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Upplevelsen av tro på den egna förmågan hos individer med 

substansberoende 
 

Josefin Eriksson 

 

Tron på den egna förmågan att förbli återhållsam (”abstinence self-efficacy”) 

har visat sig vara en bidragande faktor till att personer med substansberoende 

lyckas förbli återhållsamma. Syftet med studien var att undersöka om det 

fanns gemensamma teman inom tron på den egna förmågan hos människor 

med substansberoende, med särskilt fokus på faktorer som bidrar till 

förmågan att förbli återhållsam. Detta har undersökts genom åtta intervjuer 

med människor som inte längre är aktiva i sitt substansberoende. Deltagarna 

var 19-65 år gamla, varav en var kvinna. Alla deltagare har haft någon form 

av substansberoende, varav sex deltagare hade alkohol som sin 

huvudsubstans. De teman som hittades inom förstärkande faktorer var yttre - 

relationer och aktiviteter, samt inre - inneboende motivation och tankar. Det 

tema som hittades inom faktorer som försvagar var motgångar. Studien kan 

användas för att bättre förstå vilka faktorer som är bidragande när det kommer 

till substansberoendes tro på den egna förmågan att förbli återhållsam.  

 

  

Keywords: abstinence self-efficacy, addiction, qualitative, substance abuse 

 

 

Inledning 

 
Kriterierna som ställs, och vilken diagnos som används för missbruk eller beroende beror på 

vad som utgås från. Om det utgås från den diagnos som ställs inom psykiatrin, eller forskning, 

använder ställs diagnosen substansbrukssyndrom, vilket har översatts och enligt DSM-V 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders) (American Psychiatric Association, 

2013), handlar om elva kriterier, varav minst två ska vara uppfyllda. Exempel på dessa kriterier 

är att personen använder substanser oftare och i större mängd än det var menat i början, att 

personen har ett sug efter substansen som kan komma vid vilken tidpunkt som helst, att 

personen misslyckas med åtaganden såsom skola eller arbete, samt att personen använder 

substansen trots medveten risk för den egna hälsan.  

I tidigare versioner av DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) används 

begreppen missbruk och beroende. Skillnaden mellan missbruk och beroende i DSM-IV 

handlar i korta drag om att missbruk har sociala konsekvenser för personen och att beroende 

handlar mer om den psykologiska inverkan drogen har på personen. Missbruk och beroende har 

i DSM-V sammanställts till den ovan nämnda benämningen substansbrukssyndrom.  

Utgås det istället från vad sjukvården ställer för diagnos är det enligt ICD-10 (The ICD-10 

classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic 

guidelines) (World Health Organization, 1992) istället ett substansberoende, vilket har översatts 

och definieras som när användandet av substansen blir viktigare än annat som tidigare varit 

grundläggande för individen. WHO förklarar även substansberoende som en blandning av 

kognitiva, fysiska och beteendemässiga företeelser där minst tre av följande sex kriterier bör 

uppfyllas: sug efter substansen, svårighet att hantera den mängd som intas av substansen, 

abstinens vid återhållsamhet, ökning av tolerans för substansen, att substansen blir viktigare än 

annat som tidigare varit viktigt, samt fortsatt bruk trots medveten risk för den egna hälsan.  

https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=46mh_alma2116604550003211&context=L&vid=46MH_V1&lang=sv_SE&search_scope=46MH&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,icd%2010&sortby=rank&facet=rtype,include,books&offset=0
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=46mh_alma2116604550003211&context=L&vid=46MH_V1&lang=sv_SE&search_scope=46MH&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,icd%2010&sortby=rank&facet=rtype,include,books&offset=0
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Likheten som finns mellan den diagnos som ställs enligt DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2013) och den som ställs enligt ICD-10 (World Health Organization, 1992) är att 

inom båda skolor anses det att substansen har blivit ett problem för individen som individen har 

svårigheter att hantera. En skillnad mellan diagnoserna som författaren ser är att den diagnos 

som ICD-10 ställer, substansberoende, har högre kriterier för att diagnosen ska kunna fastslås. 

För att få diagnosen substansberoende behöver minst tre av sex kriterier vara uppfyllda. För att 

få diagnosen substansbrukssyndrom behövs endast två av elva kriterier vara uppfyllda. Detta 

kan både ha för och nackdelar, exempelvis är det både positivt och negativt att det blir svårare 

att få en diagnos. Det kan samtidigt vara positivt eftersom risken att få fel diagnos är mindre 

när det ställs högre krav, vilket även kan vara negativt eftersom de som faktiskt behöver få 

diagnosen ställd skulle kunna hamna utanför kriterierna.  

I Socialtjänstlagen (Svensk författningssamling, 2001) används ordet missbruk eller 

missbrukare när det förklaras vilka specifika medborgargrupper som Socialtjänstlagen berör. 

Bland annat i 5 kap. 9 § ”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får 

den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket”. Dock finns det 

ingen direkt definition i lagen av vad missbruk är. Endast när LVM (lag om vård av missbrukare 

i vissa fall) (Svensk författningssamling, 1988) är aktuellt finns en definition om vad eller vilka 

som räknas in i den gruppen som kan vara aktuell för vård. Den definitionen handlar i korta 

drag om att personen riskerar att förstöra sitt liv om konsumtionen av substansen fortlöper och 

att behovet av vård inte kan tillgodoses av Socialtjänstlagen (Svensk författningssamling, 

2001). 

Socialstyrelsen gör däremot en specifik definition när det handlar om alkoholkonsumtion. 

De skriver om vad de kallar för riskbruk och förklarar riskbruk som ”en hög genomsnittlig 

konsumtion av alkohol eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden” 

(Socialstyrelsen, 2015b, s. 17).  Med intensivkonsumtion menas att dricka så pass mycket att 

berusning uppstår. Det begrepp som kommer att användas i denna studie är substansberoende, 

som är den definition som används i ICD-10 (World Health Organization, 1992). Den 

definitionen har valts eftersom författaren ser problematiken som en sjukdom som rubbar 

individens normala funktioner och för att substansberoende anses vara en mer konkret 

definition än de andra definitioner som nämns ovan. Denna studie kommer att handlar om 

individer med substansberoende och mer specifikt deras syn på tro på den egna förmågan att 

förbli återhållsam. I denna inledning blandas både svenska och internationella studier, tanken 

kring detta är att få en bred bild av hur olika begrepp definieras och kring hur forskning ser ut 

inom dessa ämnen. Författaren har inte hittat något som talar för att det skulle finnas skillnader 

mellan olika delar av världen när det kommer till forskning inom detta ämne. 

I samhället världen över finns överlag en negativ bild av människor som har någon form av 

substansberoende, detta även när personen haft åratal av nykterhet eller återhållsamhet (Hill & 

Leeming, 2014). En studie med sjuksköterskor i Jordanien visade att det till och med inom 

sjukvården finns en negativ syn på personer med substansberoende, vilket yttrade sig bland 

annat genom undvikande och diskriminering gentemot patienterna (Daibes, Al-Btousch, Marji 

& Rasmussen, 2016). Människor som tillfrisknat från sitt beroende och som är del av 

stödgruppen AA berättar i en studie att de ofta blir dömda för sin bakgrund som missbrukare, 

och att ett vanligt missförstånd hos allmänheten är att substansberoende handlar om bristande 

vilja att bli nykter (Hill & Leeming, 2014). Studien kom även fram till att ett viktigt steg för att 

kunna komma ur sin problematik handlar om att erkänna att det är ett problem, samt att 

distansera sig från den man var som aktiv alkoholist. Det var även viktigt för deltagarna att 

kunna erkänna att den så kallade ”botten” är nådd, att gränsen för hur mycket människan klarar 

i ett missbruk, utan att dö, är uppnådd.  

En kvantitativ studie i Sverige har undersökt hur mycket svenskar skattar att några utvalda 

substanser påverkar samhället, samt hur beroendeframkallande dessa substanser är (Blomqvist, 
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2012). De fyra kategorier av substanser som undersöktes var alkohol, tobak, cannabis samt 

”tyngre droger” (exempelvis heroin, kokain och amfetamin). Studien visade att människor 

jämfört med de andra substanserna överdriver hur mycket cannabis påverkar samhället och hur 

beroendeframkallande cannabis är, samtidigt som man underskattar hur beroendeframkallande 

alkohol är jämfört med de andra substanserna. Man kom även fram till att personer som har 

testat exempelvis cannabis eller ”tyngre droger” skattade både risken att bli beroende och hur 

mycket substanserna påverkar samhället som betydligt lägre än personer som inte har provat 

någon av substanserna. Studien undersökte även hur man såg på människors chans att komma 

ur sitt substansberoende, både genom behandling och genom så kallad självbehandling - att 

själv sluta med substansen. Vad man kom fram till då var att kvinnor hade en mer negativ 

inställning gentemot alla substanser i studien när det kom till självbehandling, och en mer 

positiv inställning till formell behandling, jämfört med män.  Personer som har testat cannabis 

eller ”tyngre droger” skattade även möjligheten att själv avbryta sitt substansberoende som 

högre, och skatta behovet av behandling som lägre jämfört med personer som inte hade testat 

droger, vilket man i studien menar kan bero på att dessa personer har erfarenhet av att själva ha 

slutat med drogen på egen hand.  

