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Abstract  

The aim was to investigate, with interviews, the motivational factors for drug soberness and 

differences in motivational factors between two groups of former addicts; those that ended 

their abuse by them self and those that ended after a treatment. The results indicated similar as 

well as different motivational factors for the two groups. It was also shown that the 

participants’ belief in their ability to successfully end their addiction and the level of 

motivation at the occasions of successful trials to end their addiction are important factors for 

soberness.  
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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att, med intervjuer, undersöka missbrukares upplevda motivationskällor 

(motiverande faktorer) för drogfrihet samt skillnader i motivationskällor för drogfrihet hos 

missbrukare som avslutat missbruket själva jämfört med dem som genomgått behandling. 

Resultatet visade att motivationskällan önskan av en förändring till ett bättre liv och tron på 

egna möjligheter att förändras var viktig för samtliga respondenter. Motivationskällan tron 

på den egna förmågan att kunna lyckas med ett avslut var särskilt viktig för dem som själva 

avslutade sitt missbruk och motivationskällan saknaden av och önskan att sluta såra 

människor i deras närhet för dem som slutade efter behandling. Studien visade också att 

missbrukarens tro på sin förmåga att lyckas avsluta ett missbruk samt nivån i personens 

upplevda motivation vid lyckade försök att avsluta ett drogberoende är viktiga faktorer för 

drogfriheten.  

 

Nyckelord: missbruk, drogfrihet, motiverande faktorer, behandling. 
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1. Introduktion 
 
I dagens samhälle är drogmissbruk ett relativt vanligt förekommande problem. En studie av 

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att 16 % av pojkarna 

respektive 14 % av flickorna i årskurs två på gymnasiet någon gång har nyttjat narkotika 

(Hvitfeldt & Rask, 2007). 5 % av pojkarna och 2 % av flickorna uppger att de nyttjat 

narkotika under den senaste månaden (Hvitfeldt & Rask, 2007). I och med att användandet av 

narkotika ökar, tilltar risken för missbruk. 

 
1.2 Vad är missbruk? 
 
I folkmun används ofta begreppen missbruk och missbrukare ovarsamt. Missbrukarbegreppet 

associeras ofta med individer som är utslagna som har svårartade problem med droger 

(Johansson & Wirbing, 2006). Ofta används ordet synonymt med begrepp som ”fyllon”, ”A-

lagare” och ”knarkare”. De människor som associeras till dessa begrepp upplevs av 

allmänheten ofta som personer som är känslokalla och manipulativa och som inte har en vilja 

att leva ett normalt liv och som saknar motivation till behandling (Johansson & Wirbing, 

2006). I och med massmedias sätt att beskriva drogmissbruk som ett karaktärsdrag kan 

missbrukaren utskiljas från oss övriga, så som en avvikare (Johansson & Wirbing, 2006). I ett 

professionellt sammanhang, det vill säga inom sjukvård och socialtjänst, har uttrycken 

missbruk och missbrukare en annan definition. Johanson och Wirbing (2006) citerar en 

kvinna som många människor troligen skulle kunna identifiera sig med, vad gäller det egna 

bruket av alkohol och värktabletter; i meningen att hon dämpar sin ångest över någonting i 

livet med hjälp av alkohol och medicin. Utifrån sjukvårdens och socialtjänstens synsätt är 

denna kvinna en missbrukare (Johanson & Wirbing, 2006). Jag kommer fortsättningsvis att 

använda mig av denna definition av begreppen missbruk och missbrukare. Jag vill också 

påpeka att när något fortsättningsvis beskrivs som drog/substans menas såväl alkohol, 

narkotika som mediciner vilka kan skapa ett beroende (Johansson & Wirbing, 2006). 

 
1.3. Kriterier för diagnos i praktiken 

Preciseringen av begreppet missbruk är under ständig utveckling (Johansson & Wirbing, 

2006). För närvarande används instrumentet ICD-10 (International Classification of Diseases, 

Injuries and Causes of Death) för bedömningen av om ett missbruk föreligger. Inom 

psykiatrin används instrumentet DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) 

och en uppdaterad version DSM IV. Dessa diagnostiska verktyg är jämförbara, men ICD-10 



 
 

 6

använder sig av begreppen beroende och skadligt bruk medan DSM IV talar om beroende och 

missbruk (Johansson & Wirbing, 2006). Enligt ICD-10 förekommer ett skadligt bruk endast 

om det föreligger ett missbruksmönster som, psykiskt eller fysiskt, leder till faktiska skador 

för hälsan (Johansson & Wirbing, 2006). I DSM IV finns inte detta krav. 

