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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur klienter med en tidigare missbruksproblematik 
och behandlare inom missbruksvård upplevde behandlingsrelationen, motivationen och 
förändringsprocessen hos klienten. Studien baserades på en kvalitativ metod där sju 
respondenter deltagit i semistrukturerade intervjuer. Respondenterna bestod av fyra klienter 
och tre behandlare. Respondenternas utsagor har analyserats utifrån begreppen 
behandlingsrelation, motivation och livssituation. De teorier som använts är empowerment, 
motivationsrelation, demotivationsrelation och Stages of change-modellen. Både behandlare 
och klienter påtalade vikten av en bra behandlingsrelation för att kunna genomföra en 
förändring hos klienten samt att klienten måste vara motiverad för att detta ska vara möjligt. 
Behandlingen bör ske på frivillig väg för att vara verksam och bevara motivationen. Både 
behandlarna och klienterna anser det viktigt att behandlaren visar ett engagemang i klienten, 
lyssnar aktivt, vågar konfrontera, inger hopp, visar empati och förståelse. Samtliga klienter i 
denna studie har genomgått en förändringsprocess och poängterade vikten av att få ta eget 
ansvar, få hjälp med att bibehålla motivationen samt att förändringen görs för den enskilde 
klienten.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord; Behandlingsrelation, motivation, förändringsprocess, klienter, socialarbetare, 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine how clients with a past substance abuse and social 
workers in addiction treatment experience treatment relationship, the motivation and the 
change of the client. The study is based on a qualitative method where seven respondents 
participated in semi-structured interviews. Respondents consisted of four clients and three 
social workers. Respondents' statements have been analyzed based on the definition of the 
treatment relationship, motivation and life situation. The theories that have been applied are 
empowerment, motivation relationship, demotivation relationship and Stages of Change 
model. Both social workers and clients comment on the importance of a good treatment 
relationship in order to implement a change in the client and the client must be motivated to 
change. The treatment should be on freewill to be effectiv and maintaining motivation. Both 
social workers and clients believe it is important that social workers shows a commitment to 
the client, listening actively, dares to confront, inspire hope, show empathy and 
understanding. The clients in this study have undergone a process of change and emphasized 
the importance of getting to take responsibility, help to maintain motivation and that the 
change is made for the individual client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keyword; Treatment Relationships, motivation, change, clients, social workers and addiction. 
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Inledning 
Relationen och bemötandet har länge varit en hörnsten i socialt arbete. Relationen är det som 
ligger till grund för ett bra arbete och förväntas bidra till en positiv förändring förutsatt att 
klienten är motiverad (Alexander & Charles, 2009). En socialarbetare bör således utifrån sin 
yrkeskompetens besitta en relationskompetens som innebär att denne har relationella 
färdigheter, relationsförståelse samt kan hantera etiska relationer (Røkenes, 2007, s. 12). 
Samtidigt förväntas socialarbetaren vara professionell och objektiv till klienten genom de 
teoretiskt grundade insatser och metoder som finns att tillhandagå. Objektiveringen kan bidra 
till en avhumanisering av klienterna, där relationen mellan klienten och socialarbetaren blir 
underordnad (Alexander & Charles, 2009). Behovet av att en behandlare besitter teorier och 
metoder kommer till uttryck genom handlingskompetens som är en del av socialarbetarens 
yrkeskompetens. Med handlingskompetensen innebär det att socialarbetaren har 
instrumentella färdigheter och kunskaper i form av teorier och metoder (Røkenes, 2007, s. 
12). 
 
Forskning visar på vikten av en bra relation mellan socialarbetare och klient (Røkenes, 2007, 
s. 12). Dock framkommer det att det sociala arbetet, allt mer, fokuserar på evidensbaserade 
metoder och insatser trots att flera studier visat på att insatserna i sig inte nödvändigtvis är 
effektfulla utan att det snarare är relationen mellan klient och socialarbetare. Den 
evidensbaserade praktiken bygger på tre delar, vilka är forskning, praktikern och klienten. 
Idag är det dock forskning som präglar den evidensbaserade praktiken. Detta kan göra att 
socialarbetarens kompetens undervärderas samt den enskilda klientens uppfattning faller bort 
i mötet med behandlaren då det präglas av en evidensbaserad praktik (Alexander & Charles, 
2009, Billinger, 2010, Von Greiff & Skogens 2012). 
 
Vi utgår från att klienter vet sitt eget bästa och därför bör en stor del av det sociala arbetet ske 
på deras villkor. För att få kunskaper om klienterna tänker vi att det är viktigt som 
socialarbetare att skapa en bra relation till dem. En tanke är att det egna valet och 
delaktigheten kan vara en motivationsfaktor och bidra till förändringen av deras livssituation. 
Vi tänker att insatserna borde vara individanpassade, då klienten och dennes behov ska vara i 
centrum och styra förändringsarbetet. Tidigare forskning visar på att relationen mellan 
behandlare och klient är av betydelse och är i vissa fall avgörande för en klients 
förändringsmöjligheter (Alexander & Charles, 2009, Billinger, 2010, Von Greiff & Skogens 
2012). Vi vill därför undersöka om klienter och socialarbetare upplever behandlingsrelationen 
som viktig och i så fall vilka komponenter i relationen de upplever som värdefulla. I denna 
studie avses klienter som haft en alkoholproblematik eller missbrukat narkotikaklassade 
preparat. Klienterna ska ha genomgått en behandling för sitt missbruk och idag vara 
stadigvarande nyktra och drogfria. Vad gäller socialarbetarna, som hädanefter benämns 
behandlare, ska dessa arbeta med eller ha yrkeserfarenhet inom missbruksbehandling. 
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Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur klienter med en tidigare 
missbruksproblematik upplever innehållet i en behandlingsrelation med en behandlare. Vidare 
är syftet att undersöka hur behandlare upplever behandlingsrelationen med klienter samt vad 
de upplever som värdefullt för klienten vid en förändring. Studien har även till syfte att se hur 
klientens utsagor kan visa på en förändringsprocess i ett arbete mot nykter- och drogfrihet.  

Frågeställningar 
1. Hur gestaltas behandlingsrelationen i klienternas utsagor? 
2. Vad upplever behandlaren som värdefullt för klienten i behandlingsrelationen? 
3. Vad har motivationen hos klienten för betydelse för att en förändringsprocess ska bli 

möjlig?   
4. Hur gestaltar sig förändringsprocessen hos klienten i arbetet mot att bli nykter och/eller 

drogfri? 

Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer tidigare forskningsresultat att presenteras. Den forskning vi har 
tagit del av har alla sin utgångspunkt i socialt arbete dock i olika kontexter så som 
missbruksvård, försörjningsstöd, utredningsenhet för vuxna, psykiatri samt psykoterapi. Det 
forskningen har gemensamt är att samtliga belyser social interaktion och 
behandlingsrelationen mellan klient och socialarbetare, hur den ter sig och hur den bör te 
sig. 
 
Forskning har visat att det finns ett samband mellan en god behandlingsrelation och ett 
positivt behandlingsresultat (Holmqvist, 2007, s. 144, Lambert & Barley, 2001). Det har även 
framkommit att det inte är metoden i sig som har effekt utan faktorer som finns i 
behandlingen. Dessa faktorer innefattar klientens motivation och förväntningar, behandlarens 
förmåga att visa empati och respekt samt att denne har en positiv och hoppingivande 
inställning till klienten. Ytterligare faktorer som påverkar behandlingsresultatet är att klienten 
känner sig lättad över att få uttrycka sina problem samt att denne känner förtroende för 
behandlingen och behandlaren. De ovan nämnda faktorerna kallas vanligtvis för 
gemensamma faktorer, eller “common factors” och har betydelse för behandlingsrelationen 
samt förändringsmöjligheterna hos klienten (Holmqvist, 2007, s. 21-22, Lambert & Barley, 
2001). 
 
Forskning har påvisat att behandlingsrelationen är av vikt för behandlingsframgången. Den 
viktigaste faktorn för att åstadkomma en förändring är dock klienten själv, att denne inser och 
förstår sin problematik samt är villig och motiverad att förändras. Med behandlingsrelation 
avses klientens upplevelse av att behandlaren har ett äkta intresse för klienten samt att 
behandlaren upplevs ha en positiv inställning till klienten. Behandlaren bör ha en tro på den 
behandling som tillämpas samt att behandlaren ger feedback som visar på intresse och 
engagemang för klienten (Holmqvist, 2007, s. 21). Tidigare empiriska undersökningar visar 
på en skillnad mellan viktiga faktorer för att uppnå en god behandling. Metod och 
terapimodell, är faktorer som klienter upplever mindre betydelsefulla i behandling (Røkenes, 
2007, s. 23). Vid en evidensbaserad insats står klienten själv som ansvarig för sitt 
misslyckande, med förklaringen att klienten inte varit tillräckligt motiverad. Istället för att 
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insatsen eller relationen mellan klient och behandlare varit bristfällig eller felaktig för klienten 
(Ekendahl, 2011). 
 
Det har framkommit att olika faktorer i behandling har olika stor inverkan på ett positivt 
behandlingsutfall. Klienter och faktorer utanför behandlingen står för 40 procent av det 
positiva klientutfallet, 15 procent står för de förväntningar klienten har, 15 procent för den 
tillämpade metoden och 30 procent utgörs av den relation som skapas mellan behandlare och 
klient (Lambert & Barley, 2001). Behandlarens skicklighet, empatiska förmåga, trovärdighet 
samt bekräftelse av klienten bidrar till en lyckad behandling. Ytterligare faktorer så som 
behandlarens förmåga till att engagera och fokusera på klienten anses påverka 
behandlingsresultatet positivt. Behandlaren måste vara medveten om behandlingsrelationens 
betydelse och att den är en grundläggande del i behandlingen oavsett vilken 
behandlingsmetod som tillämpas (Lambert & Barley, 2001). Behandlaren bör därför skapa en 
behandlingsrelation med sina klienter som bygger på lyhördhet, humor, hopp och 
självkännedom (Billinger, 2010). Det är omöjligt att på förhand veta vilken insats som är bäst 
lämpad för den enskilde klienten. Det är därför av vikt att skapa en god relation för att kunna 
hjälpa klienten på bästa sätt. Det är viktigt att klienten blir bemött som en människa och att 
det finns struktur och ramar från behandlarens sida (Billinger, 2010, Skogens, 2009, 
Söderquist, 2005). En förbättring av behandlingsrelationen bör ske då olika klienter kräver 
olika slags relationer. Behandlaren bör därför utveckla och förbättra sin förmåga att skapa en 
god relation till olika klienter (Lambert & Barley, 2001) då forskning även har visat att 
klienter poängterar vikten av en god relation till sin behandlare (Denhov & Topor, 2011). En 
bra behandlingsrelation kännetecknas av att behandlaren är trevlig, snäll, lyssnar och visar det 
genom sitt intresse och engagemang, har förståelse, är tydlig och noggrann samt informativ. 
Den goda relationen är också kopplad till huruvida klienten fått sina önskemål uppfyllda eller 
inte (Andersson, 2001). Klienterna upplever dock inte självaste relationen till behandlaren 
som den enda bidragande faktorn till att en positiv förändring skett. Sociala faktorer som 
familj och nätverk är ytterligare viktiga faktorer (Von Greiff & Skogens, 2012). 
Familjeperspektivet är därför viktigt att beakta i behandlingen av missbrukare. Det kan finnas 
anledning att ta med klientens familj i behandlingen för att öka deras förståelse av situationen 
samt för att se vilka resurser de besitter då dessa kan bidra till att hjälpa klienten att bli 
drogfri. Klienters barn kan vara en motivation till att genomgå en förändring (Griffith, 1984, 
s. 199-201). Inre faktorer som egen motivation påverkar klientens vilja att förändras (Von 
Greiff & Skogens, 2012). 
 
För att skapa en bra behandlingsrelation är det viktigt att behandlaren har goda kunskaper om 
sina tidigare livserfarenheter vilka kan påverka relationen med klienten. Annars finns det en 
risk att behandlaren bemöter klienten utifrån sina egna livserfarenheter och inte ser problemet 
utifrån klientens livssituation (Trevithick, 2003). Det är viktigt att låta klienten känna sig 
delaktig i samtalet, upplever en tro på sig själv och på behandlaren samt att klienten och 
behandlaren har en samstämmig förklaringsmodell till situationen och målet (Billinger, 2010, 
Söderquist, 2012). Relationen är även beroende av hur klienten uppfattar och upplever ett 
uttalande hos behandlaren. Om samtalen vilar på en positiv relation kan ett uttalande upplevas 
som positivt och stöttande jämfört med om de vilar på en negativ relation då uttalandet kan 
upplevas kränkande och frånstötande. För att bidra till en positiv relation bör behandlaren ha 
förmåga att känna värme inför klienten men också förmågan att visa värme. Känslorna av 
värme samt kapaciteten av att visa dem kan tränas upp. För att förmedla känslomässig värme 
använder behandlaren sig av sitt kroppsspråk och sin röst. En negativ relation skapas när 
behandlaren intar en föräldraroll gentemot klienten och tar på sig ansvaret för att klienten ska 
upphöra med sitt missbruk (Griffith, 1984, s. 185-186). 
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Von Greiff och Skogens (2012) menar att klienten genomgår en förändringsprocess när denne 
ska ta sig ur sitt missbruk, oavsett om missbruket präglas av alkohol eller narkotika. 
Avgörande faktorer för klienten i förändringsprocessen är personlig mognad, ålder, yttre 
faktorer samt förändringar i livet, så som pension, sjukdom, separationer och byte av social 
kontext. För att en förändring ska vara möjlig finns det olika faser som klienten måste gå 
igenom. Klienten behöver bland annat nå en vändpunkt och se de negativa konsekvenserna 
med missbruket för att inleda och genomgå en förändring. Att individen “nått botten” är ett 
exemepel på en vändpunkt som individen kommit till. Förändringen kan bidra med både 
positiva och negativa konsekvenser så som bättre relation till anhöriga eller en sämre psykisk 
hälsa då missbruket kan vara en form av självmedicinering.         

Metod 
Under denna rubrik kommer tillvägagångssättet för denna studie presenteras. Vetenskaplig 
utgångspunkt, metod och analysval samt etiska hänsynstaganden kommer även att redovisas 
under detta avsnitt. 

Urval 
I denna studie grundas urvalet på en kombination av ett strategiskt urval och ett snöbollsurval. 
Enligt Bryman (2011, s. 434, 350) innebär ett strategiskt urval att forskaren gjort ett målstyrt 
urval av respondenter utifrån forskningsfrågorna. Utifrån forskningsfrågorna har 
respondenterna i denna studie bestått av klienter och behandlare. Med klienter avses personer 
som haft en alkoholproblematik och/eller missbrukat narkotikaklassade preparat samt 
genomgått behandling för missbruket och idag är nykter och drogfri. Med behandlare avses 
socialarbetare som arbetar eller har yrkeserfarenhet inom missbruksbehandling. Med 
snöbollsurval menas det enligt Bryman (2011, s. 434) att respondenterna har valts ut av 
forskaren genom dennes kontaktnät och umgängeskrets. Genom de valda respondenternas 
kontaktnät kommer forskaren i kontakt med ytterligare lämpliga respondenter till forskningen. 
I och med att respondenterna är valda utifrån ett snöbollsurval kan möjligheten för en 
generalisering på en större population inte vara möjlig. Genom våra kontaktnät har en klient 
samt en behandlare kontaktats. Utifrån dessa har ytterligare tänkbara respondenter kommit oss 
till känna. Samtliga tillfrågade respondenter kontaktades via mail där studiens syfte och 
frågeställningar presenterades samt att de informerades om anonymitet och konfidentialitet. 
Inför denna studie kontaktades sex klienter varav två avböjde att medverka medan de 
resterande fyra deltog i studien, varav tre män och en kvinna. Det var 10 behandlare som fick 
förfrågan om att delta i studien och det resulterade i ett bortfall på sju behandlare. I denna 
studie har en kvinnlig och två manliga behandlare deltagit.   

Tillvägagångssätt 
Studien fokuserar på klienter och socialarbetares upplevelser av en bra behandlingsrelation, 
motivation och förändringsprocess och därmed anses det lämpligt att tillämpa en kvalitativ 
studie. Enligt Frejs och Thornberg (2009, s. 17-18) innebär kvalitativ forskning att forskaren 
beskriver verkligheten med hjälp av orddata som till exempel inspelningar av vardagsprat, 
intervjuer, observationer och fältanteckningar. Dessa analyseras genom exempelvis tolkningar 
då syftet är att förstå det som analyserats. 
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Denna studie vilar på en abduktiv utgångspunkt som enligt Patel och Davidson (2011, s. 24) 
är ett tillvägagångssätt där det gäller att samla in data kring ett verkligt fenomen. Här 
kombineras deduktion och induktion. Deduktion innebär att forskaren utgår från en redan 
befintlig teori som denne vill bekräfta medan induktion syftar till att skapa en teori utifrån 
verkligheten och därmed få en förståelse för den. Vad gäller abduktion har forskaren skapat 
en hypotetisk teori utifrån verkligheten samt sin förförståelse. Sedan testar forskaren teorin på 
flera och andra fall i verkligheten och på så sätt utvecklas teorin. I denna studie har vi utifrån 
våra tidigare erfarenheter och förförståelse valt det ämne som studeras, det vill säga 
behandlingsrelationen. Utifrån detta ämne har vi intervjuat klienter och behandlare och sedan 
analyserat deras utsagor utifrån befintliga begrepp och teorier som återfinns i denna studies 
teoriram. Analysen kan tänkas medföra att dessa teorier och begrepp stärks i dess trovärdighet 
då vi har kunnat analysera vårt material som kan styrkas i teorierna och begreppen.  
 
Respondenterna i denna studie har intervjuats och de genomfördes under april och maj 
månad, varje intervju varade i cirka 45 minuter. Intervjuerna utfördes på olika platser så som 
respondenternas hem och arbetsplatser. Under samtliga intervjuer fördes anteckningar och 
alla intervjuer utom en spelades in och då med hjälp av ett inspelningsinstrument. 
Anledningen till att en intervju inte spelades in berodde på att respondenten nekade till 
inspelning. Transkriberingen skedde samma dag eller dagen där på som intervjun ägt rum. De 
intervjuer som har genomförts har haft en semistrukturerad karaktär. Enligt Bryman (2011, s. 
414 - 415) innebär semistrukturerade intervjuer att forskaren har en lista över vilka teman som 
ska beröras under intervjun samtidigt som respondenterna har stor frihet att utforma svaren. 
 
