en handling för att uppnå bekräftelse för den de är, då samtliga av våra 

respondenter uppgav missnöje med den person de kommit att utvecklas till under missbruket. 
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Även Koski-Jännes (2002) studie påvisade att rollförvirring varit en grund för att bli fria från sitt 

missbruk, vilket också kan ha varit en grund för våra respondenter. 

     Enligt Simpson och Joe (ref. av Groshkova, 2010) påverkar motivation främst före 

behandlingen då motivationen påverkar individens önskan om hjälp samt dennes beredskap inför 

behandling, vilket i sin tur har en påverkan på utfallet av behandlingen. Våra respondenter 

uppgav att beslutet att sluta missbruka är något de gör ständigt. Det är ett beslut som de lever 

med. Våra respondenter har under och efter behandlingen kommit att erfara positiva händelser 

och upplevelser, vilket Ekendahl (2007) redogör för är av vikt, tillsammans med viljan att 

förändras, för att bibehålla alkohol- och drogfrihet över tid.  

     För att beslutet skulle komma att bli något permanent i våra respondenters liv har de uppgett 

att vikten av NA och AA varit av stor relevans i deras liv. Samtliga respondenter har ingått i 

behandling utifrån dessa och följer än idag principer enligt NA och AA. I början av 

respondenternas drog- och alkoholfria liv fick de kopiera andras beteenden och lära sig att leva 

ett liv fritt från alkohol och droger. Det sker enligt Levälahti (2007) en ömsesidig påverkan 

mellan individerna och nätverket. Vidare utvecklas individernas identitet utifrån den sociala 

kontext denne ingår i, vilket kan vara en anledning till varför respondenterna betonar vikten av 

NA och AA.  

 

 

DISKUSSION 
 

Claus, som Groshkova (2010) refererar till, redogör för att en missbrukares beslut att sluta 

missbruka kan påverkas av en rad faktorer vilket gör det svårt att förklara den bakomliggande 

motivationen till förändring. Vi kan se att det är svårt att dra generella slutsatser om motivation 

utifrån de berättelser som våra respondenter gett. Motivation bör ses som en dynamisk process 

då den uppstår från en rad olika aspekter vilka vi funnit är:  

 Eskalerandet av negativa konsekvenser, exempelvis försämring av det psykiska måendet 

till följd av missbruket.  

 Insikt om att de hade ett problem, missnöje med den de hade utvecklats till att vara till 

följd av missbruket.  

 Insikt om att förändring måste göras – de stod vid ett vägskäl, som vidare ledde till 

beslutet.  

Ovan nämnda aspekter var de som i störst utsträckning kom att påverka beslutet att sluta 

missbruka men också yttre påverkningar och nätverk hade visst inflytande på beslutet. De yttre 

påverkningarna som indirekt eller i viss mån kom att påverka var respondenternas nätverk:  

 Familj. 

 Kurator. 

 Socialsekreterare.  

 Arbetsgivare.  

Men också yttre påverkningar likt:  

 Rädsla för rättslig påföljd.  

 Rädsla för konfrontation.  

 Uppkomsten av ett samvete.  
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Dock var det bara för Ingrid som beslutet till stor del grundade sig på yttre påtryckningar, vilken 

var rädsla för konfrontation med chef och företagshälsan. För de andra respondenterna bottnade 

beslutet att sluta missbruka främst från inre motivation. 

     Mot bakgrund av att Ekendahl (2007) redogör för att de individer som själva söker sig till 

behandling antas ha högre inre motivation kan vi anta att den inre motivationen var hög hos de 

flesta respondenterna då de själva sökte hjälp. Även Joe m.fl. (ref. av Groshkova, 2010) 

presenterar att den inre motivationen i högre grad framkallar beteendeförändringar och då 

samtliga respondenter har förändrat sitt liv och beteende finns ytterligare en grund till att tro att 

deras beslut styrdes av inre variabler. Detta kan vi även relatera till Simpson och Joe (ref. av 

Groshkova, 2010) vilka förklarar att om individen är motiverad före behandlingen antas 

sannolikheten för att individen ska fullfölja behandlingen och uppnå ett gott resultat öka. 