 

1.4. Missbruk och beroende enligt DSM IV 

Ett missbruk består, enligt DSM IV av: ”ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt 

signifikant funktionsnedsättning eller lidande” (Johansson & Wirbing, 2006 sida 280) under 

en tolvmånadersperiod. Kriterierna för missbruket är: 1) Att individen, till följd av ett 

upprepat substansbruk, misslyckas med att fullgöra sina åtaganden på arbetet, i skolan eller i 

hemmet; 2) Då individen, ägnar sig åt upprepat substansbruk, i situationer där väsentlig risk 

för fysisk skada uppstår; 3) Då individen berörs av återkommande substansrelaterade problem 

med lagen; 4) Då individen, trots ständiga eller återkommande sociala eller mellanmänskliga 

problem som föranletts av eller stärkts av substanseffekterna, fortsätter substansbruket 

(Johansson & Wirbing, 2006). Det bör dock påpekas att förekomsten av ovannämnda kriterier 

inte på något sätt innebär att ett beroende ovillkorligen föreligger (Johansson & Wirbing, 

2006).  

För att kunna ställa diagnosen beroende enligt DSM-IV krävs också att följande kriterier 

är uppfyllda: 1) Tolerans som består av antingen a) individens behov av en tilltagen mängd av 

substansen eller b) individens bruk av substansen får en minskad effekt; 2) Abstinens, som 

visar sig antingen genom a) abstinenssymtom som är utmärkande för substansen som brukas, 

eller b) då individen brukar samma substans eller en som liknar den för att lindra symtom som 

uppkommer på grund av abstinens (Johansson & Wirbing, 2006); 3) Då individen ofta brukar 

substansen i en större mängd eller under en längre tid än vad han/hon ämnat; 4) Om individen 

har en önskan, som är bestående, om att hålla nere eller kontrollera bruket av substansen eller 

om misslyckade försök att dra ner på eller kontrollera bruket har gjorts; 5) Om individen 

ägnar mycket tid åt försök att få tag på substansen, använda substansen eller att hämta sig från 

effekten som substansbruket medför; 6) Om individen drar ner på eller överger aktiviteter, 

yrkes- eller fritidsmässiga, som är viktiga på grund av användandet av substansen; 7) Om 

individen fortsätter att använda substansen trots att denne lider av psykiska eller psykiska 

besvär som troligen har skapats, eller blivit värre, av substansen (Johansson & Wirbing, 

2006). För att man skall säga att ett fysiskt beroende föreligger skall minst ett av kriterierna 1 

och 2 vara uppfyllda (Johansson & Wirbing, 2006). 
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1.5. Skadligt bruk och beroende enligt ICD-10 

Det man enligt ICD-10 uttrycker som skadligt beroende föreligger då individen, på ett fysiskt 

eller psykiskt hälsoskadande sätt, använder psykoaktiva substanser (Johansson & Wirbing, 

2006). Enligt ICD-10 förekommer ett beroende då en individ, efter upprepad användning av 

en substans, utvecklar skadliga beteenden som exempelvis: 1) Individen har ett kraftig 

drogbegär; 2) Individen har svårigheter med att kontrollera intaget; 3) Individen fortsätter att 

bruka substansen även om det leder till skadliga effekter; 4) Individen föredrar användandet 

av substansen framför andra sysslor och åtaganden; 5) Individen får en ökad tolerans mot 

drogen och abstinenssymtom av fysisk karaktär (Johansson & Wirbing, 2006). 

 

1.6. Hjärnan och droger 

Många faktorer, så som genetiska, biologiska, psykologiska och sociala, spelar in vid 

utvecklandet av missbruk och beroende. Hjärnans egna belöningssystem spelar en viktig roll 

när det gäller utvecklandet av beroende och missbruk (Johansson & Wirbing, 2006). 

      Begreppet psykoaktiva ämnen används vid beskrivandet av droger och läkemedel 

som påverkar psykiska funktioner (Johansson & Wirbing, 2006). Dessa opererar i det centrala 

nervsystemet och är i många fall beroendeskapande. Den naturliga signalöverföringen mellan 

hjärnans nervceller påverkas av de psykoaktiva ämnena, antingen genom att 

signalöverföringen bromsas eller underlättas (Johansson & Wirbing, 2006). I de så kallade 

synapserna sker själva signalöverföringen mellan nervcellerna. I synapsen överför så kallade 

signalsubstanser meddelanden från den ena till den andra cellen. Meddelandena tas emot av 

vad som kallas receptorer (Johansson & Wirbing, 2006).  Det finns inga egna receptorer för 

de psykoaktiva ämnena i hjärnan. Dessa ämnen använder istället receptorer som är avsedda 

för hjärnans naturliga substanser. På så sätt påverkar de och stör hjärnans naturliga flöde av 

signaler (Johansson & Wirbing, 2006).  