Utifrån de semistrukturerade intervjuerna som genomförts har två intervjuguider skapats. 
Enligt Bryman (2011, s. 419) är en intervjuguide en lista över de övergripande frågor och 
teman som ska behandlas under en semistrukturerad intervju. De frågor som återfinns i guiden 
bör medföra att forskaren får kunskap om hur respondenterna upplever sin situation. De två 
intervjuguider som skapats inför denna studie, en för klienter och en för behandlare, har 
innehållit övergripande teman som berör studiens syfte och frågeställningar så som 
“behandling” och “relation”. Vidare har vardera guide innehållit några fördjupande frågor 
utifrån målgruppen. Exempel på frågor som återfunnits i intervjuguiden som var avsedd för 
klienterna; “Hur tycker du att en bra behandlare ska vara” samt “Vad anser du ha varit 
värdefullt för din förändringsprocess i behandlingen?”. I den guide som var till för 
behandlarna återfanns frågor som; “Vad ser du som värdefulla egenskaper hos dig för att 
skapa förutsättningar för klienten att kunna bli nykter och drogfri?” och “Utifrån din 
erfarenhet, vad har du upplevt som värdefullt för klienter i behandling?”. Resultatet i denna 
studie har kategoriserats utifrån studiens teoriram och presenterats utifrån frågeställningarna 
där samtliga respondenters utsagor har sammanfattats och givit en övergripande bild där 
likheter och skillnader betonats. De namn som presenteras på samtliga respondenter har 
anonymiserats och de har därmed fått ett annat namn än vad de har i verkligheten. 
 
I denna studie har den tidigare forskningen inhämtats från databaserna Summon, Social 
services abstract och Artikelsök. De sökord som använts är bland annat; socialarbetare, klient, 
behandling, behandlingsrelation, bemötande, interaktion, socialt arbete samt missbruk. Dessa 
sökord kombinerades på olika sätt samt översattes till dess engelska motsvarighet vid 
sökningarna. Inför sökningen var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara på antingen 
svenska eller engelska samt att studiepopulationen skulle vara vuxna (personer över 18 år). 
Ytterligare kriterier var att artiklarna skulle vara publicerade senast år 1998, vara ”Peer 
reviewed” samt vara både nationellt och internationellt publicerade. Samtliga artiklar 
inhämtades 4/3-5/3-2014 och innehöll sammanlagt 1970 träffar och därefter exkluderades de 
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artiklar, utifrån rubrik och abstract, som inte relaterade till studiens syfte och 
frågeställningar.   

Analysmetod 
Intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån teoriramen för att få en djupare 
förståelse för respondenternas upplevelse. Den analysmetod som har använts är hermenuetisk 
tolkning. Enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 33) Bryman (2011, s. 507-508) och Gilje och 
Grimen (2007, s. 171-208) innebär en hermeneutisk tolkning att forskaren gör, utifrån vald 
kontext, tolkningar av det respondenterna berättat. Tolkningarna är trovärdiga i mindre eller 
större utsträckning och grundas på personliga omdömen, förförståelse och erfarenheter hos 
forskaren. Den analysmetod som valts till studien, hermeneutisk tolkning, medför att studiens 
resultat är bunden till våra omdömen, förförståelse och erfarenheter, vilket medför att studiens 
resultat kan ha sett annorlunda ut beroende på vem som genomfört studien. Den förförståelse 
som vi har är att vi under utbildningens gång upplevt att socialarbetaren är ett viktigt redskap i 
sig. Då kärnan i arbetet är att skapa en god relation och ett gott bemötande till klienten, för att 
möjliggöra en förändring. Under vår praktik, som vår inom missbruksvården, upplevde vi en 
motsägelse i det vi lärt oss under utbildningen. Vi iakttog att de äldre socialarbetarna hade 
mer fokus på klientrelationen jämförelsevis med de yngre socialarbetarna som hade större 
fokus på metoder och manualer. Vi upplever att socialarbetaren som är ett redskap i sig, håller 
på att försvinna samt att det sociala arbetet är på väg att förlora fokus på den enskilda 
klienten. Vi funderar på om detta kan bero på att samhället fokuserar mer och mer på 
rättsäkerheten gentemot klienten i form av fler administrativa arbetssysslor för 
socialarbetarna. Vi tänker att rättsäkerheten ter sig i evidensbaserade metoder och manualer, 
vilket kan resultera i att klienten förlorar sin rätt att bli behandlad som en människa och 
istället utifrån en manual. Detta är de för förståelser som vi har och kan ha präglat studien då 
det kan ha påverkat tolkningen av det empiriska materialet. 

Generalisering, trovärdighet och pålitlighet 
Vad gäller denna studie anser vi att en generalisering inte är eftersträvansvärt då det är en 
kvalitativ intervju som har haft till avsikt att undersöka hur enskilda klienter och behandlare 
värdesätter en god relation dem emellan. Även Bryman (2011, s. 369) tar upp problematiken 
med att generalisera kvalitativa studier. Då de respondenter som deltar i en studie oftast består 
av ett litet antal människor som ingår i en specifik situation och kontext. Bryman (2011, s. 
354-355) tar upp begreppet trovärdighet som innebär att forskningen genomförs utifrån de 
regler forskaren har att tillgå samt att forskaren delger respondenterna resultatet för att 
korrigera eventuella missförstånd. Detta då resultaten ska få en trovärdighet. Utifrån Brymans 
definition av trovärdighet har denna studie utförts i enlighet med studiehandledningen, vilket 
innebär att studien innefattar de delmoment som ska finnas med, så som till exempel tidigare 
forskning, metod, resultat och analys. Samtliga respondenter ska få möjlighet att läsa den 
färdiga versionen. Undertecknad har därmed försökt skapa en sådan hög trovärdighet som 
möjligt utifrån studiens tidsram. En brist i denna studie är att respondenterna inte fått 
möjlighet att läsa resultatet under arbetets gång på grund av tidsbrist. På grund av detta har en 
korrigering av resultatet inte skett, som i sin tur kan påverka studiens trovärdighet och bör 
därför has i åtanke. Dock anses det vara en trovärdig bild av respondenternas utsagor som 
presenterats i denna studie då utsagorna noga har transkriberats, kategoriserats och redovisats. 
Detta för att inte ta respondenternas utsagor ur dess sammanhang och på så sätt återge en så 
rätt bild som möjligt.  
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För att studien ska vara pålitlig ska en tydlig redovisning av tillvägagångssättet presenteras, så 
som intervjuskrifter och val av undersökningspersoner. Tillvägagångssättet bör granskas av 
någon, exempelvis en kollega, under studiens gång Bryman (2011, s. 354-355). Hög 
pålitlighet av denna studie är något som eftersträvats då tillvägagångssättet i denna studie 
presenterats tydligt, då vi bland annat har redovisat hur respondenturvalet gått till, vilka 
metoder som studien grundats på samt det intervjumaterial som använts. Därav har det i 
samråd med handledaren skapats intervjuguider och valts ut lämpliga teorier och begrepp 
utifrån syftet och frågeställningarna. Handledaren har även granskat det material som ligger 
till grund för studien. Intervjuguiderna är bifogade i detta arbete och medför att du som läsare 
lättare kan granska studiens pålitlighet. 

Etik 
Vetenskapsrådet (2002, s. 5-15) nämner de etiska principer en forskare ska förhålla sig till. 
Forskaren ska informera samtliga respondenten om vad undersökningen handlar om, att det är 
frivilligt att delta och att respondenterna när som helst under forskningens gång har rätt att 
avsluta sin medverkan. Forskaren ska även framföra och poängtera att respondenternas 
identiteter och all information som framkommer under undersökningen är konfidentiell samt 
att informationen enbart får och ska användas i forskningssyfte. Vetenskapsrådets etiska 
principer har tillämpats i denna studie då respondenterna informerats både via mail och 
muntligt vid intervjutillfället om studiens syfte, att de är anonyma, att deltagandet var 
frivilligt samt att de hade möjlighet att avsäga sig deltagandet när som helst under processen. 
Respondenterna har även informerats om forskarnas tystnadsplikt gentemot respondenterna 
och deras utsagor vid ett deltagande. 
  
Ett etiskt dilemma som har övervägts i denna studie är i vilken grad intervjupersonerna 
frivilligt deltagit i studien då dessa personer redan var oss kända i olika grader. 
Respondenternas medverkan har upplevts som ett genuint frivilligt beslut från deras sida. 
Dock har vi som forskare varit medvetna om att respondenterna kan ha deltagit på grund av 
vår kännedom om dem och därmed har vi med försiktighet använt oss av respondenterna och 
deras utsagor. Det faktum att respondenterna är oss kända kan det ha medfört en begränsning i 
form av att de inte svarat lika utförligt som om vi var okänd dem. I denna studie kan 
respondenterna utgått från att vi redan haft en viss förkunskap om dem. Detta kan ha påverkat 
oss som forskare då vi haft en förförståelse av respondentens livssituation och erfarenheter, 
vilket kan ha medfört att följdfrågor och väsentliga frågor omedvetet inte ställts. På grund av 
att respondenterna sedan innan kände oss har de haft svårt att begränsa sig till ämnet under 
intervjun. Utifrån Akademikerförbundet SSR (2011) etiska riktlinjer bör forskare värna om 
utsatta grupper. Utifrån denna riktlinje har respondenterna i denna studie baserats på 
människor med en tidigare och inte en nuvarande missbruksproblematik då personerna i det 
senare fallet kan tänkas tillhöra en utsatt grupp som inte bör utsättas för exponering. Att 
intervjua människor med en tidigare missbruksproblematik istället för en nuvarande kan det 
ha medfört att klienterna lättare har kunnat besvara intervjufrågorna. Då de fått distans till 
denna period i sitt liv och sett den utifrån ett nyktert perspektiv där de har kunnat reflektera 
och värdesätta behandlingen samt behandlingsrelationen. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Under detta kapitel presenteras olika begrepp och teorier som kommer ligga till grund för 
den analys som presenteras senare i arbetet. Teoriramen grundar sig i studiens syfte och 
frågeställningar samt det empiriska material som har samlats in. 

Behandlingsrelation 
Som tidigare nämnts är behandlingsrelationen av vikt för att klienter ska uppnå en förändring. 
Dock nämner olika författare olika komponenter som bör finnas i en behandlingsrelation för 
att den ska vara värdefull för klienten. Melin och Näsholm (1998, s. 149-150) definierar 
behandlingsrelationen på följande sätt; basen för en god behandlingsrelation är att 
behandlaren utgår från att klienten inte vill använda beroendeframkallande preparat om denne 
hade andra alternativ i grunden. Denna utgångspunkt kan antingen uttalas öppet eller genom 
behandlarens agerande och förhållningssätt. För att utveckla en bra behandlingsrelation är det 
viktigt att skapa ett förtroende, samförstånd och tillit. Behandlaren bör vara pålitlig, lugn och 
förutsägbar för att inge det förtroende klienten behöver ha till behandlaren. Det är centralt att 
klienten och behandlaren är överens om ett förändringsmål då förändringsarbete kräver att 
behandlare och klient arbetar tillsammans. De båda behöver även besitta uthållighet, tålamod 
och styrka för att en bra behandlingsrelation ska kunna skapas och för att en förändring ska 
vara möjlig. Vid de tillfällen då klienten tappar motivation är det viktigt att behandlaren går in 
och kompenserar för klientens bristande tålamod och uthållighet. Det är av betydelse att 
behandlaren behåller lugnet vid dessa situationer. Ytterligare komponenter som är 
betydelsefulla för förändringsarbetet är klientens känslomässiga relation till behandlaren, 
behandlarens empatiska förmåga och engagemang, klientens förmåga att delta i behandlingen 
på ett adekvat vis samt att det finns en samstämmighet mellan behandlare och klient vad 
gäller behandlingens delmål och mål. I föreliggande studie definieras behandlingsrelationen 
utifrån Melin och Näsholm (1998) definition. Detta för att begränsa oss och begränsa den 
spännvidd begreppet medför. 

Empowerment 
Empowerment vilar på ett antagande om en positiv syn på människan och ser denne som ett 
aktivt och handlande subjekt, att människan vet och vill sitt bästa om denne återfinns i 
kontexter där rätt förhållanden skapas (Askheim, 2007, s.19). De grundläggande principer 
som återfinns i empowerment utifrån ett behandlarperspektiv är att behandlaren bör skapa 
förutsättningar för klienten så att denne blir medveten om sin situation och vad i den som kan 
förändras till något positivt. Detta bör ske på frivilliga grunder utan något tvång på klienten 
samt genom en dialog med behandlaren. Behandlaren bör ta på sig rollen som resursperson. 
Detta innebär dock inte att behandlaren ska vara passiv utan denne ska utifrån sin kompetens 
hjälpa klienten att fundera och reflektera kring olika beslut, vad dessa kan ge för resultat samt 
vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå (Askheim, 2007, s. 29). Om empowerment ses 
utifrån en liberal styrningsmodell innebär det att individen ses som ansvarig över sitt eget liv 
och att denne har förmågan att göra självständiga val. Samtidigt är dessa egenskaper inte 
förverkligade hos de flesta klienter. Utifrån denna modell bör behandlaren väcka dessa 
egenskaper till liv hos klienter. Behandlaren behöver hitta klientens “sanna jag” som kan 
tänkas återfinnas bakom olika beteenden eller roller så som missbruk eller sociala avvikelser. 
Det är av vikt att hitta och uppmuntra klienters positiva kärna samt att lokalisera och avlägsna 
de blockeringar som förhindrar klienten till att utvecklas (Askheim, 2007, s. 29). 
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Inom ramen för empowerment återfinns begreppet emotionell energi som innebär att de 
känslor som människor upplever och känner när de deltar i olika kontexter där de känner sig 
trygga och bekväma fylls med emotionell energi. Den emotionella energin kan ges i uttryck 
genom självtillit, handlingskraft, entusiasm samt solidaritet. I sammanhang där människor 
känner sig maktlösa, nedtrycka och likgiltiga töms de på emotionell energi. Dessa människor 
upplever då dålig självkänsla samt svårigheter att känna solidaritet med andra i 
sammanhanget. Makt och känslor är därmed nära sammanknutet. Människor som har hög 
emotionell energi känner sig värdefulla medan de människor med låg emotionell energi 
känner sig misslyckade (Starrin, 2007, s. 65). 

Motivation  
Enligt Billinger (2009, s. 167, 169) är motivation som begrepp centralt i missbrukarvården. 
En person med en missbruksproblematik måste vara motiverad för att en förändring ska 
kunna komma till stånd. Att vara motiverad handlar om en persons tankar, känslor och 
faktiska handlingar. Klientens motivation är något som ständigt måste beaktas i 
förändringsarbetet. Vidare menar Holm-Ivarsson, Ortiz och Wirbing (2013, s. 15) att en 
klients motivation påverkas av dennes olika erfarenheter och förmågor, vilka bidrar till att det 
är klienten som har de bästa lösningarna på sina problem och har ansvaret för hur denne lever. 
Det är enligt Socialstyrelsen (2014) samt Miller och Rollnick (2003) viktigt att som 
behandlare vara medveten om att klienten kan känna en viss ambivalens inför sin problematik 
men för den skull inte vara omotiverad till att genomföra en förändring. Att kartlägga hur 
problemet påverkar individens vardagsliv kan vara en bidragande faktor till att känna 
motivation till att förändra sitt beteende och vanor. Genom att öka en klients motivation 
medför det att individens tro på den egna förmågan till förändring stärks. Motivationen kan 
även öka om klienten får hjälp med att formulera en egen förståelse för sina problem, hitta 
egna argument för förändring och stärka klientens egna beslut.  
 
Det är viktigt att som behandlare vara medveten om att en klients motivation till förändring 
kan varierar och att förändringen måste ske i klientens takt. Motivation till förändring sker 
över lång tid.  Behandlaren kan påverka klientens motivation beroende på vilken 
kommunikationsstil behandlaren använder sig av. Det finns tre kommunikationsstilar som 
samtalsledaren kan använda sig av. Som samtalsledare är det av vikt att vara en god lyssnare, 
försöka förstå och uppmärksamma klienten till fullo, vilket kallas för den följande stilen. Den 
styrande stilen innebär att samtalsledaren instruerar, informerar om fördelar och nackdelar 
samt talar om för klienten vad denne bör göra och varför. Mellan dessa två stilar finns den 
vägledande stilen, där samtalsledaren lyssnar men samtidigt erbjuder sina kunskaper och litar 
på att klienten till största del klarar sig själv (Holm-Ivarsson, Ortiz & Wirbing, 2013, s. 10-
13).   

Motivationsrelation   
Det mest grundläggande för motivationsarbete är relationen mellan klient och behandlare, 
som kallas för motivationsrelation. Motivationsrelationen utgår från att behandlaren är den 
som ska fylla klienten med energi och därigenom ska klienten finna sin egen motivation till 
förändring. Det räcker inte att behandlaren använder sig av olika metoder och tekniker då de 
vanligtvis är verkningslösa utan motivationsrelationen. Dock kan kunskapen om tekniker och 
metoder bidra till att relationen lättare uppstår och därmed är metoder och relationen beroende 
av varandra för att ett motivationsarbete ska vara möjligt. En viktig aspekt som behandlaren 
bör beakta är klientens familjesystem, i synnerhet om systemet har en bristande motivation 
gentemot klienten (Revstedt, 2014 s. 110-111). Den sociala situationen är starkt 
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sammankopplad med en individs motivation. En fungerande social situation kan fungera som 
ett stöd för klienten och därmed bidra till positiv förändring. Däremot kan en negativ social 
situation bidra med raka motsatsen. Fysisk hälsa, meningsfull fritid, samhällsengagemang, 
livsåskådning och känslomässiga behov är också bidragande faktorer till om klienten kan 
genomgå en förändring (Revstedt, 2014 s. 84-85). 
 
En motivationsrelation bör bygga på sex olika grundstenar. Den viktigaste av dem är 
engagemanget som behandlaren har i klienten. Genom sitt engagemang visar behandlaren att 
klienten är betydelsefull som människa. Vilket måste komma inifrån behandlaren och vara 
äkta för att det ska vara verksamt. Här blir behandlarens handlingar avgörande för klientens 
upplevelse av engagemang och välvilja, samtidigt som detta blir något klienten inte kan bortse 
från. Den andra faktorn är att inge klienten hopp om att en förändring är möjlig utifrån rimliga 
mål. Behandlaren blir den som bär känslan av att lyckas tills klienten kommit över sina 
känslor av hopplöshet och istället själv kan inge känslor av hopp. Hoppfullheten ska vara 
realistisk och något som klienten kan uppnå. Behandlarens tilltro till klientens egna resurser 
är avgörande för om klienten själv ska tro på sina egna resurser och förmåga till förändring. 
Här är det viktigt att vara medveten om att klienten lätt ställer för stora krav på sin egen 
förmåga samt söker bekräftelse på sin hjälplöshet av omgivningen. Detta kan grunda sig i att 
klienten inte har kontakt med sina positiva känslor. Aktning ska bidra till att klienten upplever 
sig ha ett värde som människa oavsett sina handlingar. Detta är något som behandlaren ska 
förmedla till klienten. Förståelse är en annan grundsten i motivationsarbetet och innebär att 
behandlaren ska inge en känsla av förståelse för hur klienten känner. På så sätt kan klienten 
bli hjälpt med att ta ned sin eventuella gard eller fasad och släppa in behandlaren till sitt äkta 
jag. Den sista faktorn är ärlighet och grundar sig i att behandlaren är ärlig i de tidigare 
nämnda faktorerna och att ärligheten är grundad i behandlarens känsla (Revstedt, 2014, s. 
111-119). 