     Vårt resultat motsäger dock Proschaskas och DiClementes stegvisa teoretiska modell vilken 

Forsberg (2001), Peele (2004), och Groshkova (2010) refererar till. I steg två anser de att 

individen funderar över hur en omfattande livsstilsförändring ska ske, vilket ingen av 

respondenterna uttryckte att de hade funderat över då de inte visste hur, eller ens om en 

livsstilsförändring var möjlig förrän de kom iväg på behandling. Detta kan också relateras till 

Berglinds (1995) handlingsteori vilken redogör för att individen måste ha de yttre 

förutsättningarna (kunna) samt ha den inre viljan för att genomföra en handling. Till grund för 

respondenternas handling, att söka hjälp, låg den inre viljan. Dock styrdes möjligheten att 

komma iväg på behandling av yttre förutsättningar, d.v.s. huruvida socialtjänst och kriminalvård 

var behjälpliga till att få komma på behandling.  

     Utifrån vår studie kan vi också notera att yttre förutsättningar, som omständigheter och 

förhållanden, påverkar individens handlande. Berglind (1995) förklarar att individens 

förutsättningar styr dennes val av handling. Vi har sett att det är ett flertal faktorer som påverkar 

beslutet att sluta missbruka och vår studie visar att respondenterna hade olika yttre 

förutsättningar som fungerade som stöd då de beslutade sig för att sluta missbruka. Vi tror att det 

är nödvändigt att individen har de yttre förutsättningarna, ett handlingsutrymme, som möjliggör 

och utgör ett stöd i beslutet att sluta missbruka. I de fall individen inte har detta tror vi det är 

problematiskt att begära att denne på egen hand ska kunna ge upp sitt missbruk. Hser m.fl. 

(2007) skriver med utgångspunkt från Sampsons och Laubs forskning att allt som sker i livet inte 

kan ses som ett personligt val, då livsförloppet är en kombination av en dynamisk och 

tidsvarierande process. Även om en individ har viljan att förändra sin situation är vår uppfattning 

att de yttre omständigheterna behöver existera och vara stödjande för individen för att denne ska 

sluta missbruka. 

     Leo och Ingrid var de två vars yttre förutsättningar inledningsvis påverkade deras 

behandlingsvistelse. Väl på behandlingen styrdes de av den inre viljan att ta beslutet att sluta 

missbruka. ”Det var första gången jag krigade för min rätt att vara kvar. Kriga för min rätt att 

tillfriskna. Det var det där beslutet man pratar om” (Leo). Dessa två är tydliga exempel på att 

det går att sluta missbruka trots brist på motivation att förändra sig före behandlingen. Efter 90-

talets utveckling inom narkomanvården har socialtjänsten utvecklats till att hålla omotiverade 

klienter ifrån sig (jfr. exempelvis Svensson & Kristiansen, 2005), men utifrån resultatet i vår 

studie bör socialtjänsten, arbeta likvärdigt med klienter oavsett om de uppvisar någon form av 

motivation eller ej. Ingrids och Leos vilja till förändring uppkom under behandlingen, vilket kom 

att påverka uppkomsten av beslutet och de är säkerligen inte de enda i Sverige som har 

genomgått en process likt denna. Detta anser vi också gör det meningslöst att försöka mäta 

motivationen och individens beredskap för förändring före behandling.   
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När våra respondenter sökte hjälp, styrdes de av sina intentioner, i likhet med Börjesons (1979) 

resonemang. Intentionen var att en livsstilsförändring behövde ske varvid det är av högsta 

relevans att de får stöd och hjälp när de själva insett detta och är beredda att ta ansvar för att 

genomföra en förändring. Beslutet kan också ses som en handling att ta ansvar för sitt liv och ett 

försök till att så småningom leva ett hedersvärt liv.  

     Dennis och Sofia ville åka på behandling, men fick kravet att ”bevisa” sin vilja och 

motivation genom att lämna rena urinprov inför behandlingen. Detta är enligt dem en orimlighet. 

Skulle de klara två månaders nykterhet och drogfrihet inför behandling skulle de inte vara i 

behov av behandling, vilket vi också ser som en självklarhet. Om detta krav idag ställs på alla 

klienter kanske det inte ens är meningsfullt att ha behandlingshem i Sverige? Individer måste få 

möjlighet att åka på behandling utan att ”bevisa” sin motivation.  