Medel som har beroendeskapande effekter påverkar oss på ett psykiskt plan framför allt 

genom sitt sätt att aktivera det belöningssystem som finns i hjärnan. Detta belöningssystem 

fyller framför allt en biologisk funktion för människans överlevnad genom att exempelvis ge 

oss positiv förstärkning och välbehag vid intaget av mat och dryck eller vid samlag. Dock 

varar denna känsla inte särskilt länge eftersom det även finns signalsubstanser som opererar 

för att minska belöningskänslan. Detta är en nödvändighet för att beteenden skall upprepas 

(Johansson & Wirbing, 2006). Vid ett regelbundet bruk av droger aktiveras alltså även de 

substanser som är till för att ta bort själva belöningskänslan. När en individ då har brukat 
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droger en längre tid stabiliseras även de system som fungerar minskande på belöningskänslor 

vilket leder till att individen har bestående förändringar i hjärnan då drogbruket upphör. 

Individen har då minnen av de positiva, belönande känslorna som drogen en gång gett dem. 

Och dessutom har dessa människor överaktivitet i de system som skall motverka dessa 

känslor vilket inte avtar förrän efter en längre tids drogfrihet (Johansson & Wirbing, 2006). 

Olika droger har olika effekter och upplevs därför på olika sätt. Detta beror på att de 

beroendeskapande medlen i varierande omfattning påverkar olika typer av signalsubstanser. 

 

2. Motivation 

Motivation består av ett målinriktat beteende. De flesta motivationsteorier skiljer mellan 

biologiska motiv, vilka utgår från kroppsliga behov, och sociala motiv, vilka härrör från 

sociala upplevelser (Weiten, 2004). De biologiska behoven består av ett begränsat antal och 

består i de flesta fall av behov som är nödvändiga för överlevnad (Weiten, 2004). De 

biologiska behoven delas av alla människor medan de sociala motiven varierar beroende av 

människors erfarenheter (Weiten, 2004). Människors sociala motiv kan, i motsats till de 

biologiska, utökas till obegränsade antal genom inlärning och socialisation (Weiten, 2004).  

 

2.1. Missbruk och motivation 

Man kan beskriva användandet av droger som levnadsvanor. Ur individens synvinkel kan 

drogen fylla viktiga behov (Johansson & Wirbing, 2006). Dock innebär användandet även 

risker för individen, så som hälsorisker, sociala och psykologiska risker, risk för missbruk och 

beroende. Även anhöriga till individen påverkas och även individens arbete och ekonomi. I 

många fall söker personen inte själv hjälp för sitt användande (Johansson & Wirbing, 2006). 

Detta kan bero på olika saker, exempelvis att denne inte upplever att problemet är så stort som 

det egentligen är eller att man anser att man bör klara av sina problem på egen hand 

(Johansson & Wirbing, 2006).  

När människor söker vård finns möjligheter för dem att tala om sina levnadsvanor. Det 

finns en ökad insikt inom primärvården för vilken betydelse en individs levnadsvanor kan ha 

för en rad olika hälsoproblem (Johansson & Wirbing, 2006). Användandet av alkohol kan till 

exempel associeras med en rad olika åkommor som exempelvis högt blodtryck och 

sömnbesvär. Dock har det i studier visat sig att det finns en hög grad av tveksamhet hos 

personalen inom sjukvården på sin förmåga att kunna påverka patienters levnadsvanor. Det 

visar sig också enligt Johanson och Wirbing (2006) att sjukvården endast i en liten omfattning 
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lyckas stimulera människors vilja att ändra sina vanor och sitt beteende. Anledningen till detta 

är bland annat att rådgivningen inte uppmärksammar individens egna värderingar och 

bedömningar av sina levnadsvanor. Man tar alltså inte in i beräkning att individen kan 

uppleva positiva effekter av sina negativa levnadsvanor (Johansson & Wirbing, 2006).  

Människor med missbruksproblem varierar kraftigt vad gäller deras beredskap att vilja 

ändra sina vanor. En feltolkning som ofta görs är tron på att människor, så fort de inser att det 

föreligger ett problem, är beredda att ändra sitt beteende (Johansson & Wirbing, 2006). 