Många av de som enligt lagen kallas för missbrukare söker hjälp eller behandling vid 

upprepade tillfällen för att få hjälp med sin problematik. Risken för att återfalla i missbruk har 

enligt en kvantitativ studie i Bangladesh visat sig bero mer på psykiska eller intrapersonella 

faktorer, än på sociala faktorer, som man tidigare trott var den främst bidragande faktorn 

(Rahman, Rahaman, Hamadani, Mustafa, & Islam, 2016).  

När någon med substansberoende söker hjälp i Sverige används en strukturerad intervju som 

kallas för ASI-intervju (”Addiction Severity Index”) för att kartlägga substansberoende och 

som ett instrument vid utredning av vilka behov av exempelvis behandling en person har 

(Socialstyrelsen, 2017). En studie har gjorts med syfte att se om det finns specifika grupper i 

landet som vid upprepade tillfällen genomgår behandling för sitt substansberoende, det vill säga 

som återfaller efter behandling och söker hjälp igen (Grahn, Chassler, & Lundgren, 2014). Av 

det material som samlas in vid ASI-intervjuer har det visat sig att i Sverige är det först och 

främst de som är äldre, män, de som rapporterat fler år av beroendeproblematik, de som 

rapporterat fler tvångsvårdsepisoder och de som vid något tillfälle varit i slutenvård för sin 

psykiska hälsa, som återkommer i behandling. Att genomgå behandling flertalet gånger har 

dock visat sig kunna vara positivt för individen, eftersom detta i längden gör att personen håller 

sig återhållsam längre (Weisner, Ray, Mertens, Satre, & Moore, 2003).  

 

 

Self-efficacy - en förutsättning för återhållsamhet  

 
Det har visat sig att något som är viktigt för att lyckas komma ur substansberoende är tro på 

den egna förmågan (Jason, Davis och Ferrari, 2007). Self-efficacy är ett begrepp som arbetades 

fram av socialpsykologen Albert Bandura. Bandura (1997) menade att self-efficacy handlar om 

personens tro på den egna förmågan, och tro på vad du själv klarar av att förändra. Han menade 

att hur hög eller låg en persons self-efficacy är beror på vilken situation personen befinner sig 

i. Människor som har låg self-efficacy i en specifik situation undviker det de inte anser sig klara 

av. De får svårt att motivera sig och drar sig undan, eller ger upp tidigt. Människor med hög 

self-efficacy möter istället problem med att göra sitt allra bästa och kämpa på trots att det är 

svårt. Personer med hög self-efficacy ser svåra uppgifter som en utmaning, istället för att se 

svårigheter som ett hinder. Self-efficacy byggs upp när utmaningar uppstår som personen 

lyckas bemöta, och tvärtom så försämras en persons self-efficacy när personen misslyckas med 

något som personen trodde sig vara kapabel till att klara av (Bandura, 1997). Self-efficacy 

kommer vidare i studien att översättas som tron på den egna förmågan.  
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Bandura (1997) menade att det finns belägg för fyra källor till människans tro på den egna 

förmågan – tidigare erfarenhet (”mastery experience”), ställföreträdares erfarenheter 

(”vicarious experience”), verbal övertalning (”verbal persuasion”) och fysiska och emotionella 

tillstånd (”psysiological and affective states”). Den första, och den som Bandura (1997) menade 

har störst inverkan på personen, är tidigare erfarenheter och handlar om att tidigare framgång, 

men även om det motsatta, det vill säga om personens motgångar och misslyckanden. Den andra 

källan kallas för ställföreträdares erfarenheter och handlar i korta drag om hur personen har 

observerat att omgivningar klara uppgifter och hanterar svårigheter, och kan kopplas till 

modellinlärning. Klarar exempelvis en förälder att hantera en allvarlig eller farlig situation på 

ett sätt som personen upplever som förnuftigt, så är detta en källa till tro på egen förmåga. Den 

tredje källan är verbal övertalning som handlar den möjlighet som andra har att motivera en 

individ genom språket, vilket Bandura menar är en kortvarig form av tro på egen förmåga som 

mer specifikt kan hjälpa individen att klara speciella kortvariga uppgifter, eller klara sig förbi 

hinder. Den fjärde källan till tro på egen förmåga är fysiologiska och emotionella tillstånd som 

innefattar hur individen hanterar exempelvis pressande eller stressfulla situationer där individen 

måste hantera de känslor som uppstår (Bandura, 1997).  

Något som har visat sig ha inverkan på tro på den egna förmågan, samt om personen lyckas 

ta sig ur sitt beroende är personens bakgrund, och mer specifikt uppväxten. Det vill säga om 

personen haft problematiska hemförhållanden, exempelvis om personen blivit fysiskt eller 

psykiskt misshandlad som barn. En kvantitativ studie i Kina av Lu, Wen, Deng och Tang (2017) 

har visat att människor som haft en problematisk uppväxt har signifikant sämre självbild, lägre 

tro på den egna förmågan samt mindre motivation till återhållsamhet jämfört med människor 

som upplevt sig ha haft en trygg uppväxt. Samma studie visade även att ju bättre självbild en 

person har, desto högre tro på den egna förmågan och högre motivation till återhållsamhet. Att 

undersöka faktorer som kan bidra till att förstärka eller försvaga tro på den egna förmågan att 

förbli återhållsam var även syftet med denna studie. 

En studie har gjorts med människor med alkoholproblematik kring deras upplevelse av 

öppenvården, samt utrett hjälpmedel och hinder som bidrar till hur den frivilliga behandlingen 

går (Gilburt, Drummond, & Sinclair, 2015). Studien visade att deltagarnas tro på den egna 

förmågan i den givna situationen byggde både på det egna ansvaret, men även på den grad av 

stöd som fanns hos den personal som mötte dem i öppenvården. Detta handlade om att ju mer 

stöd och motivation personen fann hos personalen, desto större chans att lyckas med 

återhållsamhet och desto högre tro på den egna förmågan. Studien visade att starkt stöd kan 

yttra sig genom att personalen gick bortom sin yrkesmässiga roll, fick en relation med personen 

och var en medmänniska på olika vis. Något som istället bidrog till lägre tro på egna förmågan 

var om personalen upplevdes vara dömande, inte trodde på personen eller om personalen 

upplevdes vara oförskämd eller bemötte personen otrevligt. Den slutsats som drogs av studien 

i stort var att för att klara behandlingen behövs hög tro på den egna förmågan och egen 

motivation. Detta menar Gilbert, Drummond och Sinclair (2015) är något som många med 

substansberoende inte har, och detta är en bidragande faktor till att många misslyckas med att 

avbryta sitt substansberoende.  

En mer specifika form av self-efficacy är abstinence self-efficacy. Abstinence self-efficacy 

kommer i fortsättningen att översättas som tron på den egna förmågan att förbli återhållsam. 

Detta handlar om personens egen tro på sin egen förmåga, och till sina egna möjligheter, att 

förbli återhållsam. En studie av Jason, Davis och Ferrari (2007) visade att ju högre tro personen 

har på att den har möjlighet att förbli återhållsam, desto större chans att personen inte återfaller 

i sitt beroende. Studien visade även att tro på den egna förmågan att förbli återhållsam byggs 

upp successivt över tid genom stöd och information från den behandling som personen 

genomgår, samt genom längre vistelser på platser med behandlingsmöjligheter. Stevens, Jason, 

Ram och Light (2015) har i sin kvantitativa studie visat att det sociala nätverket som personen 
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har, har visat sig ha en positiv inverkan på tron på den egna förmågan att förbli återhållsam. 

Vilka faktorer som kan vara bidragande till tro på den egna förmågan att förbli återhållsam är 

något som denna studie kommer att undersöka vidare.  

En annan studie har visat att något som har positiv inverkan på tron på egna förmågan att 

förbli återhållsam är fler dagar spenderade i miljöer med återhämtningsmöjligheter, vilket 

exempelvis kan handla om behandlingshem med personal dygnet runt eller psykiatriska 

avdelningar. Medan det visade sig att fler dagar spenderade på otrygga eller ostabila platser, 

såsom exempelvis tillfälliga lösningar eller inneboende i någon annans bostad utan möjlighet 

att bidra ekonomiskt till hushållet, har en negativ inverkan på den egna förmågan att förbli 

återhållsam. Det vill säga att längre tid som spenderades i stabila förhållanden där fokus låg på 

återhämtning kan öka möjligheten att förbli återhållsam i längden (Whipple, Jason, & 

Robinson, 2016).  

Något som även har visat sig kunna förutse om en person som återhämtar sig från 

substansberoende kommer hamna i affektiva tillstånd, såsom depression eller ångestsymtom, 

är just låg tro på att förbli återhållsam (May, Hunter, Ferrari, Noell, & Jason, 2015). Den 

kvantitativa studien visade att det fanns samband mellan låg tro på förbli återhållsam, och risken 

att bli exempelvis deprimerad eller få ångest.  