     Begreppet motivation är komplext och om socialtjänstens kunskapsunderlag var gediget 

gällande motivation som innebörd, dynamisk process och begrepp skulle de förhoppningsvis inte 

ställa ovan nämnda orimliga krav på klienterna. Att klienten måste bevisa att denne är motiverad 

kan upplevas som bristande tilltro från socialtjänsten. Vi tror inte att klienternas möjlighet till att 

åstadkomma en förändring förstärks om de likt våra respondenter känner känslor av skam, 

misslyckande och hopplöshet etc. och om de inte blir betrodda när de signalerar att de vill ha 

hjälp. Noterbart är att kravet kan ses som en handling i takt med individualiseringen, att alla 

individer själva måste beräkna nytta och risk för sitt handlande, men också själva ta ansvar för 

sitt liv, ett ansvar de ofta inte orkar ta.  

     Frågan är hur det kommer att se ut i framtiden om socialtjänsten i allt högre utsträckning 

kräver att klienten ska bevisa sin motivation. Vilka konsekvenser kommer uppstå för de individer 

som vill komma ur sitt missbruk men som inte har tillräcklig förmåga att bevisa sin motivation 

för socialtjänsten? Vem kommer att hjälpa dem? Utifrån att respondenterna uppgav att deras 

psykiska hälsa efter en tids missbruk kommit att försämras och att flera av dem varit 

suicidbenägna och likgiltiga inför sin egen existens under den senare perioden i missbruket är det 

av högsta relevans att socialtjänsten arbetar aktivt med individer med missbruksproblematik trots 

att de ännu inte bevisat sin motivation. Socialtjänsten inom narkomanvården bör vara en 

pådrivande aktör för klienter som ännu inte har viljan eller är motiverade till att sluta missbruka 

då det i våra fall är tydligt att risken för suicid är överhängande. Det faktum att det för 

respondenterna i studien gick så långt i missbruket, och att socialnämnden i Dennis fall avslog 

hans ansökan fem gånger kan ses som ett försök att hålla omotiverade klienter ifrån sig i enlighet 

med narkomanvårdens paradigmskifte. Enligt Svensson och Kristiansen (2005) som redogör för 

det paradigmskifte som skedde inom narkomanvården under 90-talet, har det lett till att klienten 

idag måste övertyga socialsekreteraren om att de är motiverade till att genomföra en förändring. 

Kanske är det också p.g.a. detta paradigmskifte som missbrukarvården idag endast når 1 av 5 

med beroendeproblematik?  

     De målsättningar som var centrala under 80-talet, då alla som ville ha vård och behandling 

fick det, bör i högre grad påverka det synsätt som idag finns inom narkomanvården. Vi tror att 

det skulle vara av vikt att utreda hur socialtjänsten i framtiden utifrån sina resurser på ett bättre 

sätt kan fånga upp individen vid rätt tidpunkt. Förmodligen ligger inte lösningen i att hålla de 

klienter som anses vara omotiverade ifrån sig, utan det centrala bör istället vara hur 

socialtjänsten snabbare skulle kunna erbjuda individen behandling vid det tillfälle denne vill ha 

det. 
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Sammanfattande slutsats 
Utifrån de resultat och den diskussion som framförs ovan har vi försökt att redogöra för beslutets 

framväxt enligt följande: 

 

 

1. Negativa konsekvenser.  

I denna fas upplever individen ett flertal 

negativa konsekvenser.  

4. Insikt om att förändring måste göras. 

Insikt om att det är individen själv som måste 

genomföra förändringen. Övervägandet leder 

till en inre vilja att förändras. 

 

2. Problemidentifiering. 

Individen inser i denna fas att de negativa 

konsekvenserna är orsakade av det egna 

missbruket.  

 

5. Hur uppnår individen förändringen? 

Identifiera möjligheter och hinder.   

Yttre omständigheter för att kunna genomföra 

en förändring.  

 

3. Beräkna nytta och risk.  

Individen inser att situationen är ohållbar och 

beräknar och överväger vilken nytta och risk 

det egna handlandet medför. Individen 

resonerar även kring vilka olika 

handlingsalternativ det finns för att minimera 

negativa konsekvenser. 

