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Vad påverkar motivationen till beteendeförändring? 

Drogfria personers upplevelser  
 

Christina Andersson och Johanna Pettersson 

 

 

En kvalitativ studie genomfördes för att studera vad som påverkar och 

skapar motivation till beteendeförändring hos drogmissbrukare. Studien 

undersökte också miljöns betydelse för att bryta ett drogmissbruk. En 

intervjuguide med öppna frågor skapades. Genom ett kriteriebaserat 

snöbollsurval kontaktades tio personer varav nio män och drogfriheten var i 

genomsnitt 3.2 år. Enligt drive theories är motivation en drivkraft som ger 

energi till att sätta igång, upprätthålla och rikta behovsrelaterade mål. 

Orsaker till drogmissbruk kan exempelvis vara att motverka sömnlöshet och 

hantera stress. Behandlingsmetoder som deltagarna i denna studie 

genomgått var tolvstegsprogrammet, motiverande samtal och LP-stiftelsens 

eget behandlingsprogram. Deltagarna intervjuades om sina erfarenheter av 

missbruk och hur de tog sig ur det. Förutsättningarna för att skapa 

motivation till en beteendeförändring var enligt deltagarna att de själva fått 

en egen insikt om sitt problem och att behandlingen var frivillig. Studien har 

genom deltagarnas livsberättelser bidragit till att öka förståelsen för hur 

motivation skapas.        

 

Key words: motivation, behavior change, drug abuse, environment, 

intervention 

 

 

Inledning 
 

 

Vad är motivation? 
 

Egidius menar att motiv är en bevekelsegrund, det är drivkraften bakom en handling, 

exempelvis hunger, kärlek och även raseri kan vara motiv till en gärning, men motiv är dock 

inte detsamma som behov. Hunger kan vara ett behov utan att bli motiv för ett beteende 

(Egidius, 2008). Behovsteorierna (drive theories) förklarar hur motivation fungerar som en 

drivkraft som ger energi att sätta igång, upprätthålla och rikta behovsrelaterade mål som till 

exempel att tillfredsställa hunger och törst. De menar också att motivation är en instinktiv 

reaktion inom individen själv. Enligt incitamentsteorier (incentive theories) krävs det en yttre 

omständighet det vill säga stimuli från omvärlden för att aktivera drift- och känslocentra i 

hjärnan som väcker individens lust, olust och avsky inför dem (Anselme, 2009). 

Fredrikson och Furmark (2007) menar att motivation handlar för oss människor om hur vi 

beter oss i olika situationer, till exempel om det är något individen känner rädsla för eller 

upplever som besvärligt så försöker den fortsättningsvis att om möjligt undvika att hamna i 

den belägenheten igen. Likadant fungerar det om det är något som upplevs positivt och 

lustfyllt för individen, då strävar den istället att upprepa det som kändes bra igen.  

 

 

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=behov
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=behov
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Missbruk och beroende 

 
Begreppet missbruk definieras enligt Wramner, Pellmer och Hellström (2010) som en 

okontrollerad eller överdriven användning av något, ofta är det preparat som alkohol, 

narkotika eller andra substanser med euforiserande effekter. Preparat som innehåller central-

stimulerande medel kan genom överdriven användning och genom dess beroendefram- 

kallande effekt övergå till missbruk. När preparat, till exempel amfetamin, som innehåller 

centralstimulantia används första gångerna blir upplevelsen hos personen att den är pigg och 

alert. Långvarig användning av centralstimulerande preparat skapar i stället känslor av ned- 

stämdhet och paranoiska symtom kan uppträda (Egidius, 2008). I medicinsk mening talar man 

om missbruk när bruket fortsätter trots att det uppenbarligen vållar problem (Herlofson & 

Landqvist, 2002).  

I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV-TR finns diagnostiska 

kriterier för psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar. I den svenska upplagan av DSM, 

MINI-D IV ska personer med drogmissbruk uppfylla minst ett kriterium under en tolv- 

månadersperiod (Herlofson & Landqvist, 2002, s.84): 

A. Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning 

eller lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av följande kriterier under en och samma 

tolvmånadersperiod: 

(1) upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet (t ex substansrelaterad upprepad 

arbetsfrånvaro eller dåliga arbetsprestationer; substansrelaterad frånvaro, avstängning 

eller relegering från skola; substansrelaterad vanskötsel av barn eller hushåll) 

(2) upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada 

(t ex substanspåverkan i samband med bilkörning, arbete med maskiner) 

(3) upprepande substansrelaterande problem med rättvisan (t ex att vid upprepande 

tillfällen bli arresterad för substansrelaterat störande beteende) 

(4) fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 

mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna (t ex slagsmål, gräl 

med partner om följderna av berusning) 

B. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende för denna substans.       

 

Enligt Nationalencyklopedin definieras beroende som ett okontrollerbart begär efter 

njutnings- eller berusningsmedel. Beroende och missbruk är två begrepp som ofta blandas 

ihop, för att skilja dessa åt definieras missbruk inom psykiatrin som ett lindrigare tillstånd 

som präglas av en överdriven användning av ett preparat. Användning av medlet kan medföra 

sociala problem, omdömeslöst risktagande, kriminella handlingar och trots dessa uppenbara 

problem upphör inte användningen. När psykiatrin använder sig av begreppet beroende 

tillkommer dessutom toleransutveckling, abstinenssymtom till beskrivningen. Med tolerans- 

utveckling menas att dosen för det använda medlet måste ökas om önskad effekt skall nås. 

Abstinenssymtom uppkommer när tillförseln uteblir. Det är en stark önskan och misslyckade 

försök att kontrollera eller bli av med beroendet. Beroende uppstår framför allt genom att 

hjärnans belöningssystem påverkas, vilket ger lustkänslor och lindrar ångest. När intaget av 

medlet minskas eller upphör, aktiveras inte belöningssystemet och då uppstår ångest, 

rastlöshet och begäret av att tillföra kroppen det beroendeframkallande medlet (Ola Thulin, 

2010).  