Det har även gjorts en studie i Kina av Zhang, Feng, Geng, Owens och Xi (2016) med 

människor med substansberoende som är tvångsvårdade kring deras möjligheter att förbli 

återhållsamma. Den studien resulterade i att man fann två teman inom tron på den egna 

förmågan till återhållsamhet hos deltagarna – överdriven tro till sin egen förmåga 

(“overconfidence”) och hjälplöshet (“helplessness”). De med överdriven tro till sig egen 

förmåga underskattade sitt missbruk, eller ansåg sig inte vara i missbruk. De med överdriven 

tro sa även att de hade kontroll över sitt användande och att de kunde sluta när de ville. De 

hjälplösa gjorde tvärtom och överskattade istället hur djupt inne de var i missbruket, och ansåg 

sig vara mer inne i missbruket än de själva kunde hantera. Bland de hjälplösa var risken för 

återfall större, och de i den gruppen ansåg ofta att återfall berodde på attribut hos dem själva. 

De hjälplösa var oftare övergivna av sina familjer, eller fick mindre stöd från familjen. Till 

skillnad från de med överdriven tro till sin egen förmåga var de hjälplösa ofta positivt inställda 

till tvångsvård, och ansåg att tvångsvården var för deras eget bästa. Varken de med överdriven 

tro till sin egen förmåga eller de hjälplösa kunde försäkra att de inte skulle börja använda droger 

igen efter att tvångsvården var över, dock av olika anledningar. De med överdriven tro till sin 

egen förmåga för att de saknade motivation att sluta använda droger, de hjälplösa för att se 

saknade tro till sig själva.  

 

 

Syfte  

 
Vid insamling av litteratur för denna studie uppkom insikten om att många studier inom ämnet 

tro på den egna förmågan hos individer med substansberoende är kvantitativa, speciellt i 

Sverige. Det har som ovan nämnts gjorts en del studier utifrån substansberoende, men ofta 

handlar dessa om hur olika typer av behandling fungerar, eller vilka orsaker det finns till att 

människor hamnar i beroende. Dock har inga studier hittats som mer specifikt handlar om dessa 

människors egna upplevelser av sin tro på egna förmågan. 

Det finns en kunskapslucka att fylla som handlar om människans egna upplevelser av att ha 

ett substansberoende, och hur det har haft betydelse för personens tro på den egna förmågan. 

Detta ännu mer specifikt hos människor som är på väg mot normalitet, vilket av författaren här 

definieras som att ha varit ren/nykter en tid, vilket i denna studie har handlat om minst tre 

månader sedan sista perioden som aktiv i substansberoende. Studien har haft två deltagare som 

varit nyktra i över 25 år. Normalitet definieras även som att ha insett att ett problem fanns och 
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tagit tag i sin problematik. Att ha tagit tag i sin problematik handlar i denna studie exempelvis 

om att ta del av stödgrupper eller andra former av frivillig behandling, men även om att 

acceptera att ta emot annan hjälp från samhället.  

Syftet med denna studie är således att se till individer med substansberoende och till sin tro 

på egna förmågan att förbli återhållsam, med särskilt fokus på vilka faktorer som bidrar till 

förmågan att förbli återhållsam. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

De kriterier som ställts för deltagande är att de har ett substansberoende som de är på väg ifrån, 

det vill säga att deltagarna är på väg mot normalitet. Det urval som har gjorts har varit delvis 

snöbollsurval, delvis tillgänglighetsurval. Snöbollsurval på så vis att information om studien 

har delats ut till en stödgrupp för människor med substansberoende. Deltagarna i stödgruppen 

har sedan själva kontaktat författaren om de varit intresserade av att delta. Att detta även varit 

ett tillgänglighetsurval handlar om att författaren fått hjälp av personer som arbetar med 

människor med substansberoende att ta kontakt med eventuella deltagare utifrån de satta 

kriterierna. Ingen ersättning utgick till deltagarna. 

Deltagarna i studien var i åldrar mellan 19-65 år. Totalt deltog nio personer i studien, varav 

en var kvinna. Studien hade ett bortfall, en deltagare valde att inte genomföra den planerade 

intervjun. Deltagarna hade mellan 1-2 barn, och två hade inga barn.  

Alla deltagarna hade någon form av substansberoende. Av deltagarna hade sex deltagare 

alkohol som huvudproblematik, två deltagare hade ett blandmissbruk där alkohol inte har varit 

en del av beroendeproblematiken. Två deltagare var med i det så kallade LARO-programmet 

(Socialstyrelsen, 2015a) som är en läkemedelsassisterad rehabilitering mot opiatberoende, 

vilket innefattar behandling med medicin såsom Suboxone eller Buprenorfin för att hantera ett 

substansberoende av opiater. Alla deltagare berättar om att de i tonåren börjat dricka alkohol, 

eller testa droger, och sedan blivit fast i substansberoende.  

Hälften av deltagarna hade egna bostäder, medan den andra hälften har var inneboende på 

boende för personer med substansberoende. Av de fyra med egna bostäder bodde tre deltagare 

med partner. Av deltagarna hade fem daglig sysselsättning i form av arbete, medan resterande 

antingen var arbetssökande eller hade sjukersättning. Två deltagare hade formell utbildning 

inom sitt yrkesområde. Deltagarna har numrerats efter den ordning som intervjuerna 

genomfördes, första intervjun tilldelas nummer 1, och så vidare. Dessa siffror kommer att 

användas i resultatdelen för att påvisa vilken deltagare som sagt vad, samt för att påvisa att alla 

deltagare har varit en del av studiens resultat.  

 

 

Procedur 

 
Deltagarna tog sedan kontakt med författaren, eller gav samtycke till att författaren tog kontakt 

över telefon. När parterna hade kontakt bestämdes tid och plats för intervjun. Platsen för 

intervjun var hemma hos intervjupersonen vid fyra av intervjuerna. För två intervjuer var 

platsen en lokal för stödgrupper, och vid två intervjuerna var lokalen ett grupprum på ett 

bibliotek. Deltagarna fick ta del av ett missivbrev där studien presenterades kort genom att 

berätta att studien handlade om självförtroende hos människor med beroendeproblematik. I 

missivbrevet presenterade även Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011): att deltagandet är helt 
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frivilligt och att även under tiden då intervjun pågick kunde deltagaren avbryta, och därmed 

även avbryta deltagandet. Att deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att det endast är författaren som visste om att du medverkat och vad just du sagt under intervju, 

samt att resultatet enbart kommer att användas för detta uppsatsarbete.  

De etiska aspekter som tagits i hänsyn är först och främst konfidentialitetskravet med tanke 

på att deltagarna i denna studie till viss del är en utsatt grupp. Andra personer vet således vilka 

individer som har tillfrågats, men inte vilka som faktiskt har deltagit och vad dessa har sagt i 

sina intervjuer. I vissa fall i resultatet har även deltagarens nummer tagits bort eftersom vissa 

uppgifter lätt kan härledas till specifika deltagare, och därmed vara ett hot mot 

konfidentialitetskravet. Efter avslutad intervju blev deltagarna informerade om att om de kom 

på något mer de ville tillägga till materialet angående självförtroende så kunde de höra av sig 

författaren. Eftersom intervjuerna kan upplevas som känslomässigt ansträngande blev även alla 

deltagare tillfrågade om de upplevde att de hade någon att prata med efter intervjun om de 

upplevt att den varit påfrestande för dem. Alla deltagare uppgav att de hade någon att kontakta 

om de behövde prata angående det som författaren frågat om.  

 

 

Material 

 
Under intervjuerna användes en intervjuguide som skapats efter exempelfrågor från Kvale och 

Brinkmann (2014). Intervjuerna var semi-strukturerade och frågorna varierade därför något 

beroende på intervjupersonens val av ämne. Alla intervjuer började med bakgrundsfrågor: 

ålder, om personen har barn – antal barn, boendesituation, om personen arbetar eller har någon 

arbetsmarknadsåtgärd samt vad som var personens huvudsubstans när personen var aktiv i sitt 

missbruk. Efter dessa frågor fick deltagarna berätta om hur de hamnat i substansberoende, samt 

berätta kort om sin väg ifrån sitt beroende. Intervjuerna övergick sedan till att handla om syftet 

med studien – om tro på den egna förmågan att förbli återhållsam. 

Under intervjuerna och i intervjuguiden valdes ordet självförtroende som begrepp, detta för 

att deltagarna skulle ha en grundförståelse för det begrepp som användes, vilket det är 

författarens upplevelse att deltagarna inte hade om begreppet tro på den egna förmågan. För att 

deltagarna trots ett annat ordval skulle samtala kring samma begrepp valdes, från och med 

deltagare nummer 3, att som öppnande fråga ställdes följande fråga: ”Vad handlar 

självförtroende om enligt dig?” Detta för att se så att deltagarna förstod begreppet, och hade 

mer eller mindre samma förförståelse. För vissa intervjufrågor valdes begreppet tro på egen 

förmåga att användas. Två frågor som har formulerats på andra sätt än med ordet 

självförtroende är följande fråga: ”Hur ser du på din egen förmåga att fortsätta vara nykter/ren?” 

och ”Skulle du säga att du tror på dig själv/ på din egen förmåga – hur yttrar det sig?” Exempel 

på andra huvudfrågor som ställts till alla deltagare var: ”Berätta om en situation eller händelse 

då du upplevde att du hade bra självförtroende”, ”Berätta om en händelse eller situation när du 

upplevde att du hade dåligt självförtroende”, ”Hur skulle du skatta ditt eget självförtroende?” 

samt ”Skulle du säga att drogen har haft någon effekt på ditt självförtroende - hur?” 