Studier har, enligt Johansson & Wirbing (2006) visat att behandlarens tro på om en patient 

kan lyckas att avsluta sitt missbruk eller inte är avgörande för resultatet. Personer vars 

behandlare tror på deras förmåga att avbryta missbruket lyckas i större utsträckning med detta 

än personer vars behandlare inte tror på dennes förmåga att lyckas. Detta bekräftas också av 

Miller och Rollnick (2002) som tar upp det faktum att behandlarens egenskaper och synsätt 

spelar en viktig roll för resultatet av en behandling. Man anser att hur en behandlare 

interagerar med sin patient spelar lika stor roll för det slutliga resultatet som vilken inriktning 

behandlaren har (Miller & Rollnick, 2002). Samma sak gäller patientens tro på att lyckas, 

vilket alltså också visat sig ha en avgörande roll (Johansson & Wirbing, 2006).  

Miller och Rollnick (2002) menar att tre viktiga komponenter för motivation till 

förändring framför allt är kopplat till personens vilja till förändring. Denna dimension kan 

beskrivas som den upplevda betydelsen av en specifik förändring. Det går även att se på det 

som hur stora skillnader det finns i individens nuvarande tillvaro och hans framtida 

förväntningar på tillvaron (Miller & Rollnick, 2002). Så länge individen upplever sin tillvaro 

vara inom gränserna för vad han önskar så sker ingen förändring. Dessa författare menar att 

bristen på betydande skillnader/diskrepans är vanligt hos individer i förändringsprocessen. En 

annan viktig faktor vid motivation till förändring menar Miller och Rollnick (2002) är 

individens tro på sin förmåga att kunna förändras. Om en person upplever stor diskrepans och 

han upplever det som viktigt att skapa en förändring så inleds ett sökande efter möjliga 

metoder för att uppnå förändring. Finner personen i detta fall en metod som denne tror 

kommer att fungera och som han även tror att han har möjlighet att genomföra så följer han 

oftast den genom beteendeförändring (Miller & Rollnick, 2002). Upplever en person dock 

bara stor diskrepans men utan att finna metoder för att förändra sitt beteende resulterar detta 

ofta istället i att denne minskar det upplevda missnöjet av diskrepansen genom att tillämpa 

olika försvarsmekanismer, så som exempelvis förnekelse och projicering. En annan viktig 

faktor som Miller och Rollnick (2002) tar upp vid motivation till förändring är huruvida 

personen är redo för en förändring eller inte. Med andra ord, hur högt prioriterad är denna 
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förändring för individen. 

Wolde, Dijkstra, Van Empelen, Knuistingh Neven och Zitman (2008) har visat att 

personer som förutspådde mer positiva och mindre negativa konsekvenser av ett avslut av 

missbruket rapporterade en mer positiv intention till avslut. I en studie av drogmissbrukare 

som tillfälligt var inlagda på sjukhus för medicinska besvär till följd av sitt missbruk 

undersöktes motivationen till ett missbruksavslut. Studien visade att missbrukarna angav 

fysisk hälsa som den främsta orsaken till varför de genomgår en behandling. Just dessa 

individer visades dock fullfölja behandlingen i mindre utsträckning (O’Toole, Pollini, Ford & 

Bigelow, 2006). 43 % av deltagarna i studien upplevde en övergång i sin motivation under 

behandling. 100 % av dem som skiftade från fysiska (oro för fysisk hälsa) till psykologiska 

motivationskällor (vilja att göra mer med sitt liv) fullföljde behandlingen. 38,5 % av dem som 

uppgav varaktiga fysiska motivationskällor genomförde behandlingen (O’Toole, Pollini, Ford 

& Bigelow, 2006).  

 

2.2. Syfte 

Denna studie avser att undersöka vilka faktorer som missbrukare uppfattar att de har haft och har 

för att ta sig ur sitt missbruk och för att bibehålla drogfriheten. Endast människor tillhörande 

gruppen som varit drogfria minst ett år och som genomgått flera försöka att avsluta sitt missbruk 

ingår i studien. I studien användes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide och kvantitativa bedömningsskalor för motivation vid avslut av missbruk. 

Frågorna som ställdes till intervjupersonerna berörde ämnet motivation vid avslut av 

missbruk. 

 

2.3. Frågeställningar  

- Vilka olika motiverande faktorer upplever de före detta missbrukarna har påverkat dem 

till att avsluta bruket av droger? 