Demotivationsrelation 
Demotivationsrelationen innefattar behandlarens inställning till klientrelationen. I relationen 
kan behandlaren uppleva hopplöshetskänslor och därmed inte orka hålla distansen till klienten 
utan agerar alltmer personligt. Behandlaren tar klientens återfall som ett personligt nederlag 
och behandlarens egna känslor och behov blir mer styrande i relationen. Här blir de sex 
tidigare nämnda faktorerna i motivationsrelationen deras motsatser. Engagemang blir 
likgiltighet, hopp blir hopplöshet, tilltro blir misstro, aktning blir respektlöshet, förståelse blir 
okänslighet och ärlighet blir förställning. Demotivationsrelationen bildas vanligtvis när 
behandlaren inte längre klarar av att stå emot klientens destruktivitet utan glider med klienten 
i det. För att motverka denna relation kan behandlaren lära sig att känna igen de signaler som 
framkommer innan motivationsrelationen börjar utvecklas till en demotivationsrelation. 
Motivationsrelationen har alltid en risk att utvecklas till en demotivationsrelation då 
behandlaren inte alltid kommer kunna skydda sig mot vissa faktorer, så som egna 
livserfarenheter, som klienten speglar. Det viktiga är att behandlaren är medveten om detta 
och därmed kan hantera sina känslor (Revstedt, 2014 s. 124-126). 
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Stages of change-modellen 
Stages of change-modellen försöker förklara och beskriva den process som individer 
genomgår när de genomför en avsiktlig förändring i sina liv. I modellen återfinns fem faser 
som beskriver förändringsprocessen. De olika faserna innefattar olika utmaningar av 
psykologisk karaktär som klienten måste hantera för att komma vidare till nästa fas i 
modellen. De fem faserna är; före begrundan (pre-contemplation), begrundan 
(contemplation), beslut/förberedelse (prepartion), handling (action) och stabiliserings och 
upprätthållande fasen (maintenance). Klienten kan stanna i en fas eller återgå till en tidigare 
fas om denne inte lyckas genomföra en förändring, i och med detta är modellen flexibel 
(Barth & Näsholm, 2006, s. 67-68). 

Fas ett - Före begrundan (Precontemplation) 
Den första fasen, före begrundan, utgörs av tiden innan klienten påbörjat ett aktivt och 
medvetet tankearbete kring sin problematik, ett “frö sås”. Fasen kallas även för den 
omedvetna/uppgivna fasen då det finns klienter som är omedvetna eller otillräckligt medvetna 
om sin problematik och hur det påverkar deras omgivning. Vissa klienter är medvetna om sin 
problematik men känner sig maktlösa och uppgivna inför det, på grund av till exempel 
tidigare misslyckade förändringsförsök. Om klientens tankar domineras av förnekelse och 
maktlöshet riskerar klienten att bli kvar i före begrundan och kommer inte vidare i 
förändringsprocessen. Som behandlare i denna fas bör man bidra med olika perspektiv kring 
problemområdet som i sin tur kan medföra att klienten ser problemet och därmed börjar 
överväga en förändring. Genom att behandlaren bidrar med ny kunskap, visar på hur delar hör 
ihop och hur de bildar mönster kan klienten lättare börja se förändringsmöjligheter (Barth & 
Näsholm, 2006, s. 68-70, Billinger, 2009, s. 168). 

Fas två - Begrundan (Contemplation) 
Den andra fasen, begrundan, handlar om att klienten börjar betrakta och reflektera över sig 
själv genom ett utifrånperspektiv. Övergången från den första fasen till den andra kan vara 
fylld av glädje men den kan även vara smärtsam för klienten då skamkänslor vanligtvis 
uppstår i samband med erkännandet av ett problem. Klienten kan även försöka ignorera och 
förneka problemet och därmed inta en protesthållning. Verkligheten kring problemet blir 
alltmer påtaglig i denna fas men de positiva aspekterna av problemet finns fortfarande kvar 
som positiva minnen. Den ambivalens som klienten känner inför problemet bör behandlaren 
beakta. Detta genom att ge stöd i dialog med klienten så att denne behåller sitt fokus och 
upprätthåller sin motivation. Behandlaren bör i denna fas vara uppmärksam på att klienten 
orka vara kvar i begrundan/fasen tillräckligt länge, så att denne inte tränger bort problemet. 
Behandlaren bör även respektera klienten om denne behöver tid att reflektera kring de 
processer som problemet medför. Klienter kan känna att det är för krävande och plågsamt att 
gå vidare till nästa fas och kan hellre söka andra lösningar. Rädslan över att misslyckas kan 
även vara en orsak till att klienten inte ens försöker genomgå en förändring och därmed inte 
går vidare till nästa fas. Behandlaren bör inte gå för hårt fram då det snabbt kan leda till 
protest och motstånd från klientens sida. Behandlaren bör vara ödmjuk, varsam och stödjande 
då klienten kan vara sårbar, osäker och skamfylld i övergången (Barth & Näsholm, 2006, s. 
71-72, Billinger, 2009, s. 168).    

Fas tre - Besluts- och förberedelsefasen (Preparation) 
Besluts- och förberedelsefasen är den tredje fasen och beskriver hur klienten fattar ett beslut 
om att genomföra en förändring samt hur denne förbereder sig inför förändringen genom att 
upprätta en plan. Övergången från den andra fasen till denna kan medföra att klienten känner 
sig lättad och motiverad. Klienten kan fortfarande uppleva känslor av ambivalens inför 
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beslutet och att genomföra förändringen. Att bestämma sig för att göra en förändring innebär 
att dra samman det komplexa i problemet till en överblickbar helhet och att skifta från fokus 
på problemet till fokus på lösningar och handling. Behandlaren bör hjälpa klienten att hålla 
fast vid sitt beslut och fokusera på de positiva aspekterna av förändringen som kommer 
framöver (Barth & Näsholm, 2006, s. 73-75, Billinger, 2009, s. 168). 

Fas fyra - Handlingsfasen (Action) 
I handlingsfasen ska klienten omsätta sin motivation i handling, vilket medför en 
beteendemässig utmaning för klienten. Klienten kan, i denna fas, se resultat av sitt beslut om 
förändring. Resultatet medför att klienten blir mer aktiv och utåtriktad då de tidigare faserna 
har fokuserat på klientens tankar och känslor, något som inte har synts utåt så väl. Dock 
märker omgivningen tydliga beteendeförändringar hos klienten som är mätbara och synliga 
för omgivningen och behandlaren. Detta medför att klienten får stöd samt uppmuntran att 
fortsätta förändringen. Uppmuntran och stöd är något som vanligtvis återfinns i början av 
handlingsfasen. Olika klienter kan befinna sig i denna fas olika lång tid och när en klient är i 
denna fas under en längre tid kan det vara svårt att bibehålla motivationen. Detta är något 
behandlaren måste vara medveten om för att kunna stötta klienten i att tydliggöra 
förändringsmålet. För att på så vis hålla energin uppe hos klienten. Vidare bör behandlaren 
bekräfta sin klients nya beteende samt ha tålamod med klienten. Successivt övergår denna fas 
till den sista fasen, stabiliserings- och upprätthållandefasen (Barth & Näsholm, 2006, s. 76-77, 
Billinger, 2009, s. 168). 

Fas fem - Stabiliserings- och upprätthållandefasen (Maintenance) 
I stabiliserings- och upprätthållandefasen ska förändringarna förankras i vardagen. 
Beteendeförändringarna ska bibehållas och bli en del av vardagen. Därmed ska problemet 
successivt ta mindre plats i klientens liv och tankebanor för att till slut inte längre vara ett 
problem utan en erfarenhet. Dessa beteendeförändringar införlivas i klienten och därmed 
påverkar dennes identitet och självbild. Denna fas är dock något komplex då klienten både 
bör få hjälp med att automatisera det nya beteendet samtidigt som klienten bör vara 
uppmärksam på problemet för att kunna förbygga eventuella återfall. Detta är något 
behandlaren bör hjälpa klienten med, allra främst om det handlar om beroendeproblematik då 
dessa problem har hög återfallsrisk. För många klienter medför denna typ av problematik att 
de måste ha verktyg och kunskaper för att kunna hantera tillexempelvis risksituationer (Barth 
& Näsholm, 2006, s. 77, Billinger, 2009, s. 168). 
 
När en klient återgår till problembeteendet efter att klienten genomfört en förändring kallas 
det för återfall (relapse). Klienten kan även återfalla i samtliga faser av modellen i de fall då 
klienten inte klarar av att ta itu med de känslor och uppgifter som uppstår i varje fas. De flesta 
klienter som återfaller förflyttar sig en eller två faser bakåt i modellen. Om en klient återfaller 
till den första fasen i modellen kan det vara ett uttryck för att klienten inte har tillräckligt med 
ork, resurser eller förmåga till att genomföra en förändring (Barth & Näsholm, 2006, s. 77-78, 
Billinger, 2009, s. 168). 
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Resultat/Analys   
Under denna rubrik kommer det empiriska material som har samlats in att presenteras för att 
sedan analyseras utifrån ovan nämnda teoriram. Respondenternas utsagor kommer 
sammanställas och belysas utifrån likheter och skillnader dem emellan. Vad gäller 
presentation av Stages of change-modellen kommer klienterna att presenteras enskilt för att 
visa på skillnader och likheter mellan individerna. Detta medför att vissa klienter inte 
framställs i varje fas då vi valt ut de klienters utsagor som belyser faserna mer tydligt. 

Presentation av studiens respondenter 
Johan har en bakgrund kantad av kriminalitet och missbruk i form av främst heroin och 
cannabis. Johan har genomgått en frivillig behandling i slutet av 1990-talet. Idag är Johan 42 
år gammal och har varit drogfri sedan år 2002. 
  
Sebastian 30 år, har varit drogfri i tre år. Amfetamin och hasch var de preparat han främst 
missbrukade. Sebastian har begått kriminella handlingar på grund av sitt missbruk. Han 
påbörjade en behandling vid 18 års ålder men bestämde sig för att lämna behandlingshemmet 
efter ett flertal månader för att fortsätta sitt missbruk. Han blev senare drogfri på egen hand 
genom de kunskaper han fått från den tidigare behandlingen. 
 
Hilda har varit drogfri i två år och är idag 45 år gammal. Hennes liv har varit präglat av ett 
tablettmissbruk och innan hon fyllde 40 år påbörjade hon ett amfetaminmissbruk. Hon har 
genomgått två behandlingar på frivillig väg, varav den första var för 15 år sedan. Den andra 
genomgick hon för drygt två år sedan. Samtliga behandlingshem var endast för kvinnor. 
 
Börje är 59 år gammal och har varit nykter i fyra år efter att ha haft ett alkoholmissbruk i över 
30 år. Under tiden han missbrukade hade han en fungerande vardag i form av arbete och 
familj. Han har genomgått två öppenvårdsbehandlingar som varit 12-stegsbaserade. 
 
Felicia är 52 gammal år och utbildad socionom sedan år 1981 och har vidareutbildat sig i steg 
ett i familjeterapi. Hon har bland annat arbetat med missbrukande ungdomar utifrån 
miljöterapi samt varit socialsekreterare och varit chef för olika organisationer, så som 
öppenvården i en stad i Mellansverige. 
  
Jörgen har arbetat inom det sociala arbetet sedan år 1973 och är idag 60 år gammal. Missbruk 
är det huvudsakliga arbetsområdet som han arbetat inom men har även yrkeserfarenhet av 
kriminalvården samt barn och ungdomar inom socialtjänsten. Idag arbetar Jörgen inom en 
öppenvård med unga vuxna som har en missbruksproblematik.   
 
Nils, 55 år gammal, jobbar som kognitiv beteendeterapeut och MI-behandlare för vuxna 
människor med en missbruksproblematik i form av alkohol, narkotika och spel. Han har 
arbetat i över 20 år med människor som har en missbruksproblematik.     
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Behandlingsrelation  
Under denna rubrik kommer klienternas och behandlarnas resultat och analys presenteras 
var för sig. Då det ska bli tydligt vad klienter respektive behandlare anser om 
behandlingsrelationen.  
 

Klienter  
Samtliga klienter har uttryckt vikten av att behandlingen sker på frivillig väg, att den sker i 
klientens egen takt samt att behandlaren har tålamod med klienten. Vidare menar de att 
behandlaren bör visa att denne tycker om klienten och att klienten känner detta. Samtliga 
klienter anser att en behandlare bör motivera klienten och få denne att känna sig värdefull. 
Behandlingen bör anpassas efter individen och behandlaren ska stärka de positiva egenskaper 
som klienten har istället för att fokusera på de dåliga. Efter att ha genomgått en behandling 
anser klienterna det som viktigt att få stöd av behandlaren för att bibehålla nykter- och 
drogfriheten. Enligt klienterna är det viktigt att behandlaren skapar struktur, håller det den 
säger och inte inger mer hopp än vad som är rimligt för klienten. En klient anser att 
behandlaren nästan ska vara som en förälder, denne får inte vara för hård i sitt agerande men 
ändå bistå med tydlighet och vara konsekvent. Ansvaret för att bli och upprätthålla nykter- 
och drogfriheten ligger hos klienten men det är behandlarens förmåga att motivera och delge 
sina kunskaper som ska vara en bidragande faktor. 
      

Alltså rolig, den ska vara.. du ska vara strikt men ändå vara avslappnad. Alltså inte för hård men ändå väldigt 
hård. Ja struktur och.. alltså det enda vi vet är ju hur man missbrukar och hur man förstör allting. Det är i stort 

sett det enda man vet. Man får börja om när man kommer dit. Man måste lära sig att få en uppfostran igen. Man 
måste bli uppfostrad igen liksom från början. Som en förälder ungefär. En behandlare har mycket ansvar, de har 
ju ens liv i sina händer. Det är inte upp till dem att hålla mig drogfri men det de säger ska få mig motiverad till 

att hålla mig drogfri. Så ser jag på saken (Sebastian, 30 år).  
 
Personkemi och tillit till behandlaren är också avgörande komponenter till om klienten 
upplever en motivation till att sluta med missbruket. Klienterna värdesätter att behandlaren 
har haft ett eget tidigare missbruk samt att behandlaren vågar konfrontera klienten. Vidare 
anser de som viktigt att en behandlare är rak, ärlig och att denne kan genomskåda om klienten 
ljuger eller tar till flyktbeteenden. Samtliga klienter anser att deras egen motivation är 
avgörande för om de ska kunna ta till sig behandlingen samt genomföra en förändring. Vidare 
anser de att klienten bör våga vara ärlig mot sig själv och kunna blotta sig själv inför någon 
annan om sina problem. En behandlare ska ställa krav på klienten men det är även viktigt att 
klienten genomgår behandlingen för sin egen skull. Klienten måste själv komma till insikt 
med sin problematik för att kunna ta till sig en behandling. Klienterna vill kunna ha en nära 
relation till sin behandlare där det finns ett ömsesidigt engagemang, förtroende och tillit. 
Behandlaren ska inte enbart uttala i ord, engagemang, tillit och förtroende utan även visa detta 
i handling. Behandlaren ska kunna identifiera lögner, uppmuntra, ge stöd, ställa krav, 
motivera, inge hopp samt få klienten att ta eget ansvar. Vidare ska behandlaren vara 
tillgänglig under behandlingen men det är också viktigt att denne finns med efter 
behandlingen som stöd om klienten är i behov av det. 
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Analys utifrån klienternas utsagor   
Samtliga klienter anser det viktigt att en förändringsprocess tillsammans med en behandlare 
bygger på att behandlaren aktivt lyssnar, har tålamod, förstärker de positiva egenskaperna 
som klienten har, skapar en struktur, inger trygghet och sätter upp rimliga mål för klienten. 
Klienterna uttrycker även vikten av att personkemin ska stämma mellan dem och behandlaren 
men också att klienten ska känna sig värdefull som människa i mötet. Dessa egenskaper 
återfinns i Melin och Näsholm (198, s. 149-150) definition av hur en bra behandlare ska vara 
för att en lyckad behandling ska kunna komma till stånd. Klienterna och Melin och Näsholm 
(1998) poängterar samma ståndpunkter som är viktiga i ett förändringsarbete. Detta kan tolkas 
som att samtliga klienter är eniga om att en behandlingsrelation är av värde i arbetet mot en 
förändring. Även Lambert och Barley (2001) framhåller behandlingsrelationen som en av de 
viktigaste faktorerna för att en klient ska kunna åstadkomma en förändring. En fråga som då 
kan ställas är varför denna relation är avgörande för om en behandling ska leda till en 
förändring. En tolkning är att klienterna är i behov av att känna stabilitet och trygghet till sin 
behandlare för att kunna öppna upp sig om sin missbruksproblematik och de känslor 
problemet medför. Denna tolkning kan tänkas ge uttryck för tillit och ett ömsesidigt 
förtroende mellan klient och behandlare, vilket är två faktorer som Melin och Näsholm (1998, 
s. 149-150) poängterar som viktiga i en behandlingsrelation. Om en klient inte kan öppna upp 
sig för behandlaren kan det upplevas svårt att hjälpa klienten. Detta medför att behandlaren 
inte får en sanningsenlig bild av problematiken och kan därför inte se hur problemet ter sig. 
Detta resulterar i att behandlaren får svårt att veta vilka metoder och angreppssätt denne bör 
utgå från gällande den enskilda klienten. 
 
Klienterna i denna studie nämner att de vill att behandlaren ser dem som en individ med både 
bra och dåliga egenskaper men att behandlaren ska fokusera på att stärka de bra egenskaperna 
istället för de dåliga. Även Melin och Näsholm (1998, s. 149-150) poängterar vikten av att 
klienten känner sig värdefull i mötet med behandlaren. En tolkning som kan göras är att 
klienten vill bli bemött utifrån den person som denne är och inte enbart utifrån egenskapen av 
att ha en missbruksproblematik, att klienten känner sig sedd och är av värde i behandlarens 
ögon. En tanke är att klienten behöver en professionells hjälp att få förståelse för sitt missbruk 
men även hitta sig själv i en identitet som nykter och drogfri.  
 