Författaren antecknade under intervjuerna för att minnas tankar kring analysen av materialet 

som uppkom under tiden intervjun pågick. Detta upplevdes inte som att det var något som störde 

deltagarna i deras berättande, upplevelsen är snarare att deltagarna var vana vid att ha möten 

där den andra parten gör minnesanteckningar under mötet. Med samtycke från deltagarna 

spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon.  
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Databearbetning 
 

Efter genomförda intervjuer transkriberades inspelningarna ordagrant. Transkriberingen av alla 

intervjuer resulterade i ungefär 80 sidor material, genomsnittet per intervju var nio sidor 

transkriberat material. Databearbetningen var induktiv där författaren utgick från Kvale och 

Brinkmanns (2014) beskrivning av den induktiva processen. Beskrivningen som Kvale och 

Brinkmann använder var: ”i syfte att säga något generellt om den angivna klassens fall” (2014, 

s. 238) vilket tolkades som att göra analysen av materialet genom att undersöka vad materialet 

hade att bidra med.  

Första steget i analysen var att läsa igenom materialet. Materialet meningskoncentrerades 

sedan till ungefär två sidor för varje intervju. Detta gjordes genom att ta bort upprepningar och 

för studien oviktiga utläggningar samt omformulera meningar till mer komprimerad form, men 

ändå bevara innebörden av vad personen sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). Nästa steg i 

databearbetningen var att gå från rådata till enheter, detta gjordes genom att dela upp materialet 

i mindre enheter och bilda en lista för varje intervju. Enheterna omformulerades sedan till 

kortare komponenter för att ta fram kärnan i enheten. Listorna slogs sedan ihop till en lista. 

Komponenter som har haft likartad innebörd har även i detta steg slagits samman till en 

komponent, och därmed har två eller fler siffor inom parantes placerats efter komponenten.  

Författaren delade sedan upp dessa efter vad de handlade om, som en form av översiktligt 

metaanalys i syfte att hitta struktur i materialet. Från början delades materialet upp i fem delar, 

varav två valdes ut att utvecklas eftersom dessa två hade betydligt mer material än de övriga 

tre, och därmed var av större intresse för analysen. De två delar som materialet delades i, och 

som valdes ut för analysen, var upp i var faktorer som förstärker, och faktorer som försvagar, 

tro på den egna förmågan att förbli återhållsam. Materialet hade således delats upp i två delar 

och författaren gick vidare med att ta en av dessa delar i taget, dock med samma 

tillvägagångssätt som nedan beskrivs. De förstärkande faktorerna delades även upp i yttre och 

inre faktorer. Det material som samlats in kring förstärkande faktorer var ungefär dubbelt så 

stort som de försvagande faktorerna var, och för att enklare få en överblick delades materialet 

upp i två passande delar. Även faktorer som försvagar kunde ha delats upp i yttre och inre 

faktorer, detta har dock valts att inte göras eftersom det materialet var mindre och analysen 

därmed gick att objektivt genomföra utan den indelningen.  

Enheterna delades sedan upp i subkategorier, där enheter fick en rubrik som handlar om 

kärnan i enheten, enheter som hörde ihop fick en rubrik. När alla komponenter blivit indelade i 

subkategorier började kategoriseringen. Kategorierna parades sedan ihop till subteman och 

sedan parades alla subteman ihop ytterligare till tema.  

 

 

Resultat 

 
Fokus i denna undersökning har legat på deltagarnas egna upplevelser av tilltro på den egna 

förmågan att förbli återhållsamma. Alla deltagares material finns med som en del av resultatet, 

och flera deltagare talar om liknande upplevelser. De citat som finns med nedan är till viss del 

omskrivna från talspråk till ett mer läsvänligt språk, där bland annat ord som används endast i 

talspråk (såsom exempelvis ”liksom” och ”va”) har tagits bort. Även ord som har varit ohörbara 

har tagits bort eller ersatts med andra ord i den mån det har gått att kunna härleda vad personen 

menat att säga. I vissa meningar av de citat som används nedan har deltagarnas meningar varit 

ofullständiga i skriftligt språk och därför har ord lagts till i en klausul för att få fullständiga 

meningar och för bättre förståelse. Nedan beskrivs det resultat som författaren har fått fram 

efter att ha studerat det empiriska materialet.  
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Yttre faktorer som förstärker tron på den egna förmågan att förbli återhållsam 

 

Det första temat handlar om de yttre faktorer som bidrar till att deltagarna fortsätter tro på sin 

förmåga att fortsätta vara återhållsam. De yttre faktorerna definieras som omständigheter som 

finns omkring deltagare, vilket i denna studie handlat om relationer som deltagarna har, och 

aktiviteter som deltagarna är delaktiga i.  

 

Kategorier. Den första kategorin handlar om familjens inverkan på förmågan till 

återhållsamheten, vilket av flera deltagare beskrivs som ett positivt stöd och som relationer som 

deltagarna har fått möjlighet att bygga upp igen efter att de blivit nyktra/rena. Att dessa behövts 

byggas upp igen beskriver deltagarna har många olika orsaker men exempel på orsaker handlar 

om att man försummat familjen när man varit aktiv eller utnyttjat deras välvilja på olika vis för 

att kunna fortsätta vara aktiv. Familjens inverkan och möjligheten att finnas till för sina 

familjemedlemmar som nykter alkoholist beskrivs bland annat av deltagare 8:  

 

… sen på småtimmarna så ringde telefonen och då var det min dotter ... Då ringer hon … 

och säger såhär till mig: du pappa kan du komma och hämta oss? För du är den enda man 

kan ringa till såhär dags. … Det är mycket sidvinster som händer … Jag är på rätt väg. 

 

Även vikten av att vara ett föredöme och finnas där för sitt/sina barn har deltagarna talat om, 

ett exempel är deltagare 5 som insåg att livet förändras när man blir förälder: 

 

Det både gjorde mig så att jag var tvungen att steppa upp mig liksom, för att han ska se det 

och sen fick jag jobba in mig in i rollen för att vara det tillslut. … Det var också en ... vad 

fan händer nu? Vad ska jag göra nu? Nu kan jag inte göra som jag vill heller … Ja, men 

det är en riktig omställning. 

 

Nästa kategori handlar om vikten av socialt umgänge där deltagarna berättar om hur socialt 

umgänge hjälper när det uppstår bland annat situationer såsom sug, motgångar eller rastlöshet. 

Både deltagare 6 och 7 har beskrivit att de har träffat ”rätt” vänner sedan de blev nyktra/rena, 

och att vännerna finns där för dem när det uppstår situationer där deltagarna behöver stöd. 

Deltagare 7 berättar om sina vänner på följande vis: ”Alla vänner jag har, de är nästan (alla) 

missbrukare som har blivit nyktra. Så alla vet ju vad jag går igenom. Så jag kan ju nästan bara 

ringa vem som helst […] så får jag svar.” Detta tolkas av författaren som att det både är viktigt 

att hitta vänner som är likasinnade och som förstår vad man går igenom, men även att ha modet 

att höra av sig till dem när man exempelvis behöver prata eller upplever sug efter substansen. 

Den tredje kategorin är stödgruppen och den handlar egentligen likt den föregående 

kategorin om socialt umgänge, men mer specifikt om umgänge och delaktighet i stödgrupper 

för målgruppen substansberoende. Deltagarna beskriver att stödgruppen inte bara är viktigt för 

det sociala umgänget och att träffa människor, utan även för att finna verktyg för att hålla sig 

återhållsam, samt för att genom egna berättelser om erfarenheter hjälpa andra. De tre deltagare 

som var delaktiga i stödgruppen beskriver alla tre hur viktig den är för dem, Både deltagare 3 

och 8 berättar båda att de aldrig tror sig kunna sluta delta i stödgruppen, detta eftersom de då 

menar att risken är stor att de återfaller i sitt substansberoende. Deltagare nummer 3 berättar 

följande angående stödgruppens betydelse:  
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Gode gud låt mig aldrig … sluta gå för då riskerar jag (att återfalla)… Men det är ju det här 

som är det som gör att jag håller mig nykter. Jag går hit för min egen skull och jag hjälper 

andra människor med det också. 

 

Den fjärde kategorin bland de yttre faktorer som förstärker tron på den egna förmågan att förbli 

återhållsam är sysselsättning. Flera deltagare beskriver att risken att återfalla ökar när det 

uppstår rastlöshet och att olika former av sysselsättning har positiv inverkan på att fortsätta vara 

återhållsam. Deltagarna beskriver både sysselsättningar såsom att träna, träffa folk och att 

lyssna på musik som viktiga för dem. En återkommande sysselsättning som både deltagare 2, 3 

och 6 pratade om var att jobba. Deltagare 3 säger följande om sina möjligheter att hålla sig 

nykter: ”Det tror jag ska gå bra. […] Bara jag har jobbet och det har jag ju. Det är väldigt viktigt 

för mig.” Sysselsättning handlade även för två deltagare om mer andliga sysselsättningar såsom 

meditation, detta beskrivs som viktigt för att hitta balans i vardagen när det exempelvis var 

stressigt på jobbet eller i vardagen på andra vis.  