 

- Vilka olika motiverande faktorer upplever de före detta missbrukarna har påverkat dem att 

fortsätta vara fria från droger?  

 

-  Finns det skillnader i de motiverande faktorer som föregått ett misslyckat försök att 

avsluta ett missbruk och de som föregått ett lyckat avslut? 
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2.4. Hypoteser 

- En indikator på om en person skall lyckas avsluta sitt missbruk är personens 

inställning/tro på om han/hon kommer att lyckas (Millers & Rollnicks, 2002). 

 

- Motivationen är högre innan det lyckade avslutet av missbruket än innan det 

misslyckade försöket (Miller & Johnsson, 2008). 

 

- De personer som själva avslutat sitt missbruk kommer inte att ange samma 

motivationskällor som de som avslutat missbruket med hjälp av behandling. 

 

3. Metod 

3.1. Design 

Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer, frågornas formulering och 

ordningsföljd avgjordes alltså inte i detalj i förväg (Ryen, 2004). Frågorna formulerades 

utifrån tidigare forskning av Miller och Rollnick (2002); Wolde, Dijkstra, Van Empelen, 

Knuistingh Neven och Zitman (2008); O’Toole, Pollini, Ford och Bigelow (2006); samt 

Miller och Johnson (2008) inom området motivation vid avslut av missbruk. 

Intervjupersonerna ombads även att skatta sin motivation, retroaktivt vid tidpunkten då 

de började processen mot att avsluta sitt missbruk på den skala som Miller och Johnsson 

(2008) utvecklat. 

 

3.2. Urval och undersökningsgrupp 

Före detta missbrukare som varit drogfria i minst ett år kontaktades med hjälp av gemensam källa. 

Urvalet betecknas som ett bekvämlighetsurval då det var upp till var och en av de tillfrågade att 

avgöra om de ville medverka eller ej.  

Preciseringskrav för urvalet var drogfrihet i minst ett år och flera genomgångna försök att avsluta 

missbruk. Då syftet är bland annat att jämföra om motivationskällorna vid avslut av ett missbruk 

är de samma hos personer som avslutat sitt missbruk på egen hand och personer som avslutat med 

hjälp av behandling tillfrågades ett lika stort antal personer i vardera av dessa grupper. Deltagande 

intervjupersoner består av tre män och två kvinnor mellan 26 och 36 år. Två män och en kvinna 

ingick i gruppen personer som avslutat sitt missbruk på egen hand och en man och en kvinna 

ingick i gruppen som slutat med hjälp av behandling. Ytterligare en kvinna tillfrågades och 

svarade ja till att delta i gruppen som avslutat sitt missbruk med hjälp av behandling. Dock valde 
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hon att dra sig ur studien innan intervjuerna genomförts. Hon angav tidsbrist som skäl till detta. 

 

3.3. Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Vid användandet av 

öppna frågor får svarspersonen själv med egna ord berätta det han eller hon vill ha sagt. Vid 

frågeundersökningar med öppna frågor kan också, i viss utsträckning, en dialog i form av så 

kallade uppföljningsfrågor förekomma (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007). I 

bilaga 1 presenteras den intervjuguide som användes vid intervjuerna. Den första delen av 

intervjuguiden bestod av så kallade demografiska frågor och följdes av frågor gällande 

uppväxtförhållanden, antalet misslyckade försök att avsluta missbruk, längden på 

drogfriheten, drogpreferenser och hur missbruket avslutades. Efter detta följde frågor gällande 

motivation. Här ställdes frågor om hur situationen såg ut för intervjupersonen vid tiden innan 

denne bestämde sig för att försöka avsluta missbruket och motivationen vid de misslyckade 

försöken till avslut. Kunde intervjupersonen identifiera några specifika motivationskällor vid 

dessa tillfällen och hur såg denne på sina möjligheter att lyckas med sitt avslut vid dessa 

tillfällen, var frågor som behandlades. Efter detta flyttades fokus till tiden innan det lyckade 

avslutet gjordes. Vad motiverade intervjupersonen denna gång, hur såg de på sina chanser att 

lyckas, kunde de beskriva några skillnader i motivation mellan de misslyckade försöken och 

det lyckade, var frågor som här behandlades. Sedan hanterades frågan om hur personen idag 

höll sig från att ta droger, kunde respondenterna beskriva några specifika motivationskällor 

som idag gör att de väljer att avstå från drogerna. Sammanlagt bestod intervjuguiden av sju 

stycken frågor. 