 

 

http://ne.se/lang/bel%C3%B6ningssystem


3 

 

I den svenska upplagan av DSM, MINI-D IV ska personer uppfylla minst tre av följande 

kriterium under en och samma tolvmånadersperiod för att klassificeras som substansberoende 

(Herlofson & Landqvist, 2002, s.81-82): 

(1) tolerans, definierat som endera av följande: 

(a) ett behov av påtagligt ökad mängd av substansen för att uppnå rus eller annan 

önskad effekt 

(b) påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd av substansen 

(2) abstinens, vilket visar sig i något av följande: 

(a) abstinenssymptom som är karaktäristiska för substansen (anges under 

abstinenskriterium A och B för de olika substanserna) 

(b) samma substans (eller en liknande substans) intas i syfte att lindra eller undvika 

abstinenssymtom 

(3) substansen används ofta i större mängd eller under en längre period än vad som 

avsågs 

(4) det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller 

kontrollera substansbruket 

(5) mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen (t ex att besöka flera olika läkare 

för att få recept), nyttja substansen (t ex kedjeröka) eller hämta sig från substansbrukets 

effekter 

(6) viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på 

grund av substansbruket. 

(7) bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som 

sannolikt orsakats eller förvärrats av substansen (t ex fortsatt bruk av kokain trots 

vetskap om kokainbetingad depression, fortsatt drickande trots vetskap om magsår som 

förvärrats av alkoholen)  

Specificera om: 

med fysiskt beroende: belägg för tolerans eller abstinens [dvs endera av kriterium (1) 

eller (2) föreligger] 

utan fysiskt beroende: inga belägg för tolerans eller abstinens [dvs varken kriterium 

(1) eller (2) föreligger]     

 

 

The Transtheoretical Model – de olika stegen till beteendeförändring   
 

För att få svar på hur förändringar och förändringsprocessen går till har Prochaska och Di 

Clemente kommit fram till en modell som de först kallade ”The Stages of Changes Model” 

och som senare kommit att kallas ”The Transtheoretical Model” (TTM). Modellen kan till en 

viss del ge svar på frågor om förändringsprocessen hos individen.  

 TTM består av flera stadier, före begrundan (precontemplation), begrundan 

(contemplation), beslut/förberedelse (preparation), handling (action), stabilisering 

(maintenance) och avbrytande/upphörande (termination). Det första stadiet, före begrundan 

har individen ingen tanke på att förändra ett, för den själv eller för andra, skadligt beteende. 

Detta kan bero på okunskap eller dålig kunskap om konsekvenserna av beteendet. Orsaken 

kan också vara tidigare försök till förändring som slutat med ett misslyckande, därför är 

individen rädd för att på nytt försöka genomföra en förändring. I det andra stadiet, begrundan 

har individen börjat fundera på att göra en förändring. Detta stadium kännetecknas av 

ambivalens, vilket kan beskrivas utifrån individens relation till sitt missbruk, som en slags 

hatkärlek. Beslut/ förberedelse är det tredje stadiet där individen har intentionen att påbörja en 

förändring. Individen har funderat på att lägga in sig på ett behandlingshem, tala med en 

läkare eller köpa en självhjälpsbok. Handling är det fjärde stadiet där individen har gjort 
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medvetna förändringar i beteendet.  Det här stadiet är ofta det som syns och uppmärksammas 

av omgivningen, men det är bara ett stadium av sex i förändringsprocessen och de andra är 

lika viktiga. För att antas befinna sig i handlingsstadiet måste vissa kriterier uppfyllas och 

bedömas utifrån professionella kontakter till exempel läkare.  I det femte stadiet som benämns 

som stabilisering, arbetar individen för att förebygga återfall och att bibehålla den nya 

livsstilen i vardagen. Den här perioden kan kvarstå från ett halvår upp till fem års tid. 

Avbrytande/upphörande är det stadium där förändringen har övergått i att beteendet hos 

individen blivit automatiskt och det finns ingen eller väldigt liten risk för återfall (Prochaska, 

2008). 

Prochaska tar upp hur processen i beslutsfattandet går till i de olika stadierna. Varje beslut 

hos individen föregås av ett jämförande mellan för- och nackdelar om att göra en förändring 

eller inte. I början av processen, före begrundan, uppväger nackdelarnas konsekvens av 

förändring gentemot fördelarna. Under stadiet begrundan väger för- och nackdelar ungefär 

lika och individen står oftast och väger mellan dessa utifrån de tvivel och den ambivalens som 

är karaktäristiskt för det här stadiet. I beslut/förberedelsestadiet ser man tydliga mönster på att 

fördelarna för förändring börjar väga över. Under processen kan det hända att vissa individer 

kan fastna och bli kvar till exempel i före begrundan stadiet. Det är även möjligt att under 

förändringsprocessen gå tillbaka och fortsätta processen utifrån ett tidigare stadium om 

individen upplever att förändringen har gått för fort (Prochaska, 2008).  

Wilson och Schlam (2004) kritiserar TTM som modell för beteendeförändring. Kritiken 

riktas bland annat mot definitionen av stadierna och mätinstrumentet som har till uppgift att 

undersöka i vilket stadium individen befinner sig i. Mätinstrumentet kan ses som 

inkonsekvent, till exempel när de använt URICA (University of Rhode Island Change 

Assessment Scale) som mätmetod har individen befunnit sig i ”action stage” och håller då på 

att arbeta med problemet medans studier som använt sig av ”staging algorithm” menar att 

personen som är i ”action stage” har blivit medveten om och sett problemet men inte börjat 

bearbeta det ännu under de senaste sex månaderna. 

 
 

Tidigare forskning om motivation och beteendeförändringar 

 

DiClemente (2007) har studerat mekanismer som påverkar människans möjlighet till för- 

ändringar i beteendet, till exempel för att bryta ett alkoholmissbruk. DiClementes studie söker 

efter svar på varför vissa människor klarar av att gå igenom en förändringsprocess själva 

medans andra behöver stöd och behandling utifrån. Mekanismerna som påverkar kan finnas 

utom individen i form av miljön, behandlingar och hos behandlaren. Självkontroll är en faktor 

inom individen som kan ha betydelse för att klara av en förändring. En försvagad självkontroll 

kan uppstå när individen har mer än ett svårt problem att brottas med i vardagslivet. 

DiClemente gör en jämförelse mellan att ha en god självkontroll och en stark muskel, båda 

måste tränas upp för att kunna användas på ett bra sätt och fylla sitt syfte. 

DiClementes senare forskning från 2008 har kommit fram till att en utav de främsta 

gemensamma nämnarna för motivation hos individer med missbruksproblematik är när de når 

sin personliga botten. Forskningen visar också på att stress eller andra negativa psykiska 

tillstånd kan påverkar möjligheten för individen att bli redo för att genomföra en förändring.  