 

Teman. Det första subtemat socialt umgänge med nära och kära handlar både om familj och 

barn men även om umgänge med nya och gamla vänner, och umgänge med människor som 

bryr sig om personen på olika sätt. Det andra subtemat handlar om stödgruppen, vilket blivit 

till subtemat umgänge med likasinnade, detta eftersom stödgruppen inte bara handlar om att 

träffa människor, utan mer specifikt om att träffa andra med liknande problematik och att både 

få och ge stöd till andra. Det tredje subtemat är från kategorin sysselsättning, omformulerat till 

subtemat meningsfulla aktiviteter. De meningsfulla aktiviteterna tänker sig författaren handlar 

om att finna aktiviteter som kommer saknas om de avbryts eller försvinner. Exempelvis om 

deltagarna inte hade jobbet skulle de sakna det, och vara saknade på jobbet om de inte dök upp 

en dag. Samma sak med musiken och meditationen, det är något som deltagaren kommer sakna 

om deltagaren skulle sluta utföra dessa för dem meningsfulla aktiviteter.  
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Tabell 1 

Yttre faktorer som bidrar till att stärka tron på den egna förmågan att förbli återhållsam 

Meningskoncentrering 

(exempel) 

Subkategori Kategori Subtema Tema 

Finns sidvinster såsom att 

kunna hjälpa familjen när 

andra har druckit (8) 

 

Familjen 

   

Har fått kontakt med min 

son igen, vill inte förstöra 

den relationen (2) 

 

Barn 

Familjen   

X:et är ett stöd för mig (1) Tidigare 

partner 

  

Socialt 

umgänge 

 

Prata med Y, gav mig en 

extra puff (1) 

Närstående  med nära och 

kära 

 

Är tränare i fotboll, tror 

det hjälper att vara ett 

föredöme (5) 

Socialt 

umgänge 

 

Socialt 

umgänge 

  

Har träffat rätt vänner, de 

stöttar mig och kan ringa 

dem närsomhelst. (6) (7) 

 

Nya vänner 

   

Relationer 

Så länge jag går till 

stödgruppen håller jag mig 

nykter, kommer aldrig 

sluta gå. (3) (8) 

 

Finns alltid där 

   

Vi jobbar med att hitta oss 

själv, med självkänsla och 

personlig mognad. (3) 

 

Hitta sig själv 

 

Stödgruppen 

Umgänge 

med 

likasinnade 

 

I stödgruppen har jag fått 

verktyg, insåg att 

missbruket inte vart värt 

det. (3) (7) (8) 

 

Hitta verktyg 

   

Att bry sug om andra, att 

hjälpa andra och genom 

det hjälpa mig själv (3) (8) 

Bry sig om och 

hjälpa andra 

   

Jobbet är viktigt, längtar 

dit. (2) (3) (6) 

Jobb    

Meditation, ger positiv 

energi. (7) (8) 

Meditation    

Är tränare i fotboll, tror det 

hjälper att vara ett 

föredöme. (5) 

Träning/ 

umgänge 

Sysselsättning Meningsfulla 

aktiviteter 

Aktiviteter 

Musik, får en glad 

självbild. (7) 

Musik    

Åka ut och fiska, komma ut 

i naturen och sådär. (2) 

Komma ut     
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Inre faktorer som förstärker tron på den egna förmågan att förbli återhållsam. 
 

Det andra temat handlar om de inre faktorer som bidrar till tron på den egna förmågan att förbli 

återhållsam. Definitionen av inre faktorer är att dessa handlar om inneboende motivation och 

tankar hos deltagaren. Detta kan handla bland annat om insikter om att det liv man levde tidigare 

inte var värt det i längden och att man har mål att sträva mot och som man vill nå upp till som 

nykter eller ren.  

 

Kategorier. Den första kategorin är medveten om förmågor och handlar om komponenter 

som att man mår bäst när man får sköta sig själv och gå sin egen väg, samt insikten om att det 

endast är deltagaren själv som kan styra sitt sug och sitt intag av substansen. Det de deltagare 

som är med i den stödgrupp som nämnts ovan har pratat om, har även kopplats till denna 

kategori. Deltagare 8 talar exempelvis om hur han ser på alkoholen idag: ”Jag brukar säga såhär 

att alkoholen är en icke fråga för mig, däremot får aldrig min alkoholism bli det.”  

Kategorin kan sluta om man vill beskrivs av deltagare 4 som säger att: ”Jag brukar oftast få 

min vilja fram. Det har jag märkt nu efter alla dessa år. Jag har alltid fått som jag har velat på 

både gott och ont.”. Detta handlar bland annat om att deltagaren har fått den behandling, det 

boende och de mediciner personen velat ha för att komma ur sitt substansberoende. Deltagare 

1 och 6 talar även om att de tidigare har varit nyktra under perioder och att de då kommit ur det 

själva, och att det borde gå lika bra den här gången.  

Vad deltagarna har lärt sig som aktiv har även det visat sig vara en bidragande faktor till att 

tron på att hålla sig återhållsam. Deltagare 7 ser idag det aktiva livet som en erfarenhet: ”… 

idag ser jag det mest som en erfarenhet. En erfarenhet som inte alla får uppleva.” Deltagarens 

uttryck tolkas som han menar att substansberoendet inte bara har fört mig sig negativa 

konsekvenser, utan även är något som inte alla får uppleva och något man kan lära sig av.  

En kategori som har visat sig vara en bidragande faktor för två deltagare till att förbli 

återhållsam är substitut för drogen, ersätta drogen med medicin. Två deltagare är som ovan 

nämnt medverkande i LARO-programmet (Socialstyrelsen, 2015a), där mediciner används för 

att komma ifrån opiatberoende. Den ena av dessa två, deltagare 4, beskriver att med hjälp av 

substitutet så är hans förmåga att hålla sig ren mycket bättre än det var utan. Den andra 

deltagaren beskriver att det är tack vare medicinen som han inte har något sug alls idag.  

Samtidigt som nästa kategori materiella möjligheter skulle kunna tolkas som att det 

egentligen tillhör det tidigare temat, yttre faktorer, så tänker sig författaren att dessa företeelser 

ändå passar in bland de inre faktorerna eftersom detta handlar om tydliga mål som deltagarna 

har med sin återhållsamhet, och därmed som inre faktorer som förstärker tron på att hålla sig 

återhållsam. Deltagare 1 och 6 talar båda om vikten av att ha ett eget boende och hur det gör att 

man kan gå sin egen väg och få sköta sig själv. Deltagare 1 menar även att för honom är det 

viktigt att bli skuldfri: ”… i slutet av det här året då, då är jag hundra procent skuldfri. Så jag 

ser ju väldigt ljust på framtiden just nu för att den dagen jag får en lägenhet härifrån så får jag 

börja på ruta ett.”  

Författaren ser även nyktra möjligheter som en kategori där man finner hopp om framtiden 

och om att leva ett värdigt liv. Ett värdigt liv har deltagarna beskrivit som att det inte går att ha 

om man blir aktiv igen, och ett värdigt liv har efter deltagarnas berättelser tolkats som att det 

handlar om att ha möjlighet att ta tag i problem när de uppstår, och inte skjuta bort problem 

med hjälp av substansen, samt att få vara en del av samhället, exempelvis efter tvångsvård. 

Kategorin nyktra möjligheter hör till viss del ihop med nästa kategori, finnas till för 

medmänniskor. Skillnaden är att kategorin finnas till för medmänniskor just handlar om att 

motiveras av att finnas för andra, vilket har visat sig kunnat handla både om barn eller familj, 
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samt om de medmänniskor som deltagarna i stödgruppen talat om. Deltagare 8 förklarar hur 

hans syn på livet har förändrats som nykter:  

 

En alkoholist är väldigt självcentrerad, fokuserar väldigt mycket på egen nytta hela tiden. 

Väldigt egoistiskt. Där har jag också lärt mig väldigt mycket liksom att det inte är det det 

handlar om idag. Att leva är att vara till nytta för andra. Ja, och är det så att jag kan vara till 

nytta, då för jag tillbaka väldigt mycket också. 

 

Den sista kategorin är återhållsamhet. Av deltagarna så beskriver fem att detta är något som 

bidrar till att de fortsätter vara återhållsamma, att ju längre tid man är nykter desto mindre 

anledning, eller risk, att återfalla i substansberoende. Deltagare 7 menar även att tron till den 

egna förmågan byggs upp i och med att man klarar att vara nykter: ”Och sen så kommer ju 

självförtroendet lite med det här också att jag ändå kan hålla mig nykter. Jag lever ett liv som 

är värdigt att leva.” 

 

Teman. Det första subtemat handlar om tro på egna förmågan, och innefattar komponenter 

såsom att klara av de åtaganden man tar sig an, att veta sina gränser och att man har slutat med 

substansen förut och tror att det ska gå lika bra den här gången. Subtemat självinsikt handlar 

om att deltagarna har lärt sig vad som fungerar för dem och att se substansberoendet som en 

erfarenhet, och inte bara som något negativt. Motivation till annan vardag är det tredje subtemat 

som handlar om att deltagarna insett att det liv de levde som substansberoende inte var värdigt 

att leva och att deltagarna idag har mål såsom att få tillbaka körkortet och att få tillgång till en 

egen bostad.  