6. Beslutet. 

I denna fas har individen både viljan att 

förändras men också de yttre omständigheterna 

för att kunna förändras. Individen har slutat 

resonera olika handlingsalternativ och ett 

överväger de andra.  

 

 
Beslutets framväxt 

 

Genom studiens resultat har vi kunnat se att processen fram till beslutet börjar med att individen 

upplever ett flertal negativa konsekvenser. Därefter sker problemidentifieringen, vilken innebär 

att individen inser att det är det egna missbruket som ligger till grund för de negativa 

konsekvenserna. I det tredje steget resonerar och överväger individen om de olika 

handlingsalternativ som är möjliga för att minimera negativa konsekvenser. Härvid ställs de 

olika alternativen emot varandra och utvärderas. När individen i steg fyra inser att en förändring 

är nödvändig aktiveras den inre viljan att förändra sin situation. Individen förstår i detta skede att 

det är denne själv som måste förändra sig. I det femte steget återfinns de yttre omständigheterna 

som finns för att individen ska kunna genomföra en förändring. Dessa kan utgöra både 

möjligheter och hinder och bestå av exempelvis sociala faktorer, ekonomi, yttre påtryckningar 

osv. Individen tar sedan ett beslut i steg sex, då denne har insett att ett handlingsalternativ 

överväger de andra. Individen har en inre vilja och yttre förutsättningar för att genomföra 

beslutet. Dock är individens inre vilja av störst relevans för beslutet, och för att beslutet ska vara 

ständigt. Yttre förutsättningar kan ses som möjligheter att vara behjälpliga i att genomföra 

beslutet eller uppfattas som stödjande för individen och dennes beslut.  

     I ovan nämnda redogörelse för beslutets framväxt omnämns inte motivation någon gång. 

Frågan är om motivation är ett begrepp som används i en alldeles för vid bemärkelse. Det finns 

ingen enhetlig definition av begreppet motivation inom vetenskapen och begreppet används olika 

beroende på problematik (jfr. Groshkova. 2010). Är det då lämpligt att begreppet ges så stort 

utrymme som det faktiskt gör idag? I enlighet med beslutets framväxt behövs inte det diffusa 
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begreppet motivation för att förklara och redogöra för en förändringsprocess. Vi tror, i enlighet 

med Simpson och Joe (ref. av Groshkova, 2010), att motivationen är en faktor som påverkar 

mest i beredskapen inför behandlingen, d.v.s. om man är beredd (och motiverad) att åka på 

behandling och ta till sig av den. Motivationen kan då aktiveras av den inre viljan att förändras.  

     Den redogörelse vi presenterat ovan kan eventuellt appliceras på de missbrukare som inte får 

behandling på behandlingshem, utan kan även vara tillämpbar på de som slutat missbruka utan 

behandling. I övrigt tror vi att redogörelsen kan vara tillämpbar på ett flertal sociala problem där 

ett grundligt beslut behöver fattas innan en förändring kan ske. På individnivå kan denna modell 

vara applicerbar på all form av beroendeproblematik.  

     Modellen kan fungera som en tankestruktur på samhällelig nivå. Som exempel redogör vi för 

det som vi tidigare nämnt; att narkomanvården/socialtjänsten försöker hålla omotiverade klienter 

ifrån sig, vilket kan vara en anledning till att missbrukarvården endast når 1 av 5 med 

beroendeproblematik idag. Att missbrukarvården når så få individer med en 

beroendeproblematik är en negativ konsekvens av narkomanvårdens paradigmskifte, varför 

problemidentifiering och beräkning av nytta och risker behöver ske. Insikten blir således att en 

förändring behöver ske, och frågan ställs ”hur ska vi uppnå en förändring?”. Flera 

handlingsalternativ uppkommer varför man behöver överväga och identifiera möjligheter och 

hinder angående dessa. En idé för att åstadkomma en förändring blir således att fler 

verksamheter som arbetar med missbruk införs, exempelvis verksamheter som arbetar 

förebyggande och genom att influera aktiva missbrukares egen vilja till förändring. Kommunen 

kan införa detta och beslut fattas om att införa dessa verksamheter.  