Styrkan i beslutet påverkar hur individen klarar av att avstå frestelsen att ta ett återfall.  

Enligt Rigg och Ibañez (2010) är de vanligaste orsakerna till att missbruka receptbelagda 

läkemedel att bli hög, för att kunna sova, orka med vardagen, hantera stress och oro, undvika 

tillbakadragenhet och att ha roligt. De kunde se skillnader i motiven till användningen av 

droger när det gällde ålder, kön och etnicitet, exempelvis män använder sig av receptbelagda 

läkemedel av orsaker som substitut för andra droger och socialt grupptryck. Äldre deltagare 
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rapporterade att de använde receptbelagda läkemedel som smärtstillande medans de yngre 

deltagarna ville bli höga eller hade andra orsaker till användning.   

 

 

Tidigare forskning om drogmissbruk och miljö 

 
Enligt Kachadourian, Eiden och Leonard (2009) påverkar faderns alkoholism relationen 

mellan man och kvinna i till exempel äktenskapet och därigenom även det lilla barnet. Studien 

visar på att relationen kan bli mer kylig och mindre känslosam och det påverkar barnets 

utveckling negativt. Vidare menar Chassin, Rogosch och Barrera (1991) att barn till 

alkoholiserade föräldrar, speciellt till alkoholiserade fäder, har en högre riskfaktor att själva 

utveckla ett alkoholmissbruk senare i livet.    

I Norge gjordes en undersökning om ungdomars möjligheter att undgå att placeras på låsta 

institutioner när de hade problem med droger och var i behov av behandling. Forskarna ville 

studera om det fanns andra placeringsalternativ och se om det fanns någon skillnad på var de 

hade placerats och hur det gått för dem i vuxenlivet till exempel med arbete, bostad och 

sociala relationer. Buskerudsprojektet som det kallades erbjöd tre olika alternativ till boende 

och behandling. 15 år efter Buskerudsprojektet påbörjades, levde tre fjärdedelar av kvinnorna 

och hälften av männen ett normalt liv som kunde ses som tillfredsställande för en trettioåring. 

61% som bott i fosterhem hade en livssituation och standard som räknas som väldigt bra eller 

bra. Bara 31% som bott i institution hade samma höga levnadsstandard, resterande 69% hade 

antingen ”en fot på varje sida” det vill säga att de inte tagit sig ur kriminalitet eller droger helt, 

var väldigt fattiga eller hade avlidit (Helgeland, 2010). Resultatet från Helgelands studie 

(2010) tyder på att ungdomar som växt upp med lågutbildade och lågavlönade föräldrar, 

separerade föräldrar och även föräldrar som missbrukat alkohol eller/och droger har större 

risk att utveckla ett eget missbruk. Ett vardagsliv utan struktur påverkar individen och kan öka 

risken för missbruk. Samhället borde enligt Helgeland använda sig mer utav fosterhem och 

kollektiv som alternativ till traditionella institutioner.  

Polcin, Korcha, Bond, Galloway och Lapp (2008) har studerat två typer av sober living 

houses, clean and sober transitional living (CSTL) och options recovery services (ORS). 

Forskarna menar att de två olika behandlingshemmen hjälper individer på olika sätt och 

kommer därför att spela olika stor roll i individens behandling. Det var inte studiens syfte att 

jämför individerna i de olika hemmen men forskarna kunde tydligt efter 6 och 12 månader se 

att individerna hade liknande utfall från de olika hemmen.  

Enligt Wolfer och Roberts (2008) kan frivillighet vara en viktig faktor för motivation när 

det gäller att sluta ett missbruk och vara mottaglig för behandling. Sambandet sågs vid studier 

av individer som blivit dömda till fängelsestraff. De erbjöds som alternativ till fängelse- 

vistelse att delta i ett behandlingsprogram. De kunde se att hot om fängelse kan vara en viktig 

motivationskälla att ingå i ett behandlingsprogram men kan också få motsatt effekt. 

Individerna kan då känna ilska och frustration om de känner sig tvingade och utfallet blir 

istället negativt. 

 

 

Behandlingsmetoder för att bryta ett drogmissbruk 
 

Det finns olika typer av behandlingsmetoder, de som intervjupersonerna i denna studie hade 

gått igenom på de olika behandlingshemmen och öppenvården var bland annat motiverande 

samtal och tolvstegsmodellen. De är upplagda på olika sätt men båda syftar till att personer 

med missbruksproblematik genom egen insikt och eget ansvar ska hitta vägen till ett drogfritt 

liv.  
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Motiverande samtal förkortas MI och är en samtalsmetod som baseras på the transtheoretical 

stages of change model (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). MI kan också användas 

som ett förhållningssätt i det vardagliga arbetet med missbrukare och för att locka fram samtal 

om förändring hos individer som behöver motiveras att ändra på ett skadligt beteende som till 

exempel alkoholmissbruk. Bombardier och Rimmele (1999) har i sin studie visat på att 75 % 

av deltagarna som genomgått motiverande samtal rapporterade en minskad alkohol- 

konsumtion.  MI handlar om att en individ ska börja reflektera över sin egen person och om 

en förändring behöver genomföras. Både MI och Stages of changes fokuserar på individens 

ambivalens när de arbetar med att genomföra en förändring. Det handlar om att gå från 

ambivalens, tvekan att göra en förändring, till att komma fram till ett beslut (Barth & 

Näsholm, 2006). 

Tolvstegsprogrammet är ett program som används utav organisationer som till exempel 

Anonyma alkoholister (AA) för att genom tolv steg arbeta för att individer ska bli fria från sitt 

beroende av bland annat droger. Behandlingen utförs i grupp och exempel på ett av stegen är 

att individen ska lita till högre makt, det behöver inte nödvändigtvis vara Gud. Organisationer 

som arbetar utifrån tolvstegsprogrammet är anonyma, det innebär att ingen berättar för andra 

vilka som var med på mötena och vad som sades (Wessell & Edwards, 2010). 

Levi Petrus-stiftelsen (Lp-stiftelsen) arbetar utifrån en kristen grund med hjälp utav bibeln. 