Det sista subtemat är återhållsamhet. Att återhållsamhet är en inre faktor som bidrar till att 

förstärka tron på den egna förmågan att förbli återhållsam var inte givet för i början. Majoriteten 

av deltagarna har dock berättat att detta är något som stärker deras egen tro på sig själva, och 

det handlar både om att ju längre tid det går desto mindre anledning, eller risk, att återfalla och 

att tron på den egna förmågan byggs upp av just återhållsamhet.  
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Tabell 2 

Inre faktorer som bidrar till att stärka tron på den egna förmågan att förbli återhållsam 

Meningskoncentrering 

(exempel) 

Subkategori Kategori Subtema Tema 

Går min egen väg nu. (1) 

(6) 

Gå egen väg    

Kan om jag vill, vet vad 

jag klarar och vet vad som 

funkar. (1) (3) (6) 

Veta egna 

gränser 

   

Det jag inte klara av är jag 

många gånger beredd att 

testa på. (3) 

 

Våga testa 

Medveten om 

förmågor 

  

Litar på att jag klarar det 

jag tar mig an. (5) (6) (7) 

(8) 

Klarar 

åtaganden 

 Medvetenhet  

Innerst inne så vet jag att 

jag duger. (7) (1) 

Duger som 

man är 

   

Har tagit mig ur det själv 

förut, bara göra samma 

nu. (1) (6) 

 

Slutat förut 

 

Kan sluta om 

man vill  

 Inneboende 

motivation 

Har alltid fått som jag 

velat, på gott och ont. (4) 

Viljestyrka    

Idag ser jag det som en 

erfarenhet som inte alla 

upplever. (7) 

 

En erfarenhet 

 

Lärt sig som 

aktiv 

 

 

Självinsikt 

 

Med hjälp av substitut för 

drogen är den hög. (4) (5) 

 

Substitut 

Ersätta drogen 

med medicin 

  

Få egen lägenhet. (1) (6) Boende  

Materiella 

möjligheter 

  

Ska få tillbaka körkort. (6) Körkort    

Vill ha en nykter vardag. 

(1) (6) 

Nykter vardag  

 

Motivation till 

annan vardag 

 

Ha ett värdigt liv, och det 

går inte om jag börjar 

dricka igen. (1) (6) (7) 

 

Värdigt liv 

Nyktra 

möjligheter 

  

Umgänge med barn (2) 

(5) (6) 

Barn Finnas för 

medmänniskor 

 Tankar 

Blir bättre ju längre tid 

man är nykter. (2) (3) (5) 

(6) 

 

Längre tid 

   

Självförtroende ligger 

också i att jag kan hålla 

mig nykter. (2) (7) 

Kan hålla mig 

nykter 

Återhållsamhet Återhållsamhet  
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Faktorer som försvagar tron på den egna förmågan att förbli återhållsam.  

 
Det tredje tema som har hittats i detta material som försvagar, eller som gör att man i mindre 

grad tror på sin egen förmåga att förbli återhållsam, handlar om motgångar. Motgångar 

definieras som bakslag eller ogynnsamma händelser som av deltagarna har upplevts som 

misslyckanden. I denna studie definieras motgångar som olika företeelser såsom att bli 

omhändertagen av polis, att människor går bakom ryggen på deltagaren eller att ta återfall och 

att se det som ett misslyckande i återhämtningen från substansberoende.  

 

Kategorier. I kategorin samhällets åtgärder har deltagarna pratat om åtgärder som de själva 

inte kunnat styra över, utan som exempelvis polis eller domstol har beslutat om. Deltagare 6 

pratade bland annat om att bli omhändertagen enligt LOB (lag om omhändertagande av berusad 

person m.m.) (Svensk författningssamling, 1976) och att när han var aktiv så var detta endast 

som ”ett avbrott i verksamheten” och att det till och med var önskvärt ibland att bli 

omhändertagen av polis för att ha någonstans att sova under i alla fall i några timmar. Deltagare 

6 beskriver dock att dessa omhändertagningen blivit mer och mer ofrivilliga ju mer deltagaren 

insett att han vill ifrån sitt liv som substansberoende: ”Man känner sig ju lite taskig sådär och 

ja. Ångest och så där efteråt.” 

Andras inverkan är en kategori som innefattar situationer när andra människor handlingar, 

på olika sätt, har fått negativa konsekvenser för deltagaren. Två deltagare berättar exempelvis 

om att de deltagit i samtalsbehandling som de inte upplevde gav dem vad de sökte, och deltagare 

1 blev till och med mer sugen på att dricka av att prata om alkoholen. För deltagare 5 har 

kategorin andras inverkan handlat om att vara på frivillig behandling för sitt substansberoende, 

och att bli orättvist utskriven därifrån, vilket ledde till ett återfall.  

 

Från att vara jättemotiverad, två timmar senare satt jag och slog i mig heroin i Stockholm. 

Jag var så jävla förbannad…. Så var det med det också. Så sne vart jag. Det är absolut inte 

bra för självförtroendet, inte bra för någonting. Förutom för henne då kanske. 

 

Nästa kategori är påtvingad oärlighet och det innebär att behöva vara oärlig mot bland annat 

familjen och andra närstående angående sitt substansberoende. För deltagare 5 handlade detta 

specifikt om att behöva ljuga på jobbet: ” Det blir såhär dubbelmoral. Då har det ju vacklat lite, 

alltifrån. Det var lite rörigt i huvudet… Nej, jobbigt att jobba och så ljuga för alla. Riktigt 

jobbigt var det.” Medan deltagare 4 har en mer allmän bild av att det problematiska i att vara 

oärlig mot sig själv: ”När man knarkar man är inte sig själv. Man följer inte den moral man 

egentligen har.” 

De två kommande kategorierna är ihopkopplade, den första är tankar kring ev. återfall, som 

beskriver känslor som deltagarna tror att de skulle uppleva vid ett eventuellt återfall, och den 

andra är hur återfall inverkade, handlar om de känslor som några deltagare har upplevt vid 

faktiska återfall. Båda kategorierna handlar om negativa känslor och upplevelser, och om hur 

ett återfall skulle vara ett bakslag som försämrar tron på den egna förmågan. Deltagare 1 

berättade följande kring hans känslor kring om han skulle återfalla: ”Det finns ju ingen 

anledning. Nej, jag tänker inte göra det. Så … dum får jag … inte bli. Då skulle det nog ta lång 

tid innan man skulle förlåta sig.” De deltagare som har tagit återfall beskriver detta som något 

de ångrar efteråt, deltagare 5 berättar att hen ångrade sig mer eller mindre direkt:  

 

Den första sommaren kunde jag ladda en hel vecka... Så lite senare kan jag ta ett återfall. 

Efter 5-10 minuter var det bara ångest liksom. Så. Det är svårt. Botemedel mot det där finns 

ju inte riktigt.  
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Kategori sysslolös innefattar situationen såsom att ha en dålig dag och inte ha något speciellt 

planerat, deltagarna beskriver att då blir man lätt rastlös och då går tankarna mot alkohol eller 

droger ganska fort. Deltagare 2 menar att jobbet är viktigt för honom och att utan det och utan 

att ha något att göra så börjar han grubbla:  

 

Jag sköter det bra, för jag vill jobba. Jag vill ha något att göra. Jag skulle grubbla ännu mer 

om jag inte hade något att göra liksom. …. Grubblar mycket och då är risken att man börjar 

dricka. Sen kan man sluta igen och så ja. Men jag försöker ju bita ihop i alla fall så gott det 

går. 

 

Tabell 3 

Faktorer som bidrar till att försvaga tron på den egna förmågan att förbli återhållsam 

Meningskoncentrering 

(alla) 

Subkategori Kategori Subtema Tema 

Negativt var när jag var 

på låst avdelning på LVU; 

falska förhoppningar. (7) 

LVU/ 

tvångsvård 

 

 

  

Har blivit omhändertagen, 

LOB, då känner man sig 

lite taskig, ångest. (6) 

LOB/ 

omhändertagen 

Samhällets 

åtgärder 

  

Känns inte bra när folk 

går bakom ryggen. (1) 

Gå bakom 

ryggen 

   

Var på behandling och 

blev utskriven, 2 timmar 

senare återföll jag. (5) 

Utskriven från 

behandling 

Andras 

inverkan 

 

Missöden  

Då har det vacklat, rörigt i 

huvudet av att ljuga. (5) 

Ljuga  

Påtvingad 

  

Man lever dubbelliv, 

följer inte den moral man 

egentligen har. (4) (5)  

Dubbelliv/ 

omoraliskt 

oärlighet   

Skulle ta lång tid innan 

jag förlåter mig själv. (1)  

Svårt förlåta 

sig själv 

  

 

Motgångar 

…hade jag haft världens 

ågren, gömmer mig och 

hoppas ingen sett.(6) 

 

Ångest 

Tankar kring 

ev. återfall 

  

Första sommaren kunde 

man ladda för återfall, 

efter 5 minuter var det 

bara ångest. (5) 

 

Ångest 

 

 

Hur återfall 

inverkade 

Återfall  

Hade ett återfall för ett år 

sedan, då sjönk det 

kraftigt. (4) 

 

Sjönk 

   

Förra helgen var jag 

rastlös, kände jag att jag 

tror inte på mig själv. (1) 

 

Rastlös 

 

 

Sysslolös 

 

 

Rastlöshet 

 

Grubblar mer om jag inte 

har något att göra, då är 

risken att man börjar 

dricka igen. (2) 

 

Grubblar 
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Teman. Det första subtemat är missöden. Missöden omfattar samhällets åtgärder för att 

hjälpa substansberoende, exempelvis genom LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga) (Svensk författningssamling, 1990) och LOB (Svensk författningssamling, 1976). 