 

 

Förslag till vidare forskning 
Idag begär socialtjänsten i allt högre utsträckning att individen ska bevisa sig vara motiverad. 

Flera av respondenterna i studien ansåg att det var orimligt att de var tvungna att bevisa sin 

motivation i form av rena urinprover under en längre period när de i själva verket var i behov av 

behandling omgående. Mot bakgrund av detta anser vi att forskning bör bedrivas kring hur 

narkomanvården på ett bättre sätt vid rätt tidpunkt kan fånga upp missbrukare som är motiverade 

till att sluta missbruka. Vidare finns ett behov av att forskning bedrivs kring hur begreppet 

motivation, och motivation som process används inom de offentliga instanserna/myndigheterna 

för att undersöka och kartlägga hur kunskapsunderlaget om motivation faktiskt ser ut på olika 

arbetsplatser. Detta också för att uppnå ett enhetligt och kunskapsbaserat arbetssätt i arbetet med 

motivation hos missbrukare. 

     Flera av respondenterna i studien var unga när de började missbruka. Därmed skulle det vara 

intressant med studier kring vilka faktorer det är som påverkar att missbruket uppkommer i tidig 

ålder och sedan eskalerar till ett tyngre missbruk.  

     I vår studie har vi specifikt studerat de faktorer och motiv vilka har en påverkan på beslutet att 

sluta missbruka. Ytterligare förslag på vidare forskning är att studera vilka faktorer som är 

centrala för att individer med ett tyngre missbruk, s.k. kroniker, inte slutar missbruka. Vidare har 

vi i studien inte haft för avsikt att studera genusskillnader av fenomenet. Vi har dock noterat att 

det förekom vissa skillnader mellan männen och kvinnorna när det gällde varför de missbrukade. 

Det skulle vara intressant med studier kring detta samt om det går att identifiera skillnader 

mellan kvinnor och män när det gäller orsaker till att de upphör med missbruket. 
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Intervjuguide          BILAGA 
 

Inledningsvis har vi för avsikt att låta individen presentera sig, samtliga frågor måste dock ingå: 

 

Hur gammal är du? 

Vart kommer du ifrån? 

Hur länge har du varit drog- och alkoholfri? 

Hur såg din familjekonstellation ut under uppväxten? 

 

Historik 

- Hur kom du i kontakt med alkohol och droger första gången? 

- Hur gammal var du när du började missbruka regelbundet (dvs 3 ggr/vecka enligt ASI)?  

- Vad missbrukade du regelbundet? 

- Hur länge missbrukade du? 

- Kan du nu i efterhand förstå, och/eller förklara varför du började missbruka?  

- Beskriv hur ditt liv såg ut under tiden som du missbrukade (avseende exempelvis boende, 

jobb, nätverk/familj/vänner, kriminalitet, ekonomi). 

- Hur såg din självbild ut när du befann dig i missbruket? (ex. tro på dig själv, var du den 

du ville vara)   

- Hur såg du på framtiden under tiden som du missbrukade?  

- Hur påverkade missbruket dina relationer, (ex. familj, jobb och vänner) under tiden du 

missbrukade? 

 

Insikt om missbruket 

- När insåg du att du var en missbrukare?  

- Vad var det som gjorde att du insåg att du var en missbrukare? 

- När du då insett att du var missbrukare, hur reagerade du då? Påverkade det ditt sätt att se 

på dig själv och ditt liv på något sätt? 

 

Vilja att utvecklas och förändras 

- Hur länge fortsatte du att missbruka från det att du kommit till insikt om att du var 

missbrukare?  

- Och hur kom det sig att missbruket fortsatte? 

- Vilka konsekvenser gav missbruket? Händelser, hälsa, relationer etc.   

 

Motivation 

- Vad motiverade dig till att sluta missbruka?  

- Vilka andra faktorer fanns i ditt liv och påverkade motivationen till att sluta missbruka? 

 

Egen förmåga 

- Vad var det som fick dig att söka hjälp? (Händelser, nätverkets påverkan, 

samhällets/omgivningens krav, insikt  motivation, framtidsvisioner/mål i livet) 

 

Förutsättningar för att förändras 

- Vad motiverar dig för att idag ha ett nyktert och drogfritt liv? 