De arbetar med MI men de har även tagit fram en egen behandlingsmodell. Behandlings- 

modellen kallas ”Vägen till livet”, där brukarna får jobba både i grupp och individuellt med 

olika teman eller livsområden. Målet med programmet är att skapa förutsättningar för 

bestående förändringar (Grape, 2010).   

 

 

Den här studien 

 

Syftet med den här studien var att hitta svar på frågor som berör beteendeförändringar och 

motivation hos missbrukare. Vad kan motivera den enskilda individen till att sluta med droger 

och har miljön runtomkring haft en avgörande betydelse för resultatet?  

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

För att få tag på deltagare till studien gjordes ett kriteriebaserat snöbollsurval. Kriteriet var att 

de som deltog i studien var drogfria personer med tidigare missbruksproblematik. Den 

genomsnittliga tiden för drogfrihet hos deltagarna var 3.2 år. Alla deltagarna var bland- 

missbrukare och hade använt både alkohol och droger som exempelvis amfetamin och 

cannabis. För att få svar på studiens frågeställning var det nödvändigt att deltagarnas 

behandlingsort skilde sig åt, fyra personer hade fått behandling på hemorten och sex personer 

hade åkt till en annan ort för behandling. Sammanlagt deltog tio personer i åldrarna 21 – 64 

år. Deltagarna bestod av nio män och en kvinna. Alla deltagare var svenska medborgare. 
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Material 
 

Studien var kvalitativ och en intervjuguide skapades utifrån frågeställningen och användes vid 

intervjuerna. Intervjuguiden var uppdelad i fyra frågeområden, bakgrund, motivation, 

missbruk och kombinerade frågor om missbruk och motivation. Exempel på frågor som 

användes vid intervjun var, tror du att det finns vissa faktorer som påverkar motivationen, vad 

fick dig att uppleva att det var ett missbruk, hur fick du motivation att vilja sluta med 

missbruket och valde du själv om du skulle få behandling i öppenvården så du kunde vara 

kvar hemma eller att få behandling på annan ort. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

diktafon och transkriberades.  

 

 

Procedur 
 

För att komma i kontakt med deltagare till studien kontaktades ett behandlingshem. Genom 

att sedan fortsätta med ett snöbollsurval kunde forskarna få tag på fler personer som kunde 

lämna uppgifter om sina upplevelser av drogmissbruk och att få motivation till att sluta med 

sitt missbruk. Missivbrev lämnades ut till deltagarna innan intervjun med information om 

syftet med studien och vilka regler som gäller enligt vetenskapsrådets etiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen gavs även muntligt vid intervjutillfället. Intervjuerna 

genomfördes enskilt i lokaler vid Lp-stiftelsen och i lokaler vid en högskola i överens- 

kommelse med intervjupersonerna. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer.  

Intervjuerna varade mellan 30- 45min och som tack för deltagandet i studien fick deltagarna 

varsin biobiljett.   

      

 

Databearbetning 
 

Studien utgår från en induktiv explorativ ansats där författarna förutsättningslöst analyserar 

texterna i de transkriberade intervjuerna. Transkribering genomfördes av det inspelade 

intervjumaterialet.  Därefter användes en form av meningskoncentrering, som gick tillväga på 

följande sätt, transkriberingarna lästes igenom för att få en helhetsbild, sedan valdes menings- 

enheter ut ur texten som fortfarande var ur intervjupersonens synvinkel. Därefter kondens- 

erades meningsenheterna och utifrån det valdes koder ut. Det sista steget var att göra om 

koderna till kategorier som representerade svaret på frågeställningen (Kvale & Brinkmann, 

2009) 

 

 
Resultat 

 

 
Gemensamma mönster under uppväxtåren och alkoholdebuten 
 

Författarna i denna studie har kommit fram till att störst risk för att börja missbruka löper barn 

som växer upp i ostabila hem eller med drogmissbrukande föräldrar. I den här studien var det 

tre av tio individer som växte upp med missbrukande föräldrar. Det var sex individer utav tio 

som kom från en ostabil uppväxt där det förekom både arbetslöshet och misshandel. 

”Familjen kan man säga var väldigt dysfunktionell, varken morsan eller farsan jobbade och 

jag visste liksom inte hur man ska vara i samhället” (IP3). ”Sen träffade morsan en ny snubbe 
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och då började det med fysisk och psykisk misshandel… det är ganska svårt att se sin morsa 

bli slagen när man är mellan tio och elva år” (IP2). 

Alla intervjupersonerna hade en alkoholdebut vid 12-13års ålder och utvecklade senare i 

livet alkoholism. ”När jag var 12 år då var jag full första gången… det var ju som en religiös 

upplevelse” (IP1). Individerna berättar om att de redan innan de började missbruka droger 

kände någon form av utanförskap i samhället och i relationerna till den övriga familjen ”Det 

som fick mig att börja (med droger) var att jag kände en stor ensamhet, ett slags utanförskap 

jag kände att jag inte passade in någonstans… jag tror det var för att fly” (IP7). En tidig 

alkoholdebut kan vara ett varningstecken om att allt inte är riktigt rätt och det berättar flera av 

intervjupersonerna. ”Det har aldrig varit riktigt rätt ställt hos mig… drogerna gav mig en 

sådan upplevelse av att bli fungerande som människa” (IP1). Svårigheter med att inte kunna 

berätta om sina känslor och upplevelser är en annan gemensam nämnare för deltagarna i 

studien och de har alla varit medvetna om att något upplevts som fel inom dem själva. ”Jag 

upptäckte ganska tidigt det här med alkoholen och att det var ett problem för mig. Jag vet att 

jag sa det till en vuxen kvinna men hon tog inte mig på allvar, så jag tänkte att det kanske inte 

är något stort problem” (IP7). Deltagarna i studien trycker på att det är viktigt att vuxna ser 

och uppmärksammar barn och ungdomar när de kommer självmant och talar om att något inte 

står rätt till. Förebyggande åtgärder behövs enligt deltagarna för att fånga upp ungdomarna 

och förhindra en tidig alkoholdebut. En av dessa borde vara att ta de unga på allvar när de 

berättar om något som känns fel. Det är också enligt deltagarna viktigt att uppmärksamma 

förändringar i beteendet för att upptäcka eventuella drogproblem.  