Missöden omfattar även andra människors inverkan på den substansberoendes vardag och hur 

det har inverkat på deltagarna att behöva ljuga och handla omoraliskt i sitt substansberoende. 

Subtemat återfall handlar både om upplevda återfall, men också om tankar kring hur det skulle 

kännas för deltagaren om ett återfall skulle ske, vilket har visat sig handla om negativa känslor 

och känslor av ångest när substansen går ur kroppen. Det sista subtemat är rastlöshet och 

inhåller komponenter såsom att deltagarna grubblar mer när de inte har så mycket att göra, och 

att rastlöshet i sig är en risk för att återfalla.  

 

Diskussion 

 
Denna studie har visat att det finns gemensamma teman inom tro på den egna förmågan att 

förbli återhållsam och dessa teman handlar om företeelser som förstärker, eller gör att man 

fortsätter tro på den egna förmågan, och som försvagar denna tron på denna förmåga. De 

faktorer som stärker har i studien delats upp i två teman, yttre faktorer och inre faktorer. Yttre 

faktorer handlar i denna studie om socialt umgänge med nära och kära, om umgänge med 

likasinnade såsom i stödgruppen samt om att hitta meningsfulla aktiviteter att göra, vilket i 

korta drag innefattar människor och/eller aktiviteter som deltagarna har runt sig, och som 

deltagaren själv kan ha inverkan på om de/det ska vara en del av deras liv. Inre faktorer handlar 

om att tro på sig själv, att ha fått självinsikt, att ha motivation till en annan vardag än den man 

hade som aktiv samt om att återhållsamhet bidrar till att förstärka tro på den egna förmågan att 

förbli återhållsam. De faktorer som har visat sig försvaga tron på den egna förmågan att bli 

återhållsam handlar om upplevelser som deltagarna upplever som motgångar, vilket bland annat 

kan vara olika former av missöden, att återfall gör att man tappar den tro man en gång byggt 

upp, och har svårt att förlåta sig själv, samt om att rastlöshet gör att man börjar fundera på om 

det är värt det att försätta vara nykter. Resultatet har således visat att det finns gemensamma 

teman inom tro på den egna förmågan att förbli återhållsam hos individer med 

substansberoende.  

Det går tydligt att se kopplingar mellan resultatet i denna studie och Banduras (1997) teorier 

om de fyra källor som han menade ligger till grund för individens tro på egen förmåga. Källan 

tidigare erfarenheter (”mastery experience”) kan kopplas till förstärkande faktorer genom temat 

”inneboende motivation” och mest tydligt till subkategorin ”medvetenhet”, och till kategorierna 

”kan sluta om man vill” och ” medveten om förmågor”. Tidigare erfarenhet kan även kopplas 

till försvagande faktorer genom de återfall som deltagarna beskriver som att de har brutit ner 

sin tro på egen förmåga.  

Den andra källan är observations erfarenheter (”vicarious experience”) och det kan kopplas 

till den kategorin ”stödgruppen”. Angående stödgruppen har deltagarna berättat att det är lika 

viktigt att få berätta om sin egen historia, som det är att få lyssna och finnas där för andra. 

Stödgruppen handlar därmed om att umgås med människor som man ser att de har tillfrisknat 

från substansberoende, och som kan vara något av en förebild för hur livet kan se ut när 

deltagaren klarar sig utan substansen.  

Källan socialt stöd (”verbal persuasion”) tänker sig författaren har anknytning i de yttre 

faktorerna genom temat ”relationer”. Sociala stöd berättar deltagarna att de finner i kategorin 

”socialt umgänge med nära och kära” – vilket innefattar både ”familj” och ”socialt umgänge 

med andra”.  Den sista källan som kallas fysiologiska och emotionella tillstånd (”psysiological 

and affective states”) kan återigen kopplas till återfall, både till kategorin ”tankar kring 
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eventuellt återfall” som innefattar hur deltagarna tror att de skulle känna sig om de återföll, och 

”hur återfall inverkat” som handlade om faktiska återfall. Även ”inneboende motivation” kan 

kopplas till fysiologiska och emotionella tillstånd, eftersom deltagarna genom sin inneboende 

motivation har fått en högre tro på egna förmågan att förbli återhållsam. 

Samtidigt anser författaren att det även finns skillnader i resultatet i denna studie och 

Banduras teori om de fyra källorna till tro på egen förmåga. En sådan skillnad är det tema som 

kallas för ”aktiviteter” och som handlar om vikten av att hålla sig sysselsatt för att inte börja 

tänka i banor som gör att deltagaren riskerar att återfalla i substansberoende, vilket författaren 

inte ser att Banduras teori täcker upp för.  

Mycket av den forskning som presenterades i inledningen kan kopplas till Banduras teori 

om fyra källor till tro på egen förmåga, och således även till denna studie. En sådan forskning 

var den kvantitativa studien i Kina av Lu, Wen, Deng och Tang (2017) som visade att människor 

som haft en problematisk uppväxt har lägre tro på egna förmågan, samt mindre motivation till 

återhållsamhet jämfört med människor som upplevt sig ha haft en trygg uppväxt. Deras resultat 

kan kopplas till källan tidigare erfarenhet där uppväxten har varit en mindre bra erfarenhet. 

Författaren tänker sig att så har det säkert varit för flera av deltagarna, att uppväxten eller andra 

tidigare erfarenheter varit en bidragande faktor till att man testat substansen, och sedan hamnat 

i substansberoende. 

En annan studie som kan kopplas till källan socialt stöd är den av Gilburt, Drummond och 

Sinclair (2015) som påvisade att hur den substansberoende blir bemött av personalen i 

öppenvården har inverkan på om individen förblir återhållsam. Denna studie har inte fått något 

specifikt resultat eller tema kring hur deltagarna behandlas av personal, eller om hur deltagarna 

upplevt olika behandlingsformer. Dock har flera av de deltagare som bott eller bor på boende 

för substansberoende pratat om den viktiga roll som personalen har som stöd och för att de ska 

fortsätta vara återhållsamma.  

Den tidigare forskning som har hittas har till stor del handlat om hur behandling för 

substansberoende har inverkan på tron på den egna förmågan att förbli återhållsam. Detta har 

inte undersökts i denna studie, men är något som hade kunnat vara intressant för vidare studier. 

Denna studie har visat att socialt umgänge är en yttre faktor som har inverkan på tron på den 

egna förmågan, vilket bekräfta det resultat som Stevens, Jason, Ram och Light (2015) påvisade 

i sin studie angående det sociala nätverkets inverkan på tron på den egna förmågan att förbli 

återhållsam.  

En aspekt att ha i åtanke är den tid som deltagarna varit återhållsamma, eftersom detta kan 

vara en faktor till hur deltagarna ser på sin egen förmåga att förbli återhållsam. Den deltagare 

som vid intervjun hade varit återhållsam kortast tid varit det i tre månader, och den deltagare 

som hade varit återhållsam längst tid hade varit det i 25 år. Denna studie har inte haft som syfte 

att jämföra om denna tidsskillnad har någon form av inverkan på tro på egen förmåga. Dock 

har författaren gjort en allmän reflektion - de deltagare som varit återhållsamma under längre 

tid pratade i större grad om att substansen inte är något de någonsin skulle vilja tillbaka till. 

Medan de deltagare som varit återhållsamma kortare tid sagt att de tänker sig att de troligen 

någon gång i framtiden kommer att nyttja substansen igen på ett eller annat sätt. En deltagare 

pratar om att förhoppningsvis inte gå tillbaka till substansberoende, men trots det kunna nyttja 

exempelvis alkohol till måltider eller till festligheter, utan att detta behöver övergå till ett 

problem.  

I inledningen presenteras en studie från Kina av Zhang, Feng, Geng, Owens och Xi (2016) 

där resultatet visade att deltagarna antingen hade överdriven tro på egen förmåga och eller en 

underdriven tro på egen förmåga - hjälplöshet. Detta är en väldigt aktuell studie som handlar 

om att deltagarna själva överdriver eller underdriver den egna förmågan. Den koppling som 
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författaren ser mellan denna studie och studien av Zhang, Feng, Geng, Owens och Xi (2016) är 

att det som deltagarna berättar om sin tro på egen förmåga att förbli återhållsam rent praktiskt 

skulle kunna vara överdrivet, eller underdrivet. Det skulle kunna ha varit så att deltagaren hade 

en bra dag, hade fått ett bra besked eller kände sig på bra humör den dagen, och då överdrev 

hur mycket deltagaren faktiskt tror på sin egen förmåga att förbli återhållsam. Det skulle även 

kunna vara som så att deltagaren hade en dålig dag, och underdrev hur mycket hen faktiskt tror 

på sig egen återhållsamhet.  

 

Metoddiskussion 
 

Validitet är ett begrepp som behöver, och som har tagits i hänsyn till. i varje del av studien. 

Detta har speciellt gjorts under intervjuerna då författaren har används sig av spegling och frågat 

om meningar har uppfattas rätt och genom att återberätta det deltagaren har sagt för att se om 

författaren har uppfattat deltagaren rätt.  