Klienterna uttrycker behovet av att få hjälp med att skapa struktur i vardagen. Den hjälp 
klienterna anser sig behöva kan tänkas ges av behandlaren som i och med behandlingen 
skapar en tydlig ram och struktur. Även Billinger (2010), Skogens (2009) och Söderquist 
(2005) menar att klienten är i behov av tydliga ramar och struktur från behandlarens sida vid 
skapandet av en bra behandlingsrelation. Den struktur som behandlaren kan tänkas ge 
klienten kan vara ett uttryck för engagemang från behandlarens sida samt att klienten 
upplever att behandlaren är förutsägbar. Engagemang och förutsägbarhet är två faktorer som 
Melin och Näsholm (1998, s. 149-150) nämner som viktiga i en behandlingsrelation. En tanke 
är att behandlaren kan vara den person som klienten kan luta sig mot när denne stöter på 
motgångar. Det kan tänkas att omgivningen kan fylla den funktion som klienten behöver vad 
gäller stöttning och struktur. Dock är det inte säkert att klientens omgivning alltid kan axla 
denna funktion och därför behöver en professionell ta det ansvaret.  
 
Klienterna uttrycker vikten av en behandlingsrelation och att behandlaren finns med i 
klienternas liv över tid. Detta är något som även Melin och Näsholm (1998, s. 149-150) 
påtalar då de nämner vikten av att det finns en behandlingsrelation och att den bygger på tillit, 
empati och engagemang. En tolkning är att en god relation till behandlaren kan utgöra en 
motivation till att genomgå en förändring. Klienten kan tänkas genomgå en förändring, inte 
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bara för sin egen skull utan även för att inte göra behandlaren besviken. Detta kan tänkas 
medföra en trygghet hos klienten, att ha behandlaren som stöd, då vissa klienter kan ha ett 
begränsat socialt nätverk. Bristande socialt nätverk kan vara en orsak till att klienterna 
uttrycker behovet av att behandlarna ska ha tålamod vid eventuella återfall. Om så är fallet är 
det viktigt att klienten är medveten om att bakslag i processen inte påverkar relationen. Vid 
eventuella bakslag kan det vara av värde att klienten upplever sig kunna erkänna återfallet 
utan att känna oro för att bli lämnad av sin behandlare.  
 
Klienterna påtalar vikten av att behandlaren är tillgänglig för klienten och även efter avslutad 
behandling om klienten är i behov av det. Denna tillgänglighet kan tänkas vara ett uttryck för 
tålamod och uthållighet, två faktorer som Melin och Näsholm (1998, s. 149-150) nämner som 
viktiga att både behandlaren och klienten besitter för att kunna åstadkomma en bra 
behandlingsrelation. Det kan tänkas vara viktigt för klienterna att efter avslutad behandling, få 
hjälp med att bibehålla sin nykter- och drogfrihet. Detta kan grundas i klienternas behov av att 
bearbeta tidigare händelser och känslor av skuld och skam som kommit klienterna till känna i 
och med nykter- och drogfriheten.   
 

Behandlare  
Samtliga behandlare anser att en behandlare bör respektera och bemöta klienten utifrån var 
den befinner sig i sin förändringsprocess. Relationen är avgörande för att kunna arbeta för 
förändring,  
 

Det gäller att få en relation, tycker jag, innan man kan jobba för förändring (Jörgen, 60 år).  
 
Behandlarna anser det viktigt att skapa en relation som möjliggör att klienten kan vara ärlig 
både mot sig själv och behandlaren, då klienten oftast inte befinner sig i sammanhang där den 
kan vara ärlig utan att det får konsekvenser. Vidare menar de att det är viktigt att behandlaren 
erbjuder uppföljningar efter avslutad behandling och att klienten har ett socialt nätverk som 
påverkar denne positivt. Behandlingen måste få ta tid och klienten ska alltid känna sig 
välkommen, även om denne inte har en avtalad tid för besök. Behandlarna påtalar vikten av 
att se varje klient som unik, att anpassa behandlingen utifrån den enskilda klienten och möta 
denne med nyfikenhet och ödmjukhet. Vidare menar de att behandlaren bör ha en tilltro till 
den behandling som denne utövar för att den ska vara verksam. Klienten ska känna sig trygg 
med behandlaren och att klienten duger som den är. Motivation är avgörande för om klienten 
kan genomgå en förändring.  
 

Om det gick med tvång så borde kriminalvården vara alldeles ypperlig (Jörgen, 60 år).  
 

De behandlare som intervjuats uttrycker att det är av vikt att klienten får skapa en annan 
identitet än den som “missbrukare”. Behandlaren behöver vara sig själv samt på ett äkta och 
genuint vis bry sig om klienten och hur det går för denne i sitt arbete med att bli nykter och 
drogfri samt ha förmåga att känna empati och sympati. De menar att erfarenheter och 
kunskaper i form av metoder och teorier inte är det enda för att en behandling ska vara 
effektfull utan behandlaren behöver även besitta förmågan till att ingå i relation. Allt hänger 
inte på relationen eller behandlaren utan även på klientens förmåga och vilja till att ingå i en 
relation, menar de. Behandlarna anser att de i sig är ett redskap och därmed är det av vikt att 
behandlaren mår bra samt har förmåga att hantera problem som uppstår i privatlivet. Detta för 
att inte påverka klienten negativt.  
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Analys utifrån behandlarnas utsagor 
Det har framkommit att behandlarna i likhet med klienterna värdesätter en 
behandlingsrelation och uttrycker en samstämmighet kring de faktorer som bör återfinnas i en 
sådan relation så som till exempel empati, tillgänglighet och engagemang. Även Melin och 
Näsholm (1998) poängterar dessa ståndpunkter som viktiga i ett förändringsarbete samt i en 
behandlingsrelation. Ett antagande som kan göras är att både klienter och behandlare är eniga 
om att en behandlingsrelation är av värde i arbetet mot en förändring. 
 
Behandlarna i denna studie påtalar vikten av att klienten kan vara ärlig mot behandlaren och 
sig själv. Ömsesidig tillit är något som även Melin och Näsholm (1998, s. 149-150) nämner 
som en viktig komponent i en behandlingsrelation. En tolkning som kan göras är att om en 
klient inte kan öppna upp sig för behandlaren kan det upplevas svårt att hjälpa klienten. Detta 
kan medföra att behandlaren inte får en sanningsenlig bild av problematiken och kan därför 
inte se hur problemet ter sig. Detta kan resultera i att behandlaren får svårt att veta vilka 
metoder och angreppssätt denne bör utgå från gällande den enskilda klienten. Att 
individanpassa behandlingen är något som både behandlarna i denna studie uttalar som viktigt 
men även Billinger (2010), Skogens (2009) och Söderquist (2005) påtalar detta.  En annan 
aspekt kan vara att klienten vill bli bemöt utifrån den person som denne är och inte utifrån 
egenskapen av att ha en missbruksproblematik. Detta påpekar även Melin och Näsholm 
(1998, s. 149-150) då de poängterar vikten av att klienten känner sig värdefull i mötet med 
behandlaren. En tanke är att klienten kan behöva en professionells hjälp att få förståelse för 
sitt missbruk men också hitta sig själv i en identitet som nykter och drogfri.  
 
Behandlarna uttrycker det som viktigt att en behandlare inte endast besitter kunskaper i form 
av metoder och teorier utan det är även avgörande om behandlaren har förmågan och viljan 
att ingå i en relation med klienten. Melin och Näsholm (1998, s. 149-150) nämner att om en 
bra behandlingsrelation ska kunna uppnås är det avgörande om klienten och behandlaren kan 
arbeta tillsammans samt vara överens om behandlingens mål och dess delmål. Ett antagande 
som kan göras är att behandlaren bör ha förmågan att ingå i en relation med klienten, vilket 
kan bidra till att ett samarbete lättare uppstår och påverkar behandlingsresultatet positivt. 
Behandlarens förmåga till att ingå i en relation med klienten kan tänkas påverka klientens 
möjlighet till att genomgå en positiv förändring där delmål och mål tydligt synliggörs och 
uppfylls.  
 
De behandlare som intervjuats menar att behandlaren i sig är ett redskap och ska därför värna 
om sitt egna välmående. Melin och Näsholm (1998, s. 149-150) menar att en bra 
behandlingsrelation vilar på bland annat att behandlaren känner engagemang, tillit, 
förtroende, lugn och pålitlighet inför klienten. Författarna nämner ett antal olika egenskaper 
som en behandlare bör besitta för att en positiv behandlingsrelation ska vara möjlig. Dessa 
egenskaper så som till exempel engagemang, lugn och tillit kan tänkas medföra att 
behandlaren använder dessa som redskap i behandlingsrelationen. En tolkning är att det är 
svårt för behandlaren att använda sig av dessa redskap i relationen till klienten om 
behandlaren inte mår bra i sig själv. Det kan därför tänkas vara viktigt att behandlaren mår 
bra, även i privatlivet, så att denne kan, genom sina redskap hjälpa sina klienter på bästa sätt.  
 
Behandlarna uttrycker vikten av att de finns med i klienternas liv över tid. Något som även 
klienterna har påpekat som viktigt i en behandlingsrelation. Känslomässiga band är något som 
Melin och Näsholm (1998, 149-150) påtalar som viktigt för att skapa en bra 
behandlingsrelation. En tolkning är att genom att behandlaren finns över tid kan 
känslomässiga band mellan klient och behandlare skapas. En tanke är att behandlaren bör vara 
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medveten om detta band och därmed inte bryta kontakten vid avslutad behandling om 
klienten inte vill det. Klienterna kan tänkas uppleva det som viktigt att behandlaren finns kvar 
över tid, även efter avslutad behandling, då det kan vara svårt att bryta en relation om den 
vilar på känslomässiga band.  

Empowerment 
Här kommer klienternas och behandlarnas utsagor att presenteras var för sig för att sedan 
analyseras gemensamt. Detta för att belysa likheterna dem emellan och visa på behandlarens 
betydelse för klienten utifrån ett empowerment-perspektiv. 
 

Klienter     
De klienter som intervjuats anser att behandlingen upplevs positiv om klienten är motiverad 
och genomgår den på frivillig basis. De har även påtalat vikten av att genomgå en förändring 
för sin egen skull även om beslutet påverkats av familj och vänner. Vidare menar de att 
klientens medvetande om sitt missbruk och dess påverkan på omgivningen är avgörande för 
om klienten ska kunna möjliggöra en förändring. Kunskaper och verktyg om hur klienten ska 
kunna ta sig ur sitt missbruk underlättar den egna processen till drogfrihet, så som kunskapen 
om de fallgropar som kan leda till återfall. Klienterna anser det viktigt att få möjlighet till att 
ta itu med ångesten och stärka självkänslan för att kunna genomföra en förändring. Klienterna 
vill känna att behandlaren känslomässigt känner för denne på ett äkta sätt. Anonyma 
alkoholister (AA) och Anonyma narkomaner (NA) kan enligt klienterna inge ett viktigt stöd 
under arbetet för nykter- och drogfrihet samt att bibehålla den. De menar att ansvaret måste 
ligga på klienten men behandlaren måste hela tiden finns där som ett stöd.  
 
Jag ska inte få allting serverat av min behandlare utan jag måste själv ta konsekvenserna av det jag har ställt till 
med under mitt missbruk. Jag måste ta reda på min egen skit men min behandlare måste finnas där som stöd” 

(Hilda, 45 år). 
 

Behandlare  
Behandlarna menar på att klienten själv måste vilja genomgå en förändring och vara den som 
söker hjälp. De anser dock det som viktigt att klienten får kunskap och verktyg som hjälper 
denne att bibehålla nykter- och drogfriheten på egen hand. Vidare menar de att behandlaren 
ska finnas med som ett stöd under förändringsprocessen. Detta kan vara allt från ett år till 
livstid. Behandlarna anser att klientens egna resurser är avgörande för hur stort ansvar 
behandlaren behöver ta. Samtliga behandlare menar att de klienter som inte har någon 
anledning till att vara drogfria och inte anser sig ha något socialt stöd känner sig mindre 
värdefulla, har lägre självkänsla och svårare att genomföra en förändring. Behandlarna ser det 
som viktigt att stötta dessa klienter lite extra för att möjliggöra en förändring. 
 

Analys utifrån klienternas och behandlarnas utsagor  
Både klienterna och behandlarna anser det viktigt att klienten själv får ta ansvar över sitt liv 
och sin förändringsprocess. Utifrån klienternas och behandlarnas utsagor kan det tänkas att 
båda parter förespråkar empowerment som enligt Askheim (2007, s. 19, 29) innebär att 
människan är ett handlande subjekt och som ansvarar över sitt eget liv. En tanke är att om en 
förändring ska vara möjlig samt att det egna ansvaret hos klienten ska öka kan det vara av 
värde att klienten kan skapa sig en identitet som inte är förknippad med missbruket. Därför 
kan det tänkas att behandlaren får en avgörande roll för klienten då behandlaren kan bidra till 
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att uppmuntra och stärka klientens positiva egenskaper. Även Holmqvist (2007, s. 144) samt 
Lambert och Barley (2001) poängterar vikten av att behandlaren har en hoppingivande och 
positiv inställning till klienten. En tanke är att om behandlaren kan inge hopp och en positiv 
inställning hos klienten till att förändras kan detta även bidra till att klienten hittar och 
uppmuntras till att hitta andra och nya aktiviteter som inte kopplas samman med missbruket 
som i sin tur ökar klientens handlingsmöjlighet vad gäller att genomföra en förändring. 
Genom de nya aktiviteterna samt den nya identiteten kan klienten uppleva en känsla av 
gemenskap och tillhörighet. Självhjälpsgrupper så som AA och NA kan enligt klienterna inge 
ett viktigt stöd. En tanke är att dessa grupper kan tänkas bidra till att klienten inspireras till att 
genomgå en förändring genom att interagera med andra människor som haft en liknande 
problematik men som kommit längre i processen. Självhjälpsgrupperna kan därmed tänkas 
bidra till en ökad emotionell energi hos klienten som enligt Starrin (2007, s. 65) skapas 
genom att en person vistas i trygga och bekväma kontexter som medför att personen blir 
handlingskraftig, entusiastisk samt får en ökad självtillit. En tanke är att den emotionella 
energin kan öka genom att behandlaren stöttar de klienter som har låg emotionell energi lite 
extra som kan leda till att klienterna känner sig motiverade och handlingskraftiga vad gäller 
förändringsarbetet. Vidare kan det tänkas att om klienten befinner sig i sammanhang där 
denne känner sig maktlös, utanför och stämplad kan klienten ge uttryck för låg emotionell 
energi som enligt Starrin (2007, s. 65) innebär att en person känner sig maktlös och likgiltig 
inför sin situation. Om detta är fallet kan behandlarens stöd och hjälp tänkas vara viktig för 
klienten så att den emotionella energin ökas. 
 
Enligt behandlarna är det behandlaren som bör skapa förutsättningar för klienten att bli 
medveten om sin situation och vad som skulle kunna bidra till en förändring. Askheim (2007, 
s. 19, 29) menar att människan vet och vill sitt eget bästa om den befinner sig i en kontext där 
hälsosamma förhållanden kan skapas. En tanke är att om en klient ska kunna få möjlighet till 
att återfinnas i en hälsosam kontext där denne kan fatta hälsosamma beslut, bör en behandlare 
stötta och hjälpa klienten för att synliggöra dennes problematik och därmed blir klienten 
medveten om sitt problem och hur denne kan lösa detta. Klienten vet sitt eget bästa och på så 
sätt ligger ansvaret kvar på klienten och genom detta kan klienten uppleva sig vara delaktig i 
sin förändringsprocess. Om en klient inte känner sig delaktig i förändringsprocessen kan det 
tänkas leda till att klienten upplever negativa känslor i form av utanförskap som i sin tur kan 
påverka förändringsarbetet negativt.  
 
Klienterna och behandlarna menar på att klienten själv måste göra förändringen men att 
behandlaren kan finnas där som ett stöd. Även Askheim (2007, s. 19, 29) menar att klienten 
bör, genom sina egna resurser möjliggöra en förändring. Det är dock viktigt att behandlaren 
hittar och uppmuntrar klientens resurser men även lokaliserar och avlägsnar de tankar och 
beteenden som förhindrar klienten till att utvecklas positivt. Ett antagande är att klienten får 
bättre förutsättningar att bibehålla sin nykter- och drogfrihet om denne genom 
förändringsarbetet, insett sin egen förmåga till att förändra sin situation och kan därmed ha en 
större tilltro till den egna förmågan till förändring. Klienten kan även tänkas växa som person 
i förändringsarbetet, vilket kan leda till att resurser som de inte visste att de hade, synliggjorts 
och på så sätt får en ökad motivation till att fortsätta sin förändring. Denna tanke kan styrkas 
genom forskning som visar på att 40 procent av det positiva förändringsutfallet beror på 
klienten, dennes egen motivation samt faktorer utanför behandlingen (Lambert & Barley, 
2001).  
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Motivation   
Under denna rubrik kommer resultatet av klienternas och behandlarnas utsagor att 
presenteras enskilt. Sedan kommer en gemensam analys att göras utifrån deras utsagor. 
Denna disposition återfinns även under rubrikerna “motivationsrelation”, 
“demotivationsrelation” samt “social situation”.  Detta för att tydligt belysa likheter mellan 
klienternas och behandlarnas utsagor.    
 

Klienter 
Klienterna i denna studie har påtalat betydelsen av klientens egen motivation, som är grunden 
till att en förändring är möjlig.Vidare menar de att behandlaren bör ta vara på klientens egen 
motivation men också bidra med motivation när den egna motivationen hos klienten börjar 
dala. Två av klienterna uttrycker det som positivt om behandlaren själv haft ett tidigare 
missbruk. Som klient är en motivationsfaktor strävan efter att bibehålla och reparera 
relationer till sina nära och kär så som relationen till föräldrar, barn, partner och vänner.  
 

Möjligheten att få se sitt barn växa upp är i sig en motivation till att sluta missbruka men den största 
motivationen är den för min egen skull. Att kunna skapa minnen som jag kommer kunna komma ihåg dagen 

efter, det är viktigt för mig (Sebastian, 30 år).  
 
Klienterna anser att känslan av tillhörighet till en grupp där det utövas nyktra aktiviteter är en 
stor faktor till motivation för förändring. Omgivningens krav på förändring är även något som 
väger tungt i motivationsarbetet. Samtliga klienter påtalar vikten av att känna sig motiverad 
inför en behandling vilket är avgörande för om behandlingen blir lyckad eller inte. Vidare 
påtalar de att klienten behöver komma till insikt med sitt problem för att behandlingen ska bli 
verksam. Klienterna anser att den motivation som klienten redan har bör behandlaren ta vara. 
Dock anser en av klienterna att motivationen kan uppstå då klienten tagits ur sitt sammanhang 
och fått tid att själv tänka och reflektera över sin livssituation.  
 

Behandlare 
Behandlarna anser att motivationen är avgörande för om klienten ska kunna genomgå en 
förändring.   
 