Ett missbruksbeteende behöver inte handla just om droger det kan ta sig uttryck som mat- 

missbruk, spelmissbruk eller andra vanor eller beteenden som går till överdrift, individen 

fastnar i en osund livsstil men ser oftast inte själv att det är ett problem. ”Det började med 

datorn och sen började jag dricka det var ju enkelt… jag avskärmade mig och flydde in i 

datorn i stället” (IP2). ”Även om jag har varit nykter och drogfri så har jag haft samma 

tankesätt… jag har fortfarande flytt” (IP2). Intervjupersonerna berättar om att de använde det 

de fick tag på, det kunde vara allt från lösningsmedel till tändargas, bensin och silverkrom. 

Alla deltagare i den här studien gjorde sin debut inom missbruket genom att dricka alkohol, 

sen blev det tyngre droger som till exempel LSD och amfetamin. ”Tanken var att bara ta 

amfetaminet vid fest men efter bara några månader var jag lika fast i det som alla andra och 

tog det mer än ofta” (IP3). Amfetamin är ett centralstimulerande medel som alla deltagare 

upplevt som något positivt i den bemärkelsen att det bedövat allt känslomässigt, varit som en 

religiös upplevelse eller fungerat som en motivationskälla till olika aktiviteter som till 

exempel kriminella handlingar.  

 

 

Vägskälet, valet att sluta med drogerna 

 
Alla deltagarna i studien berättade om hur de hamnat i en situation i sitt missbruk där valet 

upplevts handla om att fortsätta leva eller att dö. ”Det var som två dörrar, antingen går du in i 

den ena och dör kanske om två månader eller också väljer du den andra och lever och 

försöker” (IP2). Denna upplevelse har gemensamt från alla intervjuerna beskrivits som att 

individerna ”nått sin absoluta botten” (IP7). Det har i de flesta fall varit en omvälvande 

händelse som skapat motivation till förändring bland annat det konkreta i att bli hemlös och 

helt plötsligt inte ha någonstans att bo. Bruket av droger och alkohol ses inte som farligt eller 

som ett missbruk av individen när livet flyter på, drogerna används för att som, enligt en av 

intervjupersonerna: ”känna sig som en fungerande människa” (IP1). Droganvändningen är 

inte bara ett sätt att slappna av på utan det var för vissa deltagare i studien ett sätt att orka med 

vardagen som snurrade på i alldeles för högt tempo. ”Ofta var jag uppbunden med familj, 
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avbetalningar, arbete och åtaganden liksom, man går på rutin, man dövar det med droger helt 

enkelt… man skulle ha ihop till hyra, bilar, båtar, frugan, det är ett riktigt tungt ekorrhjul 

alltså” (IP5). Motivationen till att sluta med droger har sedan sakta utvecklats till att bli 

individens egen vilja, ”önskan om att förändra sitt liv” (IP8), att försöka uppnå ett fungerade 

liv i drogfrihet. När personen ser möjligheterna, till exempel ”han delade om precis samma 

saker som jag varit med om. Han såg bara annorlunda ut. Jag kollade på honom och såg att 

det här är möjligt” (IP9). Denna upptäckt hos individen som tidigare har identifierat sig som 

droganvändare och ingenting annat, ”att vara kriminell narkoman det har varit min identitet” 

(IP1), stärker självkänslan för att våga en förändring av sig själv, att individen har flera sidor 

att identifiera sig med och består av fler sidor än bara av sitt missbruk. En av 

intervjupersonerna uttrycker sig ”jag trodde jag var född till att vara missbrukare och så är det 

inte, jag kan så mycket mer” (IP10). 

Intervjupersonerna ställde sig lite frågande inför begreppet motivation, de berättade att det 

kändes främmande, begreppet diskuterades då mellan intervjuarna och intervjupersonen. 

Individerna pratade mer om begreppet beroende, de upplevde att det var det centrala i deras 

liv när de missbrukade. I beroendet var den största motivationen att få tag på droger till vilket 

pris som helst. ”Man måste ju finansiera sitt missbruk när det blev dagligen, det går ju alltså 

inte. Stjäla när man är 50-60 år, det är ju skamligt, för få ihop till sitt missbruk, och gränserna 

de tänjde man ju mer och mer på”(IP6), ”Jag mådde ju som bäst när jag hade droger och som 

sämst när jag inte hade någonting. Jag var då handlingsförlamad och kände ingen livslust” 

(IP4). Motivationen kom när individerna blivit avgiftade och kommit till en form av personlig 

insikt om sin livssituation och såg en möjlighet till en annan livsstil och identitet ”Motivation 

för mig är att man har en stark vilja och önskan om att förändra sitt liv” (IP7).”Motivationen 

jag fick för att sluta var när det tog överhanden, jag tyckte det tog över mitt liv så pass mycket 

att jag inte ville jobba, jag ville ingenting” (IP8).  

Individerna i studien berättar om det jobbiga valet att sluta med ett missbruk. ”Jag såg det 

aldrig som ett missbruk utan det var att fylla ett tomrum… den här känslan att få vara ifrån 

mig fyllde det där tomrummet” (IP9). Den stora ensamheten och rädslan att möta föränd-

ringen i livet, man vet vad man har men inte vad man får. Ett liv i missbruk kan vara en 

trygghet för den som inte vet något annat. Ett invant beteende kan kännas tryggt hur fel det än 

är för personen vet hur den fungerar i dessa situationer. Förändringar kan skapa rädsla och 

osäkerhet när vetskapen om framtiden och ett annat liv upplevs som diffust och oklart. Det är 

en av anledningarna som individerna beskriver som gör att individen hellre blir kvar i ett 

missbruk än gör ett aktivt försök till förändring. Vännerna eller bristen på nyktra vänner 

skapar också en oro och ett moment av osäkerhet att sluta med missbruket. ”När jag var aktiv 

då var det inte många dagar som jag satt själv och knarkade, det fanns alltid någon där… så 

länge man drogar har man ”vänner” runtomkring sig, sen blir man ensam” (IP2). ”När man 

fattat sitt beslut känner man sig så jävla ensam och då är det väldigt lätt att gå tillbaka” (IP2). 

De som är kvar i missbruket vill inte hjälpa till och stötta de som slutar med droger, för de är 

rädda att till slut bli ensamma kvar i problemet. 