Ett hot mot validiteten i denna studie är att författaren valt att använda begreppet 

självförtroende under intervjuerna, istället för begreppet tro på egen förmåga. Orsaken till att 

begreppet självförtroende valts är för att författaren upplevt att deltagarna inte har den 

nödvändiga förförståelsen för begreppet tro på egen förmåga som det krävs för att kunna prata 

kring begreppet. En åtgärd som gjordes för att undvika att detta sänkte studiens validitet var att 

författaren valde att fråga vad självförtroende handlar om enligt deltagaren. Svaret på den 

frågan har inte tagits med i resultatet, men deltagarna svarade i likhet med författarens definition 

av tro på egen förmåga. En annan åtgärd som åtagits för att inte minska validiteten var att 

författaren även ställt runtomkring frågor kring begreppet tro på egen förmåga. En sådan fråga 

är ”Skulle du säga att du tror på dig själv/ på din egen förmåga – hur yttrar det sig?” 

En allmän kritik mot kvalitativ metod är att deltagarna inte nödvändigtvis talar sanning. 

Något som författaren ser som både en styrka och en svaghet i validitet i denna studie är att fyra 

av deltagarna är personer som sedan tidigare är ytligt bekanta för författaren på ett professionellt 

plan. Författaren har vid de intervjuer där deltagarna var bekanta påtalat det, och de deltagarna 

har sagt att de vill delta trots att de vet vem författaren är sedan tidigare, två av de för författaren 

bekanta deltagarna kunde inte minnas alls vem författaren var. Att författaren är ytligt bekant 

med deltagarna ses som något positivt för att det förhoppningsvis gör att deltagarna vågar öppna 

sig mer och berätta mer djupgångende om sina upplevelser och tankar kring sin egen förmåga 

att förbli återhållsam. Samtidigt kan detta vara något negativt eftersom det tvärtemot skulle 

kunna göra att deltagarna inte är villiga att berätta om detta, detta har dock inte varit författarens 

upplevelse i någon av intervjuerna utan alla deltagare har upplevts svara så gott de har kunnat 

på författarens frågor, varse sig de varit bekanta eller inte med författaren.  

Deltagarna har hittats genom antingen att bli tillfrågade av människor som arbetar med 

personer med substansberoende, eller genom stödgrupper för målgruppen. Detta är något som 

författaren ser som en styrka i studien, eftersom alla har blivit tillfrågade på samma villkor och 

uppfyller samma kriterier. Av de fem deltagare som blivit tillfrågade av människor som arbetar 

med substansberoende har det varit författarens upplevelse att deltagarna kände sig sedda och 

viktiga eftersom just de blev tillfrågade, vilket också kan ha varit en bidragande faktor till att 

deltagarna har velat öppna upp sig mer för författaren.  

En tanke som författaren hade i början av studien var att alla deltagarna skulle ha alkohol 

som sin huvudproblematik. Detta visade sig dock vara svårt att uppfylla och gjorde det 

komplicerat att hitta tillräckligt många deltagare, och därför har studien två deltagare som inte 

hade alkohol som en del av sitt substansberoende. Den uppenbara svagheten blir att man har 

olika upplevelser av att vara i substansberoende. Det kan dock även ses vara en styrka i att 

deltagarna representerar en större målgrupp genom att ha olika substansberoende och olika 

upplevelser.  
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Endast med en deltagare var det svårt för personen att prata om tro på den egna förmågan att 

förbli återhållsam, vilket enligt författaren kan bero på olika faktorer. Den deltagaren var en av 

de två som hade ett blandmissbruk, vilket kan bidra till vissa kognitiva problem som författaren 

menar kan ha varit en del av problemet deltagaren upplevde med att intervjuas. Enligt 

deltagaren berodde detta på att deltagaren inte hade funderat på ämnet tidigare och därför var 

osäker på hur och vad deltagaren själv ville berätta. I de övriga åtta intervjuerna har samtalet 

flutit på naturligt och de flesta deltagare har varit väldigt villiga att berätta om sina erfarenheter 

och upplevelser som substansberoende. 

Efter ungefär sex intervjuer upplevde författaren att mättnad var nådd, deltagarna började 

säga ungefär samma saker och det gick vid det tillfället att hitta gemensamma teman och ämnen 

som majoriteten av deltagarna bekräftade. Alla deltagares material har dock varit en del av, och 

bidragit till, resultatet. När det kommer till tankar kring analytisk generalisering tänker sig 

författaren att de bidragande faktorer som har hittats i denna studie säkerligen kan återfinnas 

hos även andra deltagare, men det finns säkerligen även andra bidragande faktorer som dessa 

deltagare inte har upplevt. Det deltagarna i denna studie har berättat ska dock heller inte tas ur 

sitt sammanhang, man måste se att faktorerna handlar om att just hålla sig återhållsam för en 

person med substansberoende.  

Urvalet för denna studie har delvis varit snöbollsurval och delvis tillgänglighetsurval, vilket 

även det kan ses som positivt och negativt. Det negativa med snöbollsurval är att deltagarna 

inte nödvändigtvis är representanter för populationen. Det kan även vara negativt att de på något 

vis är bekanta med varandra, och därmed har kunnat tala innan om vilka frågor som kommer 

tas upp under intervjun. Positivt med snöbollsurval är att deltagarna verkligen är villiga att delta 

och tala om sitt substansberoende, och att den formen av urval gör det relativt enkelt att finna 

fler deltagare. Det positiva med tillgänglighetsurval är precis som med snöbollsurval att det är 

relativt enkelt att hitta deltagare. Vilka som har varit tillgängliga för denna studie handlar dock 

om en stor grupp människor, detta eftersom urvalet har gjorts med hjälp av människor som 

arbetar med personer med substansberoende. Därmed har tillgänglighetsurvalet inte gjorts 

direkt ur författarens närhet, utan utifrån tillgängligheten hos de som hjälp författaren hitta 

deltagare. Alla deltagare uppfyller, trots att det finns en del negativa aspekter med 

urvalsmetoderna, de kriterier som har ställts för studien, och ingen deltagare har behövts nekas 

på grund av icke uppfyllda kriterier.  

 

 

Praktisk nytta med studien 

 

Vad detta resultat kan användas till handlar om att se till hur man kan stärka människors tro på 

den egna förmågan att förbli återhållsam. Genom att ställa sig frågor såsom: vilka faktorer gör 

att människor förblir återhållsamma? Vad gör att människor återfaller? kan hjälpa oss som inte 

är substansberoende att bättre förstå hur man kan hjälpa och bättre förstå vilka faktorer som har 

inverkan på någon med problematiken substansberoende. Även de faktorer som i denna studie 

har visat sig försvaga tro på den egna förmågan att förbli återhållsam kan bidra till en praktisk 

nytta genom att kunna arbeta förberedande för de faktorer som skulle kunna vara försvagande 

och som skulle kunna göra att individen återfaller. Ett exempel på när de faktorer som har hittats 

i denna studie kan vara användbara är när en individ vill komma ur substansberoende, och 

genom olika former av behandling behöver få hjälp att hantera situationer som kan uppstå. 

Genom att då veta vilka situationer som stärker, eller försvagar, tro på egna förmågan att förbli 

återhållsam kan man därmed förhoppningsvis lättare hjälpa individen mot normalitet och hjälpa 

individen hantera situationer på ett sätt som gör att de inter återfall i substansberoende.  

Det finns som ovan nämnt fortsatt en kunskapslucka att fylla som handlar bland annat om 

individens egna upplevelser av att vara substansberoende. Många av de studier som presenteras 
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i inledningen är kvantitativa, och därmed handlar kunskapsluckan om den kvalitativa delen av 

området, det vill säga deltagarnas egna upplevelser.  

 

 

Framtida forskningsmöjligheter 
 

För den framtida forskningen är det författarens tanke att det vore intressant att undersöka andra 

substanser än att främst inrikta sig på alkohol, exempelvis opiater. Av de två deltagare som inte 

hade alkoholen som sin huvudproblematik, utan istället ett blandmissbruk, fanns upplevelser 

som inte liknande de andra deltagarnas. Dessa upplevelser handlande bland annat om när 

deltagaren var påverkad och försökte få tag på substanser, eller när de upplevde abstinens. En 

tanke är således att se hur dessa händelser har inverkat på sin tro på den egna förmågan att bli 

återhållsam. Även att specifikt ha deltagare från stödgruppen, eller från deltagare i LARO-

programmet skulle kunna vara inriktningar av vikt.  

Denna studie innefattade endast en kvinna. Att utveckla studien genom att antingen ha endast 

kvinnor, eller endast män vore också en intressant vidare forskning. Att endast ha kvinnliga 

deltagare vore av intresse för att få ett kvinnligt, eller möjligen feministiskt, perspektiv på tro 

på den egna förmågan hos substansberoende. Ett annat förslag till framtida forskning är att ha 

deltagare som varit återhållsamma under en kortare tid, exempelvis kortare än sex månader, 

och jämföra dessa med deltagare som hade varit återhållsamma längre tid, exempelvis över 10 

år. Deltagarna i den här studien hade olika lång tid av återhållsamhet, men det är inte något som 

har tagits hänsyn till eller undersökts i studien.  
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