Man kan inte genomgå en behandling om man inte är motiverad. Det faller på sin egen orimlighet, allt man inte 

brinner för eller känner engagemang för är ointressant (Nils, 55 år). 
 
Behandlarna menar att en behandlare inte ska kasta sig över klienten och tala om för 
individen hur dennes liv har varit och vad denne ska göra. De anser att problemet och 
lösningen ska formuleras och skapas genom en dialog mellan klient och behandlare. Vidare 
menar de att klienter som är svåra att motivera kan vara i behov av att behandlaren själv 
öppnar sig inför klienten. Behandlarna påpekar att behandlaren bör vara medveten om att en 
klient inte alltid är motiverad och det är därför viktigt att ta vara på den motivation som 
klienten ger uttryck för. 
 

Man är ju inte motiverad jämt. Det gäller att ha lite tur. Att komma när den är lite på topp. Då kanske man kan 
kroka i och då får det inte ta för lång tid. Vi försöker ta emot folk så fort de ringer. Ska man vänta en månad 

hinner det hända mycket i den där världen. Där många befinner sig (Jörgen, 60 år).  
 



24	   	  

Behandlarna uttrycker att klientens motivation är kopplad till dennes resurser och förmåga att 
förstå och se samband kring sin problematik. Vidare anser de att genom stödet från 
behandlaren kan klienten motiveras till att våga och vilja genomgå en förändring.   
 

Analys utifrån klienternas och behandlarnas utsagor 
De behandlare som intervjuats betonar vikten av att i behandling, vara en god lyssnare och 
genom det försöka förstå klienten och dennes problematik. Denna beskrivning av 
behandlarnas sätt att vara för att öka klientens motivation kan tänkas vara ett uttryck för den 
följande stilen som enligt Holm-Ivarsson, Ortiz och Wirbing (2013, s. 10-13) innebär att 
behandlaren försöker förstå klienten och dennes problematik samt är en god lyssnare.  
 
Både klienter och behandlare påtalar vikten av att klienten är motiverad inför 
förändringsarbetet, att denne gör detta för sin egen skull och att den gör det utifrån fri vilja. 
Att motivation och förväntningarna hos klienten är avgörande för ett förändringsarbete är 
något som även Von Greiff och Skogens (2012) påtalar. Även Holm-Ivarsson, Ortiz och 
Wirbing (2013, s. 15) poängterar klientens egen motivation och menar att en klients 
motivation påverkas av dennes olika erfarenheter och förmågor. Därmed är det klienten själv 
som har de bästa lösningarna på sitt problem och det yttersta ansvaret för sitt liv. Ett 
antagande är att motivationen är avgörande för behandlingsresultatet samt om klienten är i 
behandling på frivillig väg eller på grund av tvång. Behandling genom tvångsvård eller 
anstaltsvistelser kan tänkas ha ett sämre utfall på grund av bristande motivation hos klienten, 
då denne själv inte varit beslutsfattare.  
 
Enligt samtliga respondenter är det viktigt att behandlaren bidrar till att möjliggöra att 
klienten upplever en känsla av tillhörighet samt hittar intressen som inte är kopplade till 
missbruket. Respondenterna påtalar även vikten av att klienten själv ska komma till insikt 
med sitt problem för att öka motivationen till förändring. Även Socialstyrelsen (2014) och 
Miller och Rollnick (2003) menar att motivationen kan öka om klienten får hjälp med att 
formulera en egen förståelse för sina problem, hitta egna argument för förändring och stärka 
personens egna beslut samt genomgå en förändring. Genom att behandlaren ökar klientens 
motivation medför detta att individens tro på den egna förmågan till förändring stärks. Ett 
antagande som kan göras är att motivationen till att genomföra en förändring påverkas av om 
klienten själv känner sig delaktig i förändringsprocessen, att denne har kommit till insikt med 
problemet samt dess lösningar. Kan det medföra att klienten känner sig delaktig i arbetet mot 
den egna förändringen och därmed kan delaktighet stärka klientens självförtroende och 
självkänsla. Genom detta kan klienten våga ta kontakt med nya människor samt delta i nyktra 
och drogfria aktiviteter. Detta kan utmynna i att klienten hittar något som kan bidra till att 
skapa en ny identitet men även skapa nya kontaktnät som innefattar drogfria vänner. Denna 
tillhörighet kan ha en positiv effekt på klientens motivation till förändring.  Den sociala 
tillhörigheten och delaktigheten med andra är något som även Von Greiff och Skogens (2012) 
nämner, då de belyser betydelsen och vikten av sociala faktorer så som familj och nätverk.  
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Motivationsrelation 

Klienter 
Samtliga klienter anser att behandlaren ska visa att denne bryr sig om klienten och att 
behandlaren måste ha tålamod med klienten samt att behandlingen anpassas utifrån den 
enskilda klienten. En klient uppgav att personkemin mellan denne och behandlaren är 
betydelsefull då klienten är beroende av behandlaren i sitt förändringsarbete. Klienterna 
menar att behandlaren måste finnas där för klienten och inge ett stöd som ska finnas över tid 
samt vara tillgänglig även efter behandlingen om klienten är i behov av det. Klienterna påtalar 
även vikten av att behandlaren är nyfiken på dem och deras livssituation och att behandlaren 
finns där som stöd om klienten inte har någon annan att förlita sig på. Klienterna anser att det 
är viktigt att behandlaren fokuserar på klientens goda egenskaper. De menar även att 
behandlaren ska inge motivation genom sin kunskap samt påvisa positiva konsekvenser som 
kommer i samband med att klienten blir nykter- och drogfri och på så sätt hjälpa klienten att 
bli och bibehålla sin nykter- och drogfrihet. Två av klienterna nämner gruppterapi som en 
positiv behandlingsform då de fick ta del av andras livshistorier och erfarenheter som 
innefattade framgångar och bakslag. Klienterna uttrycker även det som viktigt att kunna prata 
med behandlaren och veta att det som sägs inte kommer vidare samt att behandlaren själv är 
ärlig och öppen inför klienten. Samtliga Klienter vill ha en behandlare som ställer rimliga 
krav men också har tålamod om klienten skulle ta ett återfall. 
 

Jag önskade att behandlarna hade haft bättre tålamod när jag återföll i missbruk, fokus bör ligga på det som är 
bra och de bör stärka det (Johan, 42 år).  

 
Klienterna berättar att de värdesätter att behandlaren står för vad den säger och visar detta 
genom sin handling. Vidare betonar de vikten av att behandlaren är rak och ärlig i 
kommunikationen och att denne uppmuntrar klienterna till att vara ärliga mot sig själva.  
 
 

Jag hade behövt en behandlare som var vettig och som kunde hjälpa mig. Att jag fick förtroende för den 
personen, riktigt förtroende som gör att jag törs och vågar öppna mig, totalt. Någon som jag hade litat på och 

som säger och visar att jag faktiskt kan lita på den. Jag hade behövt någon som hade fått in det i skallen på mig, 
att såhär får det inte fortsätta (Börje, 59 år).  

 
Två klienter uttrycker att de uppskattade när deras behandlare hade konfronterat dem när de 
ljög, att behandlarna hade mod att påpeka detta. Samtliga klienter anser det som viktigt att 
behandlaren får klienten att känna sig värdefull. Vidare menar de att behandlaren även bör ha 
en bra attityd, vara sig själv i mötet med klienten samt stötta och pusha klienten till att göra 
nya och främmande saker som denne aldrig trodde sig klara tidigare. 
 

Jag tycker det är bra att min behandlare har låtit mig ta eget ansvar och att han har pushat mig. Han har alltid 
funnits där som stöd. Och absolut att jag har fått ta reda på min egen skit. När jag behövde ringa efter en 
lägenhet, jag tyckte det var jättejobbigt och liksom kan inte du ringa? Nej. Men vi gör såhär, han satte sig 

bredvid medan jag ringde. Så får man börja ibland. Jag tyckte det var jättejobbigt för jag trodde att alla visste att 
jag var missbrukare. Det var ju i mitt huvud, skulle man få den frågan, varför jag hade betalningsanmärkningar. 
Jag var ju livrädd för allting, för man är ju rädd men det gick ju hur bra som helst. Men just det här med att få ta 

eget ansvar. Det är jätteviktigt. En fördel är också om behandlaren har haft ett eget tidigare missbruk. Jag har 
valt att gå hos min 12-stegsbehandlare för att han har gått samma väg som mig. Och för mig har det varit viktigt, 

han har förstått mig (Hilda, 45 år). 
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Behandlare 
Behandlarna poängterar vikten av att de är nyfikna på klienten och det centrala är att göra 
förändringen tillsammans. 
 
Samarbetet är centralt och det här är något som vi gör tillsammans, jag behandlar inte dig. Du är experten på dig 

själv och jag har de generella kunskaperna (Nils, 55 år).  
 
Vidare påtalar samtliga behandlare att de bör vara hängiven klienten genom att finnas där som 
ett stöd då en förändringsprocess både är tidskrävande och psykiskt påfrestande. Behandlarna 
anser att det är betydelsefullt för klienten i sin förändringsprocess att introduceras till nya 
drogfria sammanhang så som tillexempel KRIS. De menar även att det är viktigt att lokalisera 
motivationsfaktorer hos klienten och förstärka dessa, exempelvis familj eller vänner. 
Behandlarna anser att det är betydelsefullt för klienten att denne kan vara öppen och ärlig 
inför behandlaren men också inför sig själv. Att klienten upplever sig vara unik samt att 
behandlingen är individanpassad är ytterligare faktorer som behandlarna nämner som viktiga 
för att kunna genomföra förändringsarbetet. Samtliga behandlare betonar att de bör kunna 
känna empati för sina klienter och lyssna på dem för att förstå deras situation och 
problematik.  
 

Ju större känslomässig mognad hos behandlaren ju bättre behandlare är man och att inte jag har för mycket 
behov. Att jag inte blir besviken om det inte gått bra för klienten, för jag har lagt ned så mycket jobb och så vill 

jag svika eller blir ledsen (Felicia, 52 år). 
 

Analys utifrån klienternas och behandlarnas utsagor 
Samtliga respondenter påtalar vikten av att det finns en relation mellan klienten och 
behandlaren och att relationen dem emellan skapar förutsättningar för att klienten ska kunna 
hitta och förstärka sin motivation samt genom motivationen genomföra en förändring. Denna 
relation kan tänkas vara ett uttryck för motivationsrelation som enligt Revstedt (2014 s. 110-
119) är grundläggande i ett motivationsarbete som innefattar relationen mellan klient och 
behandlare. Klienten ska finna motivation till förändring genom att behandlaren inger klienten 
med energi. En tolkning som kan göras är att en relation och en förändringsprocess bygger på 
att klienten är motiverad till att genomföra en förändring. En annan tolkning är att 
motivationen hos klienten kan skapas genom relationen till behandlaren som medför att 
klienten kan genomföra en förändring.   
 
Klienterna uppger att de vill att behandlaren ska visa omtanke, vara äkta och genuint nyfiken 
och att klienten känner att behandlaren sänder ut dessa känslor. Behandlarna uttrycker vikten 
av att göra förändringsarbetet tillsammans med klienten och att behandlaren under hela 
processen bör stötta klienten. De egenskaper som klienterna anser som värdefulla i en 
behandlare samt behandlarnas betoning av att göra förändringsarbetet tillsammans med 
klienten kan vara olika uttryck för engagemang. Engagemang är enligt Revstedt (2014, s. 
110-119) en av fem grundstenar i en motivationsrelation och som innebär att behandlaren har 
ett engagemang i klienten och att klienten känner av engagemanget. Även Andersson (2001) 
betonar vikten av att behandlaren känner engagemang inför klienten. En tanke är att 
engagemang från behandlarens sida är viktig för klienten då denne kan tänkas vilja bli sedd 
och uppleva att någon bryr sig om denne. Ett ytterligare antagande är att klienten är i behov 
av att känna att behandlaren är engagerad i klienten för att kunna känna tillit till behandlaren 
och på så sätt skapa en bra motivationsrelation som kan möjliggöra ett förändringsarbete.  
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Klienterna anser att behandlaren bör inge klienten med motivation genom sin kunskap och 
därmed påvisa positiva konsekvenser av nykter- och drogfriheten. Vidare påtalar samtliga 
behandlare att en behandlare bör finnas för klienten som ett stöd då en förändringsprocess 
både är tidskrävande och psykiskt påfrestande. Genom att behandlaren påvisar positiva 
konsekvenser av förändringsarbetet samt att behandlaren finns som stöd under processen kan 
de positiva konsekvenserna vara en bidragande faktor till att motivera klienten till en 
förändring. Griffith (1984, s. 186) nämner begreppet hopp och är något som behandlaren bör 
införlivar i klienten.  Känslor av hopp ska hjälpa klienten att får en övertygelse om att den är 
kapabel till en förändring. Även Revstedt (2014 s. 110-119) tar upp värdet av att behandlaren 
inger klienten med hopp samt att de tillsammans sätter upp rimliga mål som kan bevara dessa 
känslor. Det kan tolkas som att både behandlarna och klienterna ger uttryck för hopp då de 
poängterar betydelsen av att behandlaren påvisar de positiva konsekvenserna som klientens 
nya beteende bidragit med samt att behandlaren ger klienten stöd under hela 
förändringsprocessen. Det kan tänkas att klienter i en utsatt situation så som exempelvis 
missbruk, inte förmår att inge sig själv med hopp och därför har behandlaren en stor betydelse 
för förändringsarbetet. En tanke är att klienternas motivation till att genomföra en förändring 
kan påverkas av att behandlarna uppmuntrar och synliggör klienternas goda egenskaper.  
 
Klienterna påpekar vikten av att behandlaren visar på klientens egenvärde och pushar klienten 
till att utvecklas genom att ta eget ansvar över sin situation. Vidare menar behandlarna att det 
är viktigt att behandlaren aktivt lyssnar på klienten men också ser klienten som en unik 
person. Aktning är en av de grundstenar som enligt Revstedt (2014, s. 110-119) återfinns i en 
motivationsrelation och ska bidra till att klienten känner sig som en värdig människa och detta 
oberoende av sina handlingar. En tolkning är att behandlarna värdesätter aktning i relationen 
till klienten då de ser varje klient som unik, vilket kan bidra till att klienten får ett ökat 
självförtroende. Vidare är en tolkning att om klienterna kommit till insikt med vilka 
konsekvenser missbruket medfört; trasiga relationer, belastningsregister samt hamnat hos 
Kronofogdemyndigheten kan det ha påverkat deras självförtroende och självkänsla negativt. 
Därför kan det tänkas att det är viktigt för klienten att behandlaren är medveten om detta och 
att denne bidrar till att stärka självförtroendet samt självkänslan hos klienten i samtal, för att 
en förändring ska bli möjlig. Billinger (2010) och Söderqvist (2012) att det är viktigt att 
klienten får känna sig delaktig i samtalet med behandlaren och får en tro på sig själv.  
 
Samtliga klienter uppger att de värdesätter att behandlaren är ärlig mot dem och hjälper dem 
att vara ärliga mot sig själva. Även behandlarna påpekar detta då de tar upp betydelsen av att 
klienten känner sig trygg nog i relationen att våga vara ärlig mot sig själv och behandlaren. 
Ömsesidig ärlighet mellan klient och behandlare är något som Revstedt (2014, s. 110-119) 
påtalar som en viktig aspekt att beakta för att skapa en motivationsrelation. En tolkning som 
kan göras är att samtliga klienter bär på händelser, som är kopplade till missbruket, som 
medför känslor av skuld och skam som de vill förtränga och genom en ömsesidig ärlighet kan 
det bli lättare att ta itu med dessa händelser och därmed öka motivation till att genomgå en 
förändring. En annan tolkning är att klienten lättare kan vara ärlig kring sitt missbruk då det 
finns en öppen och ärlig kommunikation mellan klienten och behandlaren. En ärlighet kring 
missbruket kan därför medföra att klienten lättare kan bearbeta sitt förflutna men även vara 
ärlig inför behandlaren vid eventuella återfall. Ärligheten mellan klient och behandlare kan 
även medföra att motivationen hos klienten bibehålls och möjliggör en förändring. Genom 
den ömsesidiga ärligheten kan det tänkas att klienten upplever ett egenvärde i relationen till 
sin behandlare och på så sätt känner ett ökat förtroende och kan därmed vara ärlig mot sig 
själv och omgivningen. Även Holmqvist (2007, s. 21-22) och Lambert och Barley (2001) tar 
upp betydelsen av att klienten känner förtroende för sin behandlare.         
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Samtliga klienter uttrycker att de har behövt känna sig förstådda av sin behandlare. Två av 
klienterna anser det som positivt att deras behandlare haft ett eget tidigare missbruk. De 
upplevde att behandlaren kunde sätta sig in i deras situation då behandlaren själv genomgått 
förändringsarbetet. Behandlarna tar upp vikten av att känna empati för sin klient. Förståelse är 
en ytterligare komponent som enligt Revstedt (2014, s. 110-119) bör återfinnas i en 
motivationsrelation och innebär att behandlaren kan sätta sig in i klientens situation och hur 
den känner sig. En ökad förståelse för klienten kan enligt författaren bidra till att klienten  tar 
ned sin eventuella gard eller fasad och släpper in behandlaren till sitt äkta jag. En tolkning är 
att om klienterna kan vara öppen mot behandlaren kan klienterna på ett mer öppet sätt se på 
sitt missbruk och lättare titta på sin problematik utifrån ett utanförperspektiv och genom detta 
bli motiverad till att bli nykert och drogfri. Det kan tänkas att behandlarens empati inför 
klienten skapar en trygghet. Den tryggheten kan bidra till att klienten kan vara ärlig inför 
behandlaren och därmed öka klientens motivation samt bibehålla hoppet om en förändring. 
Att behandlaren har haft ett eget tidigare missbruk är något som två av klienterna påtalat som 
viktigt. Anledningen till detta kan tänkas vara att dessa klienter har varit i behov av att känna 
att behandlaren förstår dem, jämfört med en behandlare som själv inte haft ett tidigare 
missbruk. Dessa gemensamma erfarenheter som behandlaren och klienten har kan tänkas 
påverka klienten på så sätt att klienten lättare kan öppna upp sig för sin behandlare. 
Behandlarens förståelse kan tänkas vara viktig för att klienten ska kunna komma vidare i 
förändringsprocessen, då klienten kan uppleva sig förstådd och lyssnad på som kan bidra till 
ökad motivation till att bearbeta sitt missbruksproblem. Även Andersson (2001) och Griffith 
(1984, s. 199-201) anser att behandlarens förståelse för klienten är en viktig faktor för att 
skapa ett förändringsarbete.  
 

Demotivationsrelation  
Motivationsrelationen har alltid en risk att utvecklas till en demotivationsrelation då 
behandlaren inte alltid kommer kunna skydda sig mot vissa faktorer, så som egna 
livserfarenheter, som klienten speglar. Det viktiga är att behandlaren är medveten om detta 
och därmed kan hantera sina känslor (Revstedt, 2014 s. 124-126). 
 