Missbruket leder till många nätter utan sömn och kroppen tar skada därför berättar många 

intervjupersoner om att behandlingshemmen och fängelserna fungerade som en plats där man 

fick vila upp sig, de hade ingen riktig fundering på att ta sig ur missbruket när de var där de 

första gångerna. ”Man insåg att kroppen tar stryk, psyket tar stryk och sen så, ja antingen blir 

man tvungen att ta sig i kragen eller så kan man lika gärna ta livet av sig. Det finns ju 

snabbare smärtfriare sätt att ta livet av sig. Jag hamnade på sjukhuset med tätare mellanrum 

och behövde akutvård. Det har varit flera gånger det har varit så illa att jag nästan döt t… sen 

har jag börjat odla min andliga sida” (IP5). 

Intervjupersonerna berättar om att det ofta har varit anhöriga och personer runt omkring 

som märkt att något inte står riktigt rätt till, de har försökt få personen med missbruket att inse 
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sitt problem och ta emot behandling. Men det är enligt deltagarna i studien viktigt att det är 

ens eget val att ta emot behandling, annars går man bara tillbaka till drogerna.”Det spelar ju 

ingen roll vem som säger till en att sluta så kommer det inte att fungera om jag inte själv har 

villigheten till och sluta… vändningen för mig kom ju när jag tog in på ett behandlingshem 

självmant” (IP3). Många utav intervjupersonerna berättar om att de inte varit ärliga mot 

varken sig själv eller mot personal, ”som på alla andra behandlingshem så har jag kollat in 

vad de har för inriktning… kollat upp vad de vill höra… vad vill ni höra, då berättar jag. Hur 

vill ni jag ska bete mig, då beter jag mig som ni vill” (IP1). Anledningen till detta menar flera 

utav deltagarna är att de inte själva sett att de ljugit för sig själv, det har i många fall varit en 

omedveten handling. Det har tagit olika lång tid för intervjupersonerna att inse att deras 

livsstil med alkohol och droger inte är hållbar i längden. Upptäckten eller insikten, ”det är ju 

så här det ska vara” (IP5), har upplevts på olika sätt. Vissa har beskrivit det som valet mellan 

liv och död och vissa har berättat om att de upplevt sig vara med om en uppenbarelse som har 

gjort att de önskat bli drogfria. ”Sista gången jag var där (behandlingshem), då var det något 

som klickade till i magen, vadå det är ju så här det är” (IP7).  

 
 

Behandlingsmetoder 

 
Intervjupersonerna i studien har genomgått olika behandlingsmetoder. Intervjupersonerna 

hade skilda åsikter kring vilken behandlingsmetod som fungerat bäst. Fyra av deltagarna har 

blivit drogfria genom tolvstegsprogrammet. ”Det hjälpte mig jättemycket med tolvstegs- 

programmet. Sista gången jag var där var jag så slutkörd. Jag var trött på livet och trött på mig 

själv” (IP7) ”Det var inom tolvstegsprogrammet som jag kom till insikt att jag hade 

alkoholism… jag kunde identifiera mig med andra människor som hade ungefär liknande 

problem och jag kände att det började vända” (IP3). Intervjupersoner som genomgått 

tolvstegsprogrammet har åsikten att beroende är en sjukdom. ”Beroendesjukdomen är så stor 

det handlar inte bara om droger utan om mitt beteende… maktlösheten att jag har en sjukdom. 

Jag har inte ett moraliskt förfall som många Svensson tror, liksom att det bara är att sluta” 

(IP9). ”Det var där någonstans jag kom till insikt om att jag hade alkoholism, alltså som en 

sjukdom” (IP3). De intervjupersoner som behandlats på andra sätt pratar inte om beroendet 

som en sjukdom utan mer ett beteende som behöver medvetandegöras och förändras.  

Det är tre deltagare som har blivit drogfria genom motiverande samtal. ”När jag kom ut 

från avgiftningen gick jag frivilligt till öppenvården och då fick jag en jättebra samtals- 

kontakt, det fungerar jättebra… jag får prata ur mig i fall jag får det här suget och då blir jag 

lättad från begäret” (IP10). ”Jag började gå på öppenvård… där fick jag så kallade 

motiverande samtal” (IP8). Resterande tre fick sin behandling genom en kombination av 

motiverande samtal och lp-stiftelsens program ”vägen till livet”.”Jag vet att det här är den 

rätta vägen… bibeln berättar att Gud kan presenteras som att bestå av öppna källor ungefär 

som, är man törstig så går man till Gud i stället, då kan Gud ge tillfredsställelsen, så är det 

med allting här i livet” (IP4).     

 

 

Miljöns betydelse för behandlingen 
 
Det var sex utav intervjupersonerna som hade åkt iväg för behandling och fyra som fått 

behandling på hemorten. Fyra av deltagarna ansåg att det är olika för alla. ”Det där kan vara 

individuellt. Förr om åren resonerade man att man skulle ta sig ifrån hemorten och etablera 

sig någon annanstans. Jag prövade den biten också men de är inga åtgärder som fungerar fullt 
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ut om man inte själv bestämmer sig. Till sist så måste det komma inifrån en själv. Det är en 

fråga om att kunna ta emot, hjälp till självhjälp”(IP5). Fyra personer av de sex som åkt iväg 

ansåg att det varit relevant att få behandling på annan ort än hemorten ”jag kände att jag 

behövde få avstånd… ibland kan det vara så att om man har behandling här (hemort) och om 

man får ett vredesutbrott så går man direkt till systembolaget”(IP4). ”Det lättaste är att hitta 

fel på stället, då kan man gå ut och knarka och dricka” (IP6). ”Jag ringde upp min dotter och 

det gick fram tre signaler men hon svarade inte. Nej fy fan, nu skiter jag i det här och gick ner 

till bolaget och var sedan borta i tre veckor. Hon stod i duschen och hann inte svara och det 

passade ju mig perfekt” (IP6). När man får behandling på annan ort finns tryggheten i att ett 

vredesutbrott inte behöver betyda ett återfall utan man hinner lugna ner sig och inse att 

problemet inte löses av att dricka eller ta droger. En av intervjupersonerna anser dessutom att, 

”På ett familjehem har man ju chansen att kanske skapa sig ett nytt liv helt enkelt, få börja om 

från start” (IP8). Svaret på frågeställningen om behandlingsortens betydelse för individen är 

att det inte finns någon generell lösning som passar alla, utan det är upp till var och en att 

överväga vad som passar personligheten bäst. I tabell 1 och tabell 2 listas för- och nackdelar 

med behandling på hemort respektive annan ort ur intervjupersonernas perspektiv. 
 
 
Tabell 1  
För- och nackdelar med behandling på hemorten 

Fördelar Nackdelar 

 

Närhet till anhöriga 

 

Undgår hemvändarproblemet* 

 

Kontaktpersoner inom rehabilitering finns 

nära tillhands vid ev. återfall 

 

 

Svårt att möta gamla vänner som fortfarande 

missbrukar. 

 

Anhöriga kan vara medberoende eller själva 

missbruka 

 

*hemvändarproblem, när individer kommer tillbaka till hemort efter behandling måste de konfrontera 
personer och miljöer som de länge undvikit.  

 

Tabell 2  

För- och nackdelar med behandling på annan ort 

Fördelar Nackdelar 

 

 

Komma iväg från gammalt umgänge och 

dåliga influenser 

 

Möjlighet att skapa ett nytt liv i lugn och ro 

 

Svårare att få tag på alkohol och droger 

 

 

Hemvändarproblemet* 

 

Ensamhet och otrygghet 

 

Svårigheter att fysiskt träffa sin 

kontaktperson 

 

 

Många utav deltagarna berättar om Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous), NA- 

möten och besök på beroendecentrum som ger dem tillfälle att få berätta om sina problem och 

det ger en viss lättnad, det ger även hjälp till ett socialt nätverk utan droger. I stället för att 

vända sin ångest inåt så kan personerna vända den utåt, genom samtal, det är viktigt att någon 
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lyssnar. Det blir ett sätt att bearbeta allt som är jobbigt genom att prata och älta, det minskar 

suget efter droger. Alla intervjupersonerna menar på att det är viktigt att de har tillgång att 

ringa till sjuksköterska eller liknande oavsett om det är under kontorstid eller inte. Genom NA 

kan personer få en kontaktperson som alltid i alla lägen ställer upp och lyssnar och kan hjälpa 

till att tala en till ”rätta” vid abstinens.  

Vissa av intervjupersonerna berättar om vikten av att kunna se sig själv med nya ögon när 

missbruket upphör. Deltagarna i studien anser att det är viktigt att känna sig lika mycket värd 

som alla andra och även få känna sig och vara som alla andra. En sysselsättning som till 

exempel ett arbete kan vara en bekräftelse på detta. En plats i arbetslivet kan göra att personen 

får en fungerande vardag och kommer in i systemet i samhället. Detta kan också motverka 

utanförskap och underlätta identifikationen med ”vanliga människor”.   

 

 

Yngre kontra äldre missbrukare 

 
De unga och de äldre i den här studien skiljer sig åt i många avseenden. De äldre deltagarna 

anser själva att de haft en bra uppväxt, de flesta har sin bakgrund i genuina arbetarfamiljer. De 

har precis som flera av de yngre deltagarna gått igenom hela det obligatoriska skolväsendet, 

jobbat och skaffat sig familj sedan har missbruket tagit över, de har blivit av med jobb, bostad 

och själva avskärmat sig från familj. Bristen på pengar till drogerna har gjort att de varit 

tvungna att begå brott eller så har de blivit tagna av polis för innehav av droger. De flesta av 

de äldre intervjupersonerna har någon gång blivit dömda och avtjänat sina straff i fängelse. 

”Sen vart de ett fängelsestraff och sen vart de ett till och ett till, jag är dömd nästan 50 gånger 

på grund av narkotika” (IP6). Många utav de äldre deltagarna har upplevt något, de vill inte 

gärna kalla det en religiös upplevelse men det är något åt det hållet som gjort att de plötsligt 

förändrat sitt tankesätt och helhjärtat anammat behandlingsprogrammet.  

 

Helt plötsligt såg jag den där cirkeln, röka på, göra inbrott, in i fängelse och tillbaka till 

behandlingshemmet… det var som fjäll föll från mina ögon, helt plötsligt började jag att 

se… jag såg helt plötsligt det här och sa att jag är en sjuk människa, det här är helt 

vansinnigt… när jag tänkt detta är det som en hand går in i bröstet och vrider en klocka 

rätt. Sen den dagen har inte mitt liv varit sig likt (IP1).  

 

De unga i den här studien har redan från början levt med olika typer av sociala problem, 

familjerna har varit dysfunktionella på olika sätt, skilsmässor, misshandel och sexuella 

utnyttjanden som har gjort att de redan från början känt otrygghet i samhället. De har sökt en 

flyktväg från sig själva och har funnit den i olika typer av missbruk. De yngre deltagarna har 

gått igenom skola och börjat jobba. De har haft svårt att få en permanent bostad, de har åkt in 

och ut mellan behandlingshem och många utav dem har vid olika tillfällen tagit sig till 

öppenvården. Vännerna har ofta påverkat dem till att ”bara dricka med dem en gång till” (IP2) 

och återfallet är då ännu en gång ett faktum. Eftersom deras missbruk inte varat lika länge har 

de inte ”förlorat lika mycket” som de äldre. Många har kvar relationer med familj och vänner 

(som inte missbrukar). De har inte fängelsestraff som släpar efter eller skulder som de får leva 

med resten av livet och kroppen har inte hunnit ta lika mycket skada av drogerna.  
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att ta reda på vad som motiverar den enskilda individen till att sluta 

med droger och om miljön runt omkring haft en avgörande betydelse för resultatet. Vi kunde i 

denna studie inte se något tydligt svar på frågan kring miljöns betydelse för att bryta ett 

missbruk. Helgeland (2010) tar upp var man växer upp i samhället har betydelse för framtida 

missbruk hos individen. Detta har även visat sig i den här studien när intervjupersonerna 

berättar om sin uppväxt och sociala bakgrund. I den här studien berättade flera av deltagarna 

om hur de ser på sig själva och sin identitet. Det svåra är att övertyga personen om att tro på 

sig själv och upptäcka att individen är så mycket mer än bara sitt missbruk. Resultatet av vår 

studie överensstämmer med vad tidigare forskning kommit fram till. Enligt Chassin, Rogosch 

och Barrera (1991) har barn till alkoholiserade föräldrar en högre risk att själva utveckla ett 

alkoholmissbruk senare i livet. Vi kan konstatera att detta samband stämmer överens med 

deltagarna i denna studie då deras alkoholdebut låg kring 12-13 år och tre av tio hade 

föräldrar som var missbrukare.  