Klienter     
De klienter som intervjuats menar att en dålig behandlare inte kan stå för sina uttalanden och 
handlingar. Vidare anser klienterna att en dålig behandlare inte konfronterar klienten när 
denne inte ser sina egna problem, snedsteg och de konsekvenser som ett missbruk medför. De 
menar att behandlarna behöver hjälpa klienten att se dennes problem och konsekvenserna av 
missbruket. Klienterna menar att en dålig behandlare inte är stöttande samt ställer orimliga 
krav på klienten. Efter avslutad behandling anser klienterna att tillgängligheten inte ska 
begränsas utan klienten ska känna att denne kan höra av sig vid behov. 
 

Behandlare 
Vad gäller behandlarna, anser de att en mindre bra behandlare inte kan separera klientens 
misslyckande från sig själv, utan tar klientens återfall som ett eget nederlag. Vidare medar de 
att behandlaren inte får ha för mycket egna behov i mötet med klienten då det är inte 
behandlaren som ska hävda sig genom klienten. De anser även att i mötet med klienten bör 
behandlaren inte upplevas som “för på” i sitt agerande. 
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Jag kastar mig ju inte över någon och talar om hur deras liv har varit och vad de ska göra (Jörgen, 60 år).  
 
Samtliga behandlare anser att en behandlare inte ska föra över sina egna åsikter och 
värderingar på klienten samt inte ta ifrån klientens självbestämmande och påpeka dennes 
brister samt hur hopplös personen är.  
 

En mindre bra behandlare kanske inte har samma utbildning, inte är lika mogen i sin personlighet, har lite för 
mycket behov av egen bekräftelse av att vara omtyckt, duktig, klara, lyckas. Alltså inte kan separera klienten och 
dennes förmåga och hur det går med denne. Mer än om jag är bra eller dålig. Jag kan ju inte mäta mig i om jag är 
bra eller dålig med hur det går för klienten. Och det får inte bli personligt, att jag känslomässigt blir ledsen, stött, 

besviken eller avvisande (Felicia, 55 år). 
 

Analys utifrån klienternas och behandlarnas utsagor 
Det finns en samstämmighet hos respondenterna kring vad de anser som värdefullt och viktigt 
i en motivationsrelation och betonar därför också vad som kan bidra till en 
demotivationsrelation. Behandlarna menar att det är viktigt att en behandlare kan separera sig 
själv från klienten och inte ta klientens misslyckande som sitt eget. Demotivaionsrelationen 
kan enligt Revstedt (2014, s. 124-126) motverkas genom att behandlaren känner igen de 
signaler som tyder på att en demotivationsrelation håller på att utvecklas. En 
demotivationsrelation skapas oftast då behandlaren inte längre klarar av att stå emot klientens 
destruktivitet. En tolkning är att behandlarens självkännedom är av vikt för att en 
demotivaionsrelation inte ska bildas. Det kan tänkas att en behandlare som tar klientens 
misslyckande som sitt eget, bidrar till att motverka klienten i sitt arbete mot nykter- och 
drogfrihet, då fokus flyttas från klienten till behandlaren vilket kan resultera i att behandlaren 
behandlar sig själv och inte klienten. Vidare är en tolkning att om en klient ingå i en 
demotivationsrelation kan det medföra att klienten inte får erfara känslan av utveckling och 
ökat självförtroende som en behandling bör medföra. En tanke är att klienten i värsta fall kan 
få ett sämre självförtroende och en sämre tilltro till sin egen förmåga att förändras och kan 
därmed ha svårt att genomföra en förändring senare i livet. Enligt Trevithick (2003) är det 
viktigt att behandlaren har goda kunskaper om sina tidigare erfarenheter, vilka kan påverka 
relationen med klienten.  
 
Behandlarna nämner att en behandlare inte ska bestämma över klienten och ta 
tolkningsföreträde angående klientens problem och hur det ska lösas. Detta kan tänkas vara ett 
uttryck för det Revstedt (2014, s. 124-126) benämner som respektlöshet och okänslighet hos 
behandlaren gentemot klienten. En tolkning är att klienten påverkas negativt om behandlaren 
uppträder respektlöst och okänsligt, vilket kan medföra att klientens motivation och egen vilja 
till förändring påverkas negativt. Resultatet kan därför istället bli att klienten frånsäger sig 
behandlarens hjälp och förlorar sitt förtroende för sina egna resurser till förändring.  
 
Klienterna i denna studie menar att en mindre bra behandlare ställer för höga krav och inte ger 
det stöd som klienten är i behov av, vilket kan vara ett uttryck för känslor av hopplöshet och 
misstro hos behandlaren. Hopplöshet och misstro är två faktorer som Revstedt (2014, s. 124-
126) nämner i en demotivaitonsrelation. En tanke är att de höga kraven och den bristande 
stöttningen kan bidra till att klienten misslyckas med att nå målen som satts upp. Detta kan 
medför att behandlaren upplever klientens “nederlag” som sitt egna om behandlaren har 
skapat en demotivationsrelation. Behandlarens besvikelse kan även kopplas samman med att 
klienten är van att göra andra människor i sin omgivning besvikna. Därför kan behandlarens 
besvikelse påverka klienten negativt i den bemärkelsen att klienten tappar sin motivation och 
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sitt förtroende för behandlaren. En tanke är då att klienten istället väljer att inte genomgå en 
förändring då denne inte längre orkar göra sin omgivning besviken.  
 
Klienterna i denna studie anser att en mindre bra behandlare inte vågar konfrontera klienten 
när denne inte ser sina egna problem, snedsteg och konsekvenser av missbruket. Därmed kan 
det tänkas att behandlaren i dessa situationer har en enligt Revstedt (2014, s. 124-126) 
likgiltig och förställd inställning till klienten och dennes förmåga till förändring. Ett 
antagande är att behandlarens inställning påverkar klientens motivation till att bli nykter och 
drogfri negativt.  
 

Social situation   

Klienter   
Samtliga klienter uttrycker att stödet från människor i deras omgivning varit av stor vikt för 
att de ska haft möjlighet till att genomföra en förändring. De anser att stödet har kommit från 
bland annat kärlekspartner, föräldrar, barn, syskon, släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor, 
föreningar och organisationer så som AA och NA samt olika behandlingsgrupper. Klienterna 
anser att stödet inte enbart bör finnas under förändringsprocessen utan även efter att 
förändringen är genomförd. Klienterna anser det viktigt att hitta nya människor att umgås med 
som inte går att förknippa med missbruket. Dock påtalar de att bristande socialt stöd har 
upplevts som försvårande vad gäller att ta sig ur missbruket, de har upplevt känslor av 
utanförskap och stämpling samt att de har blivit “lämnade”. Att förlora jobbet eller 
svårigheten med att få jobb är en faktor som några av klienterna påtalat som 
motivationssänkande vad gäller att sluta med missbruket. 
 

Behandlare  
Behandlarna anser att det är viktigt att i behandling ta vara på det stöd som omgivningen kan 
ge klienten. Samtliga behandlare anser att stödet var relevant för att klienten skulle kunna 
genomgå en förändring. Finns inte det stöd som är nödvändigt från omgivningen får 
behandlaren en större betydelse, menar de. Behandlarna menar att det sociala stödet kan vara 
en motivation för klienten till att sluta missbruka. Vidare menar de att det är viktigt att arbeta 
för att få med familjen i arbetet. 
 

Familjen är viktig för de finns kvar och vi är förhoppningsvis en parentes i livet (Jörgen, 60 år).  
 
Enligt behandlarna behöver klienten ett socialt stöd av omgivningen där denne kan vila från 
tankar och komma bort från missbruket, i form av tillexempel fritidsaktiviteter. Behandlarna 
betonar även vikten av att klienterna genomför en förändring för sin egen skull. 
 

Analys utifrån klienternas och behandlarnas utsagor  
Respondenterna som deltagit i studien delar uppfattningen om att stödet från omgivningen är 
av stor betydelse. Detta är något som även Revstedt (2014 s. 84-85) poängterar. Då författaren 
menar att den sociala situationen är starkt sammankopplad med en individs motivation och en 
fungerande social situation kan fungera som ett stöd för klienten och därmed bidra till positiv 
förändring. Fysisk hälsa, meningsfull fritid, samhällsengagemang, livsåskådning och 
känslomässiga behov är också bidragande faktorer till om klienten känner tillräcklig 
motivation till att genomgå en förändring (Revstedt, 2014 s. 84-85). En tolkning är att 
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enigheten hos respondenterna kring stödets positiva inverkan kan grundas i att både 
behandlare och klienter märkt skillnad på behandlingsutfallet. I samband med stödet från 
klienternas omgivning kan det tänkas att motivationen till en förändring ökar då de inte står 
ensamma i arbetet med att förändra sin livssituation. Behandlarna kan tänkas märkt skillnad 
på resultatet hos de klienter som haft ett socialt stöd jämförelsevis med de som inte haft det. 
De som haft ett socialt stöd av omgivningen kan tänkas fått de känslomässiga behoven 
tillfredsställda samt hittat nya och andra drogfria fritidsaktiviteter, vilket kan ha bidragit till en 
ökad motivation för en förändring och därmed möjliggjort förändringen. Klientens sociala 
nätverk är något som Griffith (1984, s. 199-201) påpekar som viktigt i behandlingen av 
missbrukare då dennes nätverk kan få en ökad förståelse för problematiken och därmed stötta 
klienten på ett bättre sätt.  
 
Samtliga respondenter påtalar vikten av att delta i nya drogfria sociala sammanhang för att 
bibehålla och motivera sin nykter- och drogfrihet. Vidare poängterar behandlarna sin 
betydelse i behandlingen då de kan utgöra ett stöd för klienten om omgivningen inte kan bidra 
med det. Även Revstedt (2014 s. 84-85) påtalar vikten av det sociala sammanhang som en 
klient är i behov av, som i sin tur påverkar individens motivation. Författaren menar att ett 
bristande socialt stöd bidrar till att klienten får en minskad motivation till att genomföra en 
förändring. En tolkning är att ett bristande stöd från omgivningen kan bidra till att en 
förändring försvåras och kan vara en betydelsefull faktor för att en del klienter ska lyckas 
genomgå en förändring. Detta oavsett om stödet kommer från en behandlare eller den egna 
omgivningen. Det kan tänkas vara viktigt att klienter kommer in i nya sammanhang där de 
känner gemenskap och social tillhörighet. En tanke är att bristen av social tillhörighet under 
förändringsarbetet bidra till att känslan av utanförskap och stämplingen vidmakthålls, vilket 
kan påverka den egna motivationen till förändring negativt. Vidare är en tolkning att nya 
drogfria sammanhang, så som tillexempel AA och NA, kan medföra att klienten får känna en 
tillhörighet, få inspiration och motivation till att genomföra och bibehålla en förändring. Då 
vetskapen om att det finns sammanhang och människor som det går att vända sig till om 
behovet skulle uppstå.  
 
Klienterna anser att bristande erfarenhet av arbetsmarknaden samt svårigheterna med att få ett 
arbete kan vara motivationssänkande. Enligt behandlarna är den största motivationsfaktorn till 
förändring att den ska genomföras för klientens egen skull. Detta är även något som Revstedt 
(2014, s. 84-85) nämner då meningsfull fritid och samhällsengagemang ses som viktiga 
faktorer för en klients motivation till att genomgå en förändring. Det är även viktigt att 
klienten har möjlighet att delta i nyktra och drogfria sammanhang. Klienterna har tidigare 
påtalat att birstande erfarenhet av arbetsmarknaden är motivationssäkande. Då en tolkning är 
att detta utanförskap på arbetsmarknaden kan leda till känslor av hopplöshet och bidra till 
återfall samt försvårar för klienten att ta sig ur sitt missbruk. Enligt behandlarna bör klienter 
vilja förändras för sin egen skull, då en tolkning är att deras sociala nätverk har en påverkan 
på den egna viljan. Önskan om att ha kvar sitt sociala nätverk kan tänkas motivera klienten att 
genomför en förändring. Klienter som inte har detta sociala stöd kan tänkas ha svårare att hitta 
den egna viljan och motivationen till att förändras. Det nyktra och drogfria nätverk som finns 
runt en klient kan därmed tänkas ha en stor inverkan på motivationen och förändringsutfallet.  
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Förändringsprocess   
Stages of change-modellen syftar till att beskriva och förklara den process en människa 
genomgår när denne avsiktligt genomför en förändring i sitt liv. Modellen innehåller fem 
faser då en individ kan gå igenom samtliga faser utan att falla tillbaka i återfall medan andra 
både tar ett och flera steg tillbaka i faserna (Barth & Näsholm, 2006, s. 67-68).  Samtliga 
klienter kommer att analyseras utifrån denna modell för att synliggöra den förändringsprocess 
som klienterna genomfört i och med att de blivit nyktra och drogfria.  

Fas ett - Före begrundan (Precontemplation) 
Under klientintervjuerna framkom det att klienterna på ett eller annat sätt insett sin 
missbruksproblematik. Johan och Börje insåg sin problematik ganska tydligt i sitt missbruk då 
de båda beskriver en specifik händelse i deras liv som gjorde att de fick upp ögonen för sin 
situation. Johan förstod att han hade ett missbruksproblem i samband med en skada som 
uppkom vid en heroinöverdos. Dock kunde han inte sluta trots vetskapen om sitt problem.  
 
Jag upplevde det som omöjligt att sluta och när jag väl försökte så mådde jag så otroligt dåligt, både fysiskt och 

psykiskt att jag avstod från att genomföra förändringen (Johan, 42 år).  
 
I Börjes fall var det hans då nyblivna sambo som påpekade hans alkoholkonsumtion och i 
samband med detta förstod han att han hade alkoholproblem. Börje upplevde att han inte fick 
tillräckligt med stöd av sin sambo eller arbetsgivare under den tidsperiod då han missbrukade 
alkohol. De övriga klienter som intervjuades, berättade att de alltid förstått att de haft problem 
men inte sett missbruket som självaste problemet. 
 
Oj, jag tror att jag har förstått det, förstod det ganska tidigt, att jag hade problem, men sen har det varierat där jag 

har tyckt att jag är ett problem, jag har sett det mer så (Hilda, 45 år). 
 

Enligt Barth och Näsholm (2006, s. 68-70) och Billinger (2009, s. 168) innebär den första 
fasen i Stages of change-modellen att personen är uppgiven eller omedveten om sitt problem, 
denne börjar så ett frö, och börjar därmed bli medveten om sitt problem. Vissa människor 
trots medvetenhet, känner sig uppgivna i förhållande till sitt problem då de känner sig 
maktlösa inför en förändring. Det kan tänkas att både Börje och Johan utifrån denna fas, 
började få upp ögonen för sitt problem samt insåg att de har en missbruksproblematik. Ett 
antagande som kan göras är att de övriga respondenterna, till skillnad från Börje och Johan, 
inte var tillräckligt medvetna om sina problem och hade därmed inte insett hur problemet tett 
sig. Det kan tänkas att, då Johan och Börje var medvetna om sina missbruksproblem, ändå 
kände sig uppgivna inför dessa och kan därmed haft svårt att se fördelarna med att sluta 
missbruka i relation till att fortsätta missbruket. Med tanke på att Börje fortsatte att dricka 
efter det att hans sambo påtalat alkoholkonsumtionen samt det bristande stödet från henne och 
hans arbetsgivare kan det tänkas att Börje kände sig uppgiven inför sitt alkoholmissbruk och 
inte tillräckligt motiverad till att genomföra en förändring. Vad gäller Hilda kan hon tänkas ha 
befunnit sig i den första fasen då hon förstod att något var fel men kunde inte sätta fingret på 
vad, vilket kan ha varit ett tecken på “ett frö sås”. Att ett frö sås, är något som Barth och 
Näsholm (2006, s. 68-70) och Billinger (2009, s. 168) menar sker i den första fasen. Ett 
antagande som kan göras är att alla klienter som intervjuats genomgått den första fasen men 
att den kan te sig olika för olika individer. För en del är fasen och medvetenheten mer påtaglig 
än för andra. Även då en person är medveten om sin problematik behöver detta inte tyda på 
att individen är redo för en förändring. Det kan även vara så att personen förstår att något är 
fel men kan inte precisera vad. Medvetandet finns men på olika sätt och blir därför mer eller 
mindre tydligt.   
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Fas två - Begrundan (Contemplation) 
Under intervjuerna berättade klienterna om hur de fortsatte missbruka trots medvetenheten 
kring problematiken. Vad gäller Johan fortsatte han missbruka heroin vilket finansierades 
genom kriminella handlingar som också blev en del av vardagen. Till slut fick Johan nog, han 
orkade inte leva ett liv som präglades av kriminalitet och missbruk, att hela tiden jaga pengar 
för att finansiera missbruket. Johan kände en ambivalens inför missbruket, då han ville sluta 
med kriminaliteten men inte sluta använda narkotika. Även Börjes vardag fortsatte präglas av 
drickandet men tankar om att sluta dricka dök upp alltmer ofta. Dock kontrades tankarna om 
att sluta dricka med att; 
 

Kommer jag aldrig mer få ta en sup? (Börje, 55 år).  
 
Sebastian hade också ett fortgående missbruk och har hela tiden varit medveten om att det 
varit “fel” att använda narkotika men inte förstått sitt missbruk. Efter en tid utreddes 
Sebastian utifrån Lag med särskilda bestämmelser om vård unga (1990:52 [LVU]) och i 
samband med detta uppmuntrades han av socialsekreteraren att genomgå en placering i 
enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453 [SoL]). 
 
Barth och Näsholm (2006, s. 71-72) och Billinger (2009, s. 168) nämner den andra fasen, 
begrundan, som innebär att personen börjar reflektera över sig själv och sitt problem. Känslor 
av ambivalens är vanligt förekommande i denna fas då personen står och väger mellan för- 
och nackdelar med sitt problem. En tolkning som kan göras utifrån det Barth och Näsholm 
(2006, s. 71-72) och Billinger (2009, s. 168) skriver om begrundan-fasen är att Johan övergick 
till denna fas när han “nådde botten”. Då han kom i underfund med att hela hans vardag 
kretsade kring finansiering av missbruket och han ville inte fortsätta leva ett liv präglat av 
missbruk och kriminalitet. Det kan tänkas att även Börje efter en tid kom in i denna fas då en 
tolkning är att han var ambivalent inför sitt drickande, om han skulle sluta eller inte. Det kan 
vara så att han då inte såg fördelarna med att sluta dricka och därmed ansåg sig ha tyngre 
argument för att fortsätta än sluta. Sebastian skiljer sig från Börje och Johan i denna fas då 
han kan tänkas ha fått hjälp eller nästan tvingats in i den andra fasen, då han själv inte varit i 
tankar kring att sluta använda narkotika. Det kan istället tolkas som att han genom SoL-
placeringen fått upp ögonen för sitt missbruk och därigenom kunde se nackdelarna respektive 
fördelarna med missbruket.    