Intervjuerna med deltagarna visade inte på någon generell lösning när det gällde hur miljön 

påverkade utfallet. Polcin et al (2008) kunde i sin studie, när de jämförde två olika typer av 

behandlingshem, inte se att det visade på någon signifikant skillnad i utfallet. Enligt 

deltagarnas utsagor i denna studie handlar det mer om den personliga insikten och 

behandlingens utformning än om miljön. Deltagarna berättar om svårigheten att bryta upp 

med sina tidigare vänner som inte blivit fria från missbruket. När de åkt iväg på behandling 

upplever vissa deltagare att de skjutit upp problem som att konfrontera och bryta upp med 

tidigare umgänge i missbrukskretsar. De menar att det hade varit bättre att göra det samtidigt 

som behandlingen gjordes, då de kunnat ta stöd från professionella kontakter.  

Det är många faktorer som ska fungera för att en person ska bryta ett missbruksbeteende. 

Det viktigaste enligt deltagarna i den här studien är insikten att det krävs en förändring i sättet 

man tänker och fungerar och viljan att ändra sitt beteende. Det kan skilja lite på hur 

intervjupersonerna resonerade kring att bli drogfria men de olika berättelserna pekar på att 

motivationen måste komma inifrån en själv, genom till exempel en andlig insikt, att hälsan 

sätter stopp för missbruket eller genom insikten att det enda val man har är att leva eller dö. 

DiClemente (2008) kom fram till att den största gemensamma nämnaren för att nå 

motivation hos individer med missbruksproblematik var när de hade nått sin absoluta botten.  

Samma mönster visas i denna studie. Motivationen är stor att fortsätta i missbruket, där finns 

”trygghet i sin identitet, vänner och lyckan” (IP5) enligt en deltagare, men inte att bli ren 

förrän de har nått sin absoluta botten och sedan blivit drogfria börjar de se en framtid utan 

drogerna. Fem av personerna som deltog i studien berättade att när de slutade missbruka 

droger överfördes beroendet och beteendet på något annat såsom spel eller kärlek. De hade då 

inte gjort en förändring i sitt beteende utan bara bytt ”drog”. När individen lyckats bli drogfri 

är inte drogfriheten en självklarhet utan något som måste bearbetas och hanteras hela livet. 

Deltagarna i studien berättade om att de fortfarande går på NA-möten för att hålla sig 

drogfria. Det krävs en god självkontroll för att ändra sin livsstil långsiktigt som Prochaskas 

(2008) jämförelse mellan en god självkontroll och en muskel. De måste båda tränas för att 

fungera. Deltagarna i den här studien befann sig som författarna uppfattade det i stadiet av 

maintenance eller termination om man utgår från Prochaskas (2008) TTM. Det betyder att 

risken för återfall är väldigt liten speciellt i det senare där den nya livsstilen blivit automatisk, 

individen behöver inte hela tiden tänka på sitt beteende.  

Vi har kommit fram till många likheter och gemensamma mönster hos deltagarna. Motiven 

till droganvändningen från början hos deltagarna stämmer väl överens med tidigare forskning 

som Rigg och Ibañez genomförde 2010. Skälen kunde bland annat vara att hantera vardagen, 

stress och oro, att ha kul och sömnproblem. Det är dock viktigt att peka på att alla intervju- 
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personer är olika och har en unik livsberättelse. Skälen till varför de kom in i missbruket och 

varför de stannade kvar, kan många gånger skilja sig åt. De klassiska scenarion som ofta leder 

till droganvändning och missbruk är till exempel en svår uppväxt eller arbetslöshet men så är 

inte alltid fallet för alla. Det fanns intervjupersoner som hade haft en bra uppväxt, tog sig 

genom skola och arbetade under hela sitt missbruk. De kunde inte sluta med drogerna för de 

oroade sig för att de inte skulle orka med vardagen som hade alldeles för högt tempo. Vi 

kunde se en skillnad mellan de yngre och äldre deltagarna i studien kring hur de tänker och 

fungerar. De äldre i studien menar själva på att de har haft en bra uppväxt men att det fanns en 

trend och att det var mer accepterat att använda droger när man festade. Drogerna ledde så 

småningom till beroende och missbruk och för att finansiera detta hamnade flertalet i 

kriminalitet och även i fängelse beroende på brottets karaktär. De yngre berättade om att de 

redan från början mått dåligt på grund av ostabila hemförhållanden och missbrukande 

föräldrar.    

Flera av intervjupersonerna arbetade samtidigt som de missbrukade droger, det finns alltså 

inte ett likhetstecken mellan missbruk och arbetslöshet. Detta är en av anledningarna till att 

information om drogmissbruk till allmänhet borde spridas men speciellt till personalansvariga. 

Ett tidigt upptäckande av tendenser till missbruk ökar möjligheten att snabbare få rehabilite- 

ring och undvika eventuella arbetsplatsolyckor/arbetsskador både hos personer själva och på 

deras medarbetare.  

Vi har under rubriken deltagare under metodavsnittet valt att inte beskriva deltagarna i 

studien ingående på grund av de etiska reglerna. Dessa individer kan ses som känsliga och i 

vissa fall befinna sig i en utsatt position. Vi vill undvika möjligheten för utomstående att 

kunna identifiera varje deltagarna och deras svar.   

 

 

Validitet 
 

Intervjuerna uppnådde en mättnad när det gällde information till studien om motivation och 

beteendeförändringar när det gäller drogmissbruk. Eftersom bara en kvinna deltog i studien 

vet vi inte om resultatet skulle ha påverkats av om fler kvinnor hade deltagit. Frågeställningen 

om att få behandling på hemort eller på annan ort skulle troligtvis fått ett annorlunda och 

tydligare utfall om deltagarantalet i studien varit större. Missbruksproblematik i sig kan vara 

ett känsligt ämne och därför drar sig personer ur denna grupp för att delta i studier som dessa. 

Validiteten upplevs av forskarna som god då de som deltagit i studien varit intresserade och 

motiverade att delge sina erfarenheter om missbruksproblematik och den ofta svåra vägen till 

ett vardagligt fungerande liv. Replikerbarheten tros vara hög då intervjuguiden fyllde sitt syfte 

och gav intervjupersonen möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser och den gav även 

möjlighet till följdfrågor.    
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