Fas tre - Besluts- och förberedelsefasen (Preparation) 
Efter en tid i missbruket bestämde sig samtliga klienter för att genomgå en förändring. Vad 
gäller Johan bestämde han sig för att frivilligt genomgå en behandling. Dock upplevde han 
fortfarande en ambivalens inför beslutet då han ville genomgå en behandling men ville inte 
sluta med missbruket. Han påbörjade sin behandling på ett behandlingshem och var där helt 
omotiverad. Detta behandlingshem gick i konkurs under hans vistelse och fick därmed byta 
behandlingshem. Vid bytet av behandlingshem började Johan bli motiverad tack vare den 
sociala tillhörigheten, värmen och öppenhet han möttes av. Börjes drickande fortsatte och 
eskalerade med åren innan han beslöt sig för att åka på behandlingshem, då han upplevde sig 
ha nått botten med sitt missbruk samt att familjen hade fått nog av alla lögner. Efter 
avgiftningen på behandlingshemmet kom han själv till insikt med att missbruket tagit över 
hans liv. Vad gäller Hilda ansåg hon sig behöva hjälp för sin problematik, då hon dämpade 
obehagliga känslor och hantering av sin livssituation med hjälp av mediciner. Därmed 
bestämde hon sig för att genomgå en behandling för sitt missbruk. Dock var hon missnöjd 
med behandlingshemmet, då hon placerades på ett behandlingshem som enbart var för 
kvinnor. 
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I den tredje fasen, beslut- och förberedelsefasen, enligt Barth och Näsholm (2006, s. 73-75) 
och Billinger (2009, s. 168) ska en person bestämma sig och ta ett beslut om att genomföra en 
förändring.  I denna fas kan det fortfarande återfinnas känslor av ambivalens och oro inför att 
på riktigt genomföra en förändring. Här blir det av betydelse att personen börjar förbereda sig 
inför genomförandet av beslutet. Utifrån denna fas kan det antas att samtliga klienter någon 
gång under sin förändringsprocess fattat ett beslut om att genomgå en förändring. 
Anledningen till att ta detta beslut har dock varierat hos de olika klienterna samt hur stor 
ambivalensen inför förändringen varit. I Johans fall fattade han beslutet om att genomgå en 
behandling med en viss ambivalens inför beslutet men att den släppte då han kom till de andra 
behandlingshemmet. Det kan tänkas att en orsak till att ambivalensen försvann och att 
motivationen förstärktes är att han upplevde en social tillhörighet i behandlingsgruppen. 
Motivationen kan ha ökat genom att de andra som medverkade i behandlingsgruppen spred en 
positiv inställning samt att de själva var motiverade till förändring. Denna inställning kan ha 
smittat av sig på Johan. Börje upplevde sig ha “nått botten” och i samband med detta valde 
han att åka på behandlingshem. Barth och Näsholm (2006, s. 73-75) och Billinger (2009, s. 
168) menar att det är i den tredje fasen som individen fattar ett beslut om att genomföra en 
förändring. En tolkning är att Börje fattade ett aktivt beslut om att genomföra en förändring 
men upplevde dock inte känslor av ambivalens som Johan. Det kan tänkas att Hildas och 
Börjes process i denna fas liknat varandra på så sätt att dem båda tog ett beslut om att 
genomföra en förändring utan att uttrycka känslor av ambivalens inför det. Det som skiljer 
dem åt i denna fas är att Hildas motivation till förändring påverkats negativt och i samband 
med detta fått känslor av ambivalens inför beslutet, då hon inte fick komma till önskat 
behandlingshem.    

Fas fyra - Handlingsfasen (Action) 
Samtliga klienter som intervjuats har genomgått någon form av behandling för sitt missbruk. 
Johan genomgick en frivillig behandling på ett behandlingshem där han deltog i gruppterapi 
samt ägnade sig åt träning, vilket bidrog till att han skapade en ny identitet. I och med detta 
påbörjade han en ny livsstil då han slutade röka cigaretter och ägnade dagarna åt träning. 
Johan genomförde behandlingen och har varit nykter och drogfri sedan dess. Vad gäller Börje 
påbörjade han en avgiftning på ett behandlingshem som varade i en vecka. Efter avgiftningen 
fortsatte han sin behandling på hemmaplan då han genomgick en öppenvårdsbehandling på 
två år. Sebastian påbörjade en frivillig 12-stegsbehandling i samband med SoL-placeringen 
där han deltog i ett flertal aktiviteter. Tiden på behandlingshemmet upplevde han som mycket 
positiv men efter en längre tid slog det honom att han inte alls var lika långt gången i sitt 
missbruk som resten av dem på behandlingshemmet. Han fick genom andra klienter på 
behandlingshemmet, en romantiserad bild av missbruket och tillslut beslöt han sig för att 
lämna behandlingshemmet för att återgå i missbruk. I Hildas fall påbörjade hon en behandling 
men kände sig ännu inte mogen för att genomföra den. I och med detta avbröt hon 
behandlingen och blev kort därefter gravid. Graviditeten bidrog till att hon var nykter i tre år 
men efter en tid återföll hon i tablettmissbruk. 
 
Barth och Näsholm (2006, s. 76-77) och Billinger (2009, s. 168) benämner den fjärde fasen 
som handlingsfasen och det är här klienten omsätter sin motivation i handling. Omgivningen 
börjar nu se påtagliga beteendeförändringar hos personen då den kan upplevas som aktiv, 
utåtriktad och positiv. Det kan tänkas att Johan och Börje vid dessa tidpunkter i sina liv 
befann sig i den fjärde fasen. Detta genom att de båda aktivt agerat för att bli nyktra och 
drogfria. Johan började träna och skapade sig en ny identitet vilket kan vara ett tecken på en 
positiv beteendeförändring. Det kan tänkas att Johan inte haft kunskap om hur han ska agera i 
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sociala sammanhang i nyktert tillstånd, då han under största delen av sitt vuxna liv varit 
narkotikapåverkad. Genom behandlingen kan det vara så att han fått kunskaper och verktyg 
till att hantera sociala sammanhang på ett nyktert och drogfritt vis som i sin tur bidragit till att 
han blivit mer utåtriktad och aktiv. Den nya identiteten som han skapat genom sin träning kan 
även vara en bidragande faktor till att han är mer positiv och utåtriktad. Börje kan tänkas ha 
genomgått en liknande förändring som Johan. Genom behandlingen på öppenvården kan det 
vara möjligt att han kände sig mer bekväm med att vara i sociala sammanhang utan att dricka 
men också att han fick en mer positiv inställning till livet. Genom detta kan det även tänkas 
att Börje skapade en ny identitet som inte var förknippad med alkoholen och därför medförde 
något positivt. I och med att Börje upprätthöll sin nykterhet under behandlingens gång är en 
rimlig tolkning att hans omgivning uppmärksammade detta och såg en beteendeförändring 
hos Börje. Det kan tänkas att Börje och Johan befinner sig i den fjärde fasen som enligt Barth 
och Näsholm (2006, s. 76-77) och Billinger (2009, s. 168) innefattar att personen har omsatt 
sin motivation till handling. Ett antagande som kan göras är att Johan och Börjes 
förändringsprocess skiljer sig från både Hildas och Sebastians. Då de båda sistnämnda tog ett 
återfall under den fjärde fasen, handlingsfasen. 
 
Barth & Näsholm (2006, s. 77-78) Billinger (2009, s. 168) tar upp begreppet återfall (relapse) 
som vanligen används för att beskriva när en klient återgår till problembeteendet efter att 
klienten genomfört en förändring. Återfall kan ske i samtliga faser och medför att personen 
går tillbaka till en tidigare fas. Det kan vara till fasen innan eller ända till begynnelsen av 
processen. Trots det att Sebastian fick en positiv erfarenhet av behandlingen beslutade han sig 
för att fortsätta sitt missbruk. Detta kan tänkas grundas i att han som Hilda säger;  
 

Jag kände mig inte mogen för en behandling.  
 
Både Börje och Johan har i de tidigare faserna betonat att de “nått botten”. Att “nå botten”, 
som kan tolkas som ett sätt att komma till insikt kan tänkas vara en viktig aspekt för en 
individ i ett förändringsarbete. En tolkning som kan göras är att Sebastian inte självständigt 
fattade ett beslut om att förändra sin situation, då han var under hot om LVU, som kan ha 
påverkat hans beslut till att genomgå behandlingen. Vilket kan vara en orsak till att han tog ett 
återfall. Det kan också tänkas att han inte upplevt sig färdig med missbruket och var därför 
inte motiverad till en förändring. Han hade inte nått botten än och därför blev återfall ett 
naturligt steg i processen. I Hildas fall kan orsaken till återfallet grundats i att hon inte fick 
tillgång till den metod och behandling hon själv ansåg sig behöva vid behandlingstillfället. 
Även det faktum att Hilda inte upplevde sig mogen för att genomföra en förändring kan ha 
orsakat att hon senare i livet tog ett återfall. Hon hade i likhet med Sebastian inte “nått 
botten”. Återfallen kan tolkas utifrån Barth och Näsholm (2006, s. 77-78) och Billinger (2009, 
s. 168) förklaring om återfall som innebär en återgång till problembeteendet. Ett antagande är 
att i och med Hildas och Sebastians återfall återgår de till den andra fasen i Stages of change-
modellen. Sebastian fortsatte med sitt amfetaminmissbruk som ledde till hemlöshet, skulder 
och kriminalitet. Under denna period träffade han sin sambo och efter en tid ställde hon ett 
ultimatum där kravet var att han skulle bli nykter och drogfri för att hon skulle stanna kvar i 
relationen. Hilda återföll till tablettmissbruket som efter lång tid övergick till ett 
amfetaminmissbruk. Amfetaminmissbruket medförde att Hilda blev hemlös och i samband 
med detta valde hon bort sina barn framför amfetaminet och kände en otrolig skuld och skam 
över försummelsen. Förutom de orsaker till återfallet som ovan nämnts kan det även tänkas 
att Hildas och Sebastians återfall kan vara kopplat till att de inte hade förståelse för 
konsekvenserna av sitt missbruk. Varken mot sig själva eller gentemot familj och omgivning. 
Barth och Näsholm (2006, s. 77-78) och Billinger (2009, s. 168) menar att återfallen kan ske i 
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alla faser och medför att individen går tillbaka till någon av de tidigare faserna. Hildas och 
Sebastians återfall kan ha medfört att dem båda tog sig tillbaka till fas två. Där de fortfarande 
var medvetna om sitt missbruk men var ambivalenta inför att fatta ett beslut om att sluta. 

Fas fem - Stabiliserings- och upprätthållandefasen (Maintenance) 
Alla klienter som intervjuats har tagit sig ur sitt missbruk och lever idag ett liv i nykter- och 
drogfrihet. Efter att Johan blivit drogfri, genomgått behandlingen och påbörjat sitt drogfria liv 
har han saknat någon att prata med. Han önskar att han hade haft möjlighet att bearbeta sina 
tidigare livshändelser som medfört känslor av skuld och skam. Börje är idag nykter och 
drogfri med familjen som stöd samt återkommande besök på öppenvården. Efter återfallet 
som både Hilda och Sebastian tog medförde det att de hamnade i den andra fasen i 
förändringsmodellen då de påbörjade förändringsprocessen på nytt. De båda beslöt sig för att 
genomgå en förändring, Hilda genomförde denna på ett behandlingshem för kvinnor, som vid 
denna tidpunkt i hennes liv var rätt behandling, med rätt målgrupp. Vad gäller Sebastian tog 
han beslut om att genomföra en förändring när hans sambo ställde det ultimatum som fick 
honom att vilja förändras, för sin egen skull, då han ville ha kvar henne i sitt liv. Sebastian 
genomförde denna förändring på egen hand utan några behandlingsinsatser, dock hade han 
kvar de verktyg han fått på behandlingshemmet han var på flera år tidigare. Sebastian menar 
att efter att han blivit drogfri måste han ständigt vara medveten om vilka fallgropar som 
eventuellt skulle kunna få honom att återfalla i missbruk. Hilda går fortfarande i samtal på 
öppenvården och deltar på vissa AA och NA möten för att bibehålla sin drogfrihet. Hon har 
även lärt sig identifiera de fallgropar som eventuellt skulle bidra till att hon återfaller i 
missbruk och arbetar därför dagligen för att inte kliva ner i dessa. 
 
Barth & Näsholm (2006, s. 77) och Billinger (2009, s. 168) nämner den femte och sista fasen, 
stabiliserings- och upprätthållandefasen som innebär att de förändringar som skett i de 
tidigare faserna nu ska förankras i personens vardag. Problemet ska successivt försvinna som 
ett problem hos personen och till slut enbart vara en erfarenhet som personen inte ständigt 
behöver tänka på. Dock har beroendeproblem en hög återfallsrisk och för många klienter 
medför denna typ av problematik att de måste ha verktyg och kunskaper för att kunna hantera 
risksituationer. Samtliga klienter som deltagit i denna studie är eniga om att det är av stor vikt 
att det finns någon eller något som bidrar till att dem inte återfaller i missbruk. Detta kan visa 
på att de i dagsläget är i den sista fasen då de alla reflekterar över hur de ska kunna bibehålla 
sin nykter- och drogfrihet. Det kan tänkas att klienterna har förankrat den kunskap de fått i de 
tidigare faserna i sin vardag då de varit nyktra över en längre tid. Det som skiljer dem åt är att 
alla utom Johan har upplevt sig ha ett stadigvarande stöd från någon i sin omgivning, förening 
eller professionell, vilket Johan saknar. Det kan tänkas att en regelbunden kontakt med någon 
som upplevs som ett stöd för en individ kan öka chansen att inte återfalla i missbruk då denne 
kan få ytterligare redskap och motivation som bidrar till fortsatt nykter- och drogfrihet.     

Förändringsprocess med behandlarna i fokus 
Samtliga behandlarna uppger att de arbetar inom öppenvården och de klienter som de 
kommer i kontakt med är där på frivillig basis och har bett om hjälp för sitt 
missbruksproblem. Behandlarna påtalar vikten av att hitta och förstärka klienters motivation 
till att förändras samt att behandlarna måste hjälpa klienten att på egen hand genomföra denna 
förändring. De menar att verktyg för detta bör därför tillhandahållas av behandlarna. 
Behandlarna påpekar att trots att en behandling är slut innebär det inte att klientens behov av 
stöd upphör då klienten kan behöva hjälp att bibehålla nykter- och drogfriheten även efter 
avslutad behandling. De uppger att behandlaren måste vara vaksam på klientens motivation 
för att undvika att den försvinner, som i sin tur kan leda till att klienten tar ett återfall. Då 
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motivation är något som hela tiden måste underhållas. Behandlarna påtalar vikten av att inte 
överföra sina egna värderingar och förklaringsmodeller på klienten, utan att detta 
förändringsarbete sker tillsammans. Då de ska hitta förklaringsmodeller och lösningar på 
problemet. Behandlarna ser det även som viktigt att klienten genomgår en eftervård efter 
avslutad behandling, i form av till exempel återfallsprevention. Detta är något som de 
uppmuntrar alla sina klienter till att göra.    
 
Behandlarna i denna studie har uppgett att klienterna söker kontakt för att de vill ha hjälp med 
att verkställa sitt beslut och genom detta kommer behandlarna in i bilden. Barth och Näsholm 
(2006, s. 71-72) och Billinger (2009, s. 168) skriver att klienter som är i den andra fasen är 
ambivalenta inför att genomföra en förändring.  Det kan även vara så att klienterna redan tagit 
beslut om att göra en förändring och därmed är i den tredje fasen som enligt Barth och 
Näsholm (2006, s. 73-75) och Billinger (2009, s. 168) innebär att behandlaren bör hjälpa 
klienten att hålla fast vid sitt beslut och fokusera på de positiva aspekterna av förändringen 
som kommer framöver. En tolkning utifrån behandlarnas utsagor är att klienter som kommer i 
kontakt med behandlarna har kommit till insikt med att de har en missbruksproblematik men 
fortfarande är ambivalenta inför att ta beslutet om att sluta. Klienter av denna karaktär kan 
därmed tänkas vara i den andra fasen i modellen. En tanke är att det är viktigt att behandlaren 
bemöter klienten på ett bra sätt när den söker kontakt. Detta för att uppmuntra och stärka den 
motivation som klienten redan har. På så sätt kan motivationen också tänkas öka, då klienten 
genom det goda bemötande kan känna sig upprymd av känslor av hopp samt ser sina resurser 
till att förändras.  
 
Behandlarna uppger att det är av vikt att genomföra en förändring tillsammans med klienten 
samt att det sker i klientens takt. I den andra fasen uppstår en ambivalens som klienten känner 
inför problemet och i detta läge bör behandlaren ge stöd genom dialog med klienten så att 
denne behåller sitt fokus och vidmakthåller sin motivation. Behandlaren bör vara 
uppmärksam på att klienten orkar vara kvar i fasen tillräckligt länge, så att denne inte tränger 
bort problemet. Behandlaren bör inte gå för hårt fram då det snabbt kan leda till protest och 
motstånd från klientens sida. Behandlaren bör vara ödmjuk, varsam och stödjande då klienten 
kan vara sårbar, osäker och skamfylld (Barth & Näsholm, 2006, s. 71-72, Billinger, 2009, s. 
168). Ett antagande är att behandlarna är medvetna om att hjälpa klienten att se problemet ur 
olika perspektiv samt hjälpa denne se lösningar på det. Detta kan tänkas medföra att klientens 
ambivalens inför problemet försvinner eller minskar. Att behandlarna betonar vikten av att 
genomföra behandlingen tillsammans och i klientens takt kan tänkas vara viktigt att beakta i 
samtliga faser i modellen, då det kan tänkas att om behandlaren ensam bestämmer vad och 
hur klienten ska genomföra sin förändring kan det skapa motsatt effekt i behandlingen. Om 
behandlaren har kunskap om att klienten genomgår dessa olika faser kan det underlätta för 
behandlaren att följa klienten i dennes arbete med att genomgå en förändring och därmed kan 
stötta klienten på bästa sätt.  
 
De behandlare som intervjuats har samtliga påtalat att behandlaren måste stötta klienten i 
dennes förändringsprocess samt även finnas kvar efter behandlingen som stöd om klienten är i 
behov av det. Enligt Barth och Näsholm (2006, s. 76-77) och Billinger (2009, s. 168) innebär 
den fjärde fasen att behandlaren bör bekräfta och uppmuntra klientens nya beteende samt 
hjälpa klienten att göra målet med förändringen tydlig. Det kan tänkas att i den fjärde fasen 
kan behandlaren med hjälp av sina teorier och metoder ge klienten resurser till att genomföra 
det beslut som klienten tidigare tagit om att göra en förändring. Klienten kan i denna fas 
tänkas få verktyg och redskap för att kunna bibehålla sin nykter- och drogfrihet. Det kan 
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tänkas att behandlarna i denna studie anser att det är viktigt att finnas kvar i klienternas liv, 
både i den fjärde och femte fasen.  
 
Behandlarna nämner vikten av eftervård vid avslutad behandling som kan kopplas till den 
femte fasen som innefattar enligt Barth och Näsholm (2006, s. 77) och Billinger (2009, s. 
168) att behandlaren behöver hjälpa klienten att integrera dennes nya beteende i vardagen 
samt uppmärksamma och förebygga återfall. Vad gäller den femte fasen kan det tänkas att 
behandlarna inser svårigheten med att bibehålla en nykter- och drogfrihet och kan därmed 
behöva finnas som stöd för att motivera och hjälpa klienten med bibehållandet. Vetskapen hos 
klienten om att det finns någon att vända sig till vid behov kan tänkas vara en bidragande 
faktor till att klienten inte tappar sin motivation och inte tar ett återfall. På så sätt kan klienten 
få kunskap om hur den ska tackla de vardagliga fenomen som kan bidra till ett återfall.  

Slutsats 
Det har framkommit i denna studie att samtliga klienter anser att de egenskaper som återfinns 
i en bra behandlingsrelation är viktiga för klientens förändringsmöjligheter. Samtliga 
respondenter betonar relationen mellan klient och behandlare och de egenskaper en god 
behandlare behöver ha. Detta då de var eniga om att behandlaren ska vara engagerad, inge 
hopp, öka det egna ansvaret hos klienten, vara lättillgänglig, ställa rimliga krav, hålla det 
denne lovar, motivera, ha tålamod samt ge stöd efter avslutad behandling om behovet finns. 
Behandlaren ska även beakta klientens sociala nätverk och ta med dem i arbetet för en 
förändring. Det är viktigt att behandlingen sker på frivillig väg samt att behandlaren inger 
känslor av tillit. Vidare är en slutsats att klienterna behöver ha en egen motivation för att en 
förändring ska komma till stånd, denna uppfattning delar de behandlare som intervjuats, att 
det inte går att arbeta med någon som inte vill förändras. Det är viktigt att behandlaren 
uppmuntrar klienter till förändring samt försöker förstärka deras motivation då den är 
avgörande för klienten och dennes förändringsmöjligheter. I denna studie har det framkommit 
att klientens livssituation påverkar dennes motivation. Har klienten ett socialt nätverk där det 
finns stöd från sambo, barn, släkt och vänner samt andra nyktra- och drogfria människor kan 
det vara lättare för klienten att hitta motivationen jämfört med en klient som har ett bristande 
socialt stöd. Nyktra fritidsaktiviteter och föreningar kan vara en motivationsfaktor för klienten 
att bibehålla sin nykter- och drogfrihet då denne får känna tillhörighet, får ökat 
självförtroende samt inspiration och motivation genom att träffa människor som genomgått 
liknande förändringsprocesser som sig själv men kommit längre i processen. Har klienten ett 
bristande nätverk är det av betydelse att behandlaren går in och kompenserar för detta för att 
öka och bibehålla motivationen och därmed möjliggöra en förändring. Det har framkommit i 
denna studie att en motivationsrelation är av vikt för att behandlaren och klienten ska skapa 
en god behandlingsrelation som i sin tur kan medföra att klienten genomgår en förändring. En 
slutsats som dras är att samtliga klienter, mer eller mindre, betonar de grundstenar som 
återfinns i en motivationsrelation och värdesätter de hos sin behandlare för att lättare kunna 
genomgå en förändring. Även de behandlare som intervjuats värdesätter grundstenarna hos 
sig själva för att skapa de bästa förutsättningarna för klienten och dennes 
förändringsmöjligheter. Det är behandlaren som måste beakta att relationen skapas på ett 
positivt sätt så att den inte övergår till en demotivationsrelation, där relationen speglar 
behandlaren och inte klienten, som den borde göra (jmf. Revstedt, 2014 s. 124-126). Vad 
gäller Stages of change-modellen har det visat sig att samtliga klienter har genomgått den på 
ett eller annat sätt. Det har framkommit att faktorer som personlig mognad, motivation, att 
klienten gör förändringen för dennes egen skulle samt att denne har “nått botten” haft stor 
betydelse på motivationen och förändringsprocessen. En slutsats som har dragits är att 



39	   	  

klienterna sett missbruket som ett problem, där de sett fler nackdelar än fördelar med 
missbruket som därmed har möjliggjort en förändring.    

Diskussion 
I denna studie har ett strategiskt snöbollsurval använts som metod för att komma i kontakt 
med lämpliga respondenter. Denna metod kan ha medfört vissa begränsningar i form av att vi 
genom vårt sociala nätverk kommit i kontakt med dessa. Detta kan ha påverkat 
respondenternas val till att medverka i studien. Denna urvalsmetod kan även ha medfört 
positiva aspekter i form av att vi lätt kom i kontakt med människor som var representativa för 
studien. Ytterligare en brist med denna studie som bör framföras är att det inte går att 
generalisera studien då respondenternas utsagor är kopplade till deras egna erfarenheter och 
upplevelser av sitt missbruk och sin kontakt med en behandlare. Då vi använt oss av en 
kvalitativ insamlings- och analysmetod i detta arbete anses de vara lämpliga utifrån syfte och 
frågeställningar då studien haft till uppgift att undersöka kvalitativa skillnader i människors 
utsagor, som att få en djupare kunskap om respondenternas erfarenhet av 
behandlingsrelationen. Denna studie vilar på ett abduktivt arbetssätt. Patel och Davidson 
(2011, s. 24) nämner att det finns risker med att arbeta abduktivt, då alla forskare är färgade 
av tidigare erfarenheter och förförståelse. Det finns en risk att forskaren medvetet eller 
omedvetet utser studiens respondenter utifrån de tidigare erfarenheterna och dennes 
förförståelse. Detta kan även medföra att forskaren formulerar en teori som gör det svårare att 
se en helhetsbild, då relevanta analyser lättare kan förbises. Ett antagande utifrån detta är att 
vår studie kan ha påverkats av vår förförståelse och tidigare erfarenheter. Det faktum att vi har 
belyst och synliggjort våra tidigare erfarenheter och vår förförståelse har vi försökt minimera 
risken för att vårt resultat ska bli allt för färgat av detta. 
 
En annan brist med denna studie som bör nämnas är den kritik som Stages of change-
modellen fått. Enligt Billinger (2009, s. 168) kan de olika faserna upplevas diffusa, då faserna 
är svåra att operationalisera i och med att de flyter samman. Den positiva kritik som modellen 
har fått är att den kan bidra till att individer som saknar motivation till förändring lättare kan 
ta till sig tankebanor som kan leda till en förändring. Vi delar Billingers positiva kritik då vi 
anser att denna modell ger en bra bild av hur en människas förändringsprocess kan te sig och 
att det är viktigt som behandlare att vara medveten om denna för att kunna hjälpa sina klienter 
på bästa sätt, utifrån var klienten är i sin förändringsprocess. Vi håller dock inte med Billinger 
i den negativa kritik hon ger modellen vad gäller att faserna är diffusa och flyter samman då 
vi anser att en bör ha i åtanke att denna modell beskriver en idealprocess där en bör vara 
medveten om att alla förändringsprocesser är individuella och ter sig på olika sätt. 
 
I denna studie har det framkommit att behandlingsrelationen är viktig för att uppnå ett positivt 
behandlingsresultat. Detta är även något som tidigare forskning (Holmqvist, 2007, s. 144, 
Lambert & Barley, 2001, Røkenes, 2007, s. 12) visar på. Det kan tänkas att sannolikheten för 
att behandlingsrelationen är av vikt, ökar i och med att vårt resultat jämlikt tidigare forskning 
påpekar detta. Vad gäller en klients förändringsprocess har det i denna studie framkommit att 
klientens motivation är av betydelse för att en förändring ska vara möjlig men även att denne 
gör förändringen för sin egen skull. Tidigare forskning (Von Greiff & Skogens, 2012) visar på 
att individer med en missbruksproblematik genomgår en förändringsprocess när de 
bestämmer sig för att sluta med missbruket samt att orsaken till detta kan vara att personen 
kommit till insikt med sitt problem och nått botten. Detta är även något som framkommit i vår 
studie, att klienterna beslutade sig för att genomföra en förändring då de nått botten. En tanke 
är att det kanske är svårt att få någon att sluta missbruka om denne själv inte anser sig vara i 
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behov av att sluta. Det kan tänkas att behandling genom tvångsvård eller anstaltsvistelser är 
effektlösa efter avslutad behandling om klienten själv inte bestämt sig för att sluta missbruka. 
Tidigare forskning (Von Greiff & Skogens, 2012, Griffith, 1984, s. 199-201) tar upp 
betydelsen av att klientens sociala nätverk tas med i arbetet då klienten genomgår en 
förändring. Även föreliggande studie visar på betydelsen av att ta med det sociala nätverket i 
förändringsprocessen. Detta tycker vi är intressant då vi tänker att människor med en 
långvarig missbruksproblematik har ett bristande socialt stöd. Missbruket har i många av 
klienternas fall bidragit till att relationen mellan dem och föräldrar, barn och/eller drogfria 
vänner brustit och därför kan det tänkas att ett fokus i behandlingen bör läggas på att reparera 
klientens nätverk som i sin tur kan vara avgörande för om klienten kan och vill bli nykter och 
drogfri.  
 
Klientens motivation är något som framkommit i denna studie, som avgörande för att en 
förändring ska vara möjlig. Motivationen bör enligt respondenterna grundas i klienten själv 
men kan komma utifrån i form av familj, vänner och arbete. Detta nämner även tidigare 
forskning (Von Greiff & Skogens, 2012, Griffith, 1984, s. 199-201)  som menar att 
motivationen är avgörande för om en klient ska kunna genomgå en förändring och den 
motivationen bör grundas i denne själv men kan komma utifrån klientens sociala nätverk så 
som dennes barn. Det kan tänkas att det sociala nätverk som finns runt en person är viktig för 
att hitta motivation till att genomföra en förändring samt bibehålla den. En annan aspekt av 
detta är att om klienten inte har ett socialt nätverk kan denne riskera att inte finna den 
motivation som klienten är i behov av och därmed kan en förändring försvåras. Då klienten 
inte har någon att vara nykter och drogfri för.    
 
Klienterna har uttryckt behovet av att ha någon i sin omgivning som de kunnat få stöd av i 
arbetet mot nykter- och drogfrihet samt att de är i behov av struktur och behöver hjälp med att 
bygga upp ett normalt liv. En klient har även uttryckt behov av att behandlaren intar en 
föräldraroll i vissa sammanhang.  
 

Jag vill att min behandlare agerar förälder i vissa situationer då man inte vet hur man ska bete sig utanför 
missbrukskretsarna (Sebastian, 30 år)  

 
Vidare menar klienterna att en behandlare bör finnas kvar över tid samt även efter att självaste 
behandlingen är klar och att denne pushar klienten, har tålamod och hjälper klienten att ha 
tålamod. Då en förändring sker över en längre tid. Det klienterna uttrycker som värdefullt i en 
behandlare är även något som Johnson och Johnson (1999) och Bretherton och Munholland 
(1999) och Ainsworth (1991) beskriver som den inre arbetsmodellen. Under uppväxten 
utvecklar barnet i relation till sina anknytningspersoner en inre arbetsmodell som denne bär 
med sig resten av livet. Den inre arbetsmodellen innehåller personens egen uppfattning om sig 
själv, förståelsen av relationer samt omvärlden vilka är ständigt i förändring. För att denna 
förändring och utveckling ska vara i aktivitet behöver personen ha en trygg anknytning 
genom hela livet. En tolkning är att klienter ska genomgå en förändring där de ska bli nyktra- 
och drogfria och därmed förändra sin inre arbetsmodell och behöver därför en trygg person 
som kan finnas där för dem och vara en trygghet. Johnson och Johnson (1999) och Bretherton 
och Munholland (1999) och Ainsworth (1991) nämner att barnet under uppväxten behöver en 
trygg bas, anknytningspersonen, som kan vara den trygghet och stabilitet som barnet behöver 
när den undersöker världen och får nya kunskaper. I och med detta kan det tolkas som att 
behandlaren i vissa situationer kan få utgöra den trygga bas som klienten behöver för att 
kunna genomföra behandlingen. Då det kan tänkas att det inte bara är det lilla barnet som 
behöver en trygg bas utan även den vuxna människan som ska genomgå något som känns helt 
omöjligt och svårt. Detta är även något som Johnson och Johnson (1999) och Bretherton och 
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Munholland (1999) och Ainsworth (1991) nämner då det inte endast är, som barn, människan 
är i behov av en trygg anknytning till sina föräldrar utan även som vuxen då livspartnern kan 
inta den funktionen. En anknytningsrelation är av värde i vuxen ålder då denne ska känna 
trygghet och tillhörighet (Johnson och Johnson, 1999 & Bretherton och Munholland, 1999 & 
Ainsworth, 1991). En tanke är att behandlaren i vissa situationer får fylla den funktion som en 
förälder eller partner skulle tagit, då klienten för tillfället kanske inte är anknuten till någon. 
Det kan tänkas att det är genom anknytningspersonen som klienten kan få kontakt med den 
inre arbetsmodellen och på så sätt lättare kan genomgå en förändring. Klienten kan då tänkas 
få en ny uppfattning om sig själv och inte enbart se sig som en missbrukare. Klienten kan 
också möjliggöra, i samband med anknytningen till behandlaren, en förståelse för omvärlden 
som bidrar till att klienten kan se hur dennes omgivning har påverkats av missbruket och 
därmed blir det en ytterligare motivationsfaktor till att genomgå förändringen. En annan tanke 
som dyker upp är att klienten i en förändringsprocess regredierar och därmed blir i behov av 
samma bemötande som ett barn. Det kan tänkas att klientens missbruksproblematik har 
påverkats av missbrukslivet på ett sådant sätt att deras självförtroende och självkänsla sjunkit 
och därför behöver en trygg person som kan agera anknytningsperson oavsett om det är 
partnern, behandlaren eller någon annan anhörig.    
 
Att se behandlingsrelationen utifrån anknytningsteorin kan vara av vikt i kommande 
forskning för att få en djupare förståelse för behandlingsrelationens betydelse i 
förändringsarbetet. Dock visar forskning att en negativ relation enligt Griffith (1984, s. 185-
186) skapas då en behandlare intar en föräldraroll gentemot klienten. Därför anser vi det 
intressant att undersöka vidare om anknytningens relevans för behandlingsrelationen, är 
klienter i behov av att behandlaren intar en föräldraroll och låter klienten knyta an till 
behandlaren eller är det som Griffith (1984, s. 185-186) nämner, att en dålig relation skapas i 
de fall då behandlaren agerar förälder. 
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Bilaga 1 - klienternas intervjuguide 
Varje intervju kommer att ske under cirka 1 timme för att sedan transkriberas förutsatt att 
respondenten godkänner inspelning under intervjun.  
 
Inledning 
Egen presentation av oss själva, vilka vi är och studiens syfte. Syftet är att undersöka hur 
klienter upplever vikten av en relation till sin behandlare i arbetet med att bli drogfri.    
Informera om anonymiteten och att de när som helst får avbryta sin medverka i studien. 
Intervjun kommer endast användas i forskningssyfte. 
Intervjupersonenen kommer få möjlighet att läsa studiens slutresultat. 
 
Bakgrund 

• Skulle du vilja berätta hur ditt missbruk har sett ut? 
• När och hur förstod du att du hade ett missbruksproblem? 
• Hur upplever du att ditt missbruk påverkat din omgivning, familj, vänner, ev. barn? 
• Har du fått hjälp och stöd av någon i din omgivning med att ta dig ur ditt missbruk? 
• Har du under ditt missbruk varit aktiv på arbetsmarknaden? 
• Vad fick dig att vilja genomgå en förändring? 
• Hur gick dina tankegångar innan du tog beslutet om att sluta?  
• Vad fick dig att sluta? 
• Hur upplevde du övergången från att ta beslutet till att faktiskt genomgöra det? 

 

Behandling 
• Har du genomgått någon behandling? 
• Vilka/Vilken behandling har du genomgått? 
• Vad är din upplevelse av den/dem? 
• Vad har fungerat respektive inte fungerat för dig i 

behandlingen/behandlingarna?  Varför/Varför inte? 
• Nu i efterhand, vad har du sett som betydelsefullt för dig i ditt arbete med att bli 

nykter/drogfri? 
• Vad har du behövt göra för att bli nykter/drogfri? 
• Vad anser du vara det mest effektfulla för dig i din behandling/behandlingarna? 

 

Relation 
• Hur har du upplevt behandlaren i förhållande till din process att bli nykter och drogfri? 
• Vad är det hos en behandlare som du tycker är bra och hjälpande? 
• Hur tycker du att en bra behandlare ska vara? 
• hur har du upplevt att din/dina behandlare har varit? 
• exempel på följdfrågor beroende på svar: vad hade du önskat att din/dina behandlare 

hade gjort mer/bättre för dig och din tillnyktringsprocess? 
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Bilaga 2 - behandlarnas intervjuguide 
Varje intervju kommer att ske under cirka 1 timme för att sedan transkriberas förutsatt att 
respondenten godkänner inspelning under intervjun.  
 
Inledning 
Egen presentation av oss själva, vilka vi är och studiens syfte. Syftet är att undersöka hur 
klienter upplever vikten av en relation till sin behandlare i arbetet med att bli drogfri.    
Informera om anonymiteten och att de när som helst får avsluta sin medverka i studien. 
Intervjun kommer endast användas i forskningssyfte. 
Intervjupersonerna kommer få möjlighet att läsa studiens slutresultat. 
 

Bakgrund 
• Hur länge har du arbetat inom socialt arbetet? 
• Vilka utbildningar har du? 
• Inom vilka områden har du arbetat? 
• Vad arbetar du med idag? 

 

Behandling/Relation   
• Vilken/vilka typer av missbruksproblematik har klienterna som du arbetat med i 

behandling haft? 
• Vilken typ av behandlingsmetod arbetar du utifrån? 
• Utifrån din erfarenhet, vad har du upplevt som värdefullt för klienter i behandling? 
• Vad kan påverka att arbetet ”inte” utvecklas som det är tänkt?  
• Vilka egenskaper bör en “bra” klient ha enligt dig? Hur tillgodogör sig en klient 

behandling på bästa sätt? 
• Hur ser du på klientens motivation för en förändring? 
• Vad kan bidra till att klienten blir motiverad? 
• Vad ser du som värdefulla egenskaper hos dig för att skapa förutsättningar för klienten 

att kunna bli nykter och drogfri? 
 
	  
	  
	  