Slutligen ombads intervjupersonerna, på en skala utformad av Miller och Johnson 

(2008), att skatta sin motivation för tiden innan deras misslyckade avsluts försök och sedan 

för tiden innan det slutliga avslutet. Miller och Johnson (2008) har i utvecklandet av skalan 

använt sig av dimensionerna önskan, förmåga, skäl, behov, engagemang och att vidta 

åtgärder. I skalan använder Miller och Johnson (2008) sedan vanliga språkliga markörer för 

att representera varje dimension. Två lägen representerar varje dimension i ett formulär med 

totalt 12 skattningsfrågor. Intervjupersonen fick då uppskatta sin inställning på var och en av 

dessa 12 poster. Detta genom att använda sig av talen 1-10, där 0-1 betyder absolut inte, 2-3 

antagligen inte, 4-6 kanske, 7-8 antagligen, 9-10 definitivt. Skalan presenteras i sin helhet i 

bilaga 2.  

 



 
 

 13

3.4. Tillvägagångssätt 

Intervjupersonerna kontaktades med hjälp av en gemensam källa som själv har varit 

missbrukare. Denne tillfrågades om denne kunde förmedla kontakt mellan mig och personer 

som denne visste tidigare hade missbrukat droger och nu var drogfria sedan minst ett år 

tillbaka. Information om personer som kunde tänka sig att ställa upp och medverka i studien 

tilldelades sedan mig efter att min källa varit i kontakt med dessa varefter jag själv kontaktade 

dem för att vidare informera om studien, dess syfte och ge information kring deras rättigheter 

om de valde att delta. Efter att de tillfrågade bestämt sig för att delta skickades 

informationsbrev (se bilaga 3) ut till dem för att tydligare beskriva studien och hur inhämtade 

uppgifter skulle hanteras samt kontaktuppgifter till mig och ansvarig handledare. Därefter 

bestämdes tid och plats för enskilda möten med de då sex deltagarna.  

Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter och utfördes under en tvåveckorsperiod. 

Frågorna utgick från den intervjuguide som redovisas i bilaga 1. Detta gav utrymme för 

deltagarna att själva skildra sin berättelse medan ramarna för intervjuns ämne ändå hölls. 

Intervjuerna genomfördes på förutbestämda platser som oftast bestod av respondentens 

hemmiljö. I slutet av intervjun ombads respondenterna att uppskatta sin motivation vid sina 

misslyckade försök till avslut och också sin motivation vid det lyckade avslutet på den skala 

som redovisas i bilaga 2. Samtliga deltagare informerades om att samtalet skulle spelas in och 

att endast jag skulle ha tillgång till det insamlade materialet. Informanterna upplystes också 

om att de sedan skulle få möjlighet att gå igenom den transkriberade versionen av intervjun, 

detta för att kontrollera och bekräfta de uppgifter som där framgick. De informerades även om 

att de självklart skulle få tillgång till det slutliga resultatet. 

 

3.5. Dataanalys 

Intervjudata analyserades med induktiv tematisk analys (Hayes, 2000), med följande 

analyssteg: 1) Transkribering av materialet utfördes, 2) ett antal genomläsningar gjordes, 3) 

texten genomarbetades genom att för frågeställningen relevanta delar markerades och 

nyckelord skrevs i marginalen, 4) en sammanfattning gjordes av de delar som var centrala i 

varje redogörelse, 5) utformning av passande teman till dessa data gjordes utifrån 

nyckelorden., 6) namnen på de olika temana bestämdes och 7) slutligen valdes relevanta och 

illustrativa data ut för att redogöra för varje tema. 

Data från skattningsskalan för motivation analyserades med ett t-test för att testa Miller 

och Johnssons (2008) hypotes om att motivationen skall vara högre vid de lyckade försöken. 
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3.6. Forskningsetiska aspekter 

Några nyckelprinciper att beakta gällande etiska riktlinjer vid forskning som är relevanta i 

denna studie är att: 

1. Deltagandet i en studie skall vara frivilligt och baserat på informerat samtycke. Deltagarna 

bör dessutom i förtid informeras om alla aspekter i studien som skulle kunna påverka deras 

vilja att samarbeta. Deltagarna skall också ges möjlighet att när som helst dra sig ur studien 

om de så önskar. 

2. Eventuell information rörande en deltagare som inhämtas under en studie måste behandlas 

konfidentiellt och bör aldrig göras tillgänglig för andra utan medgivande från deltagaren. 

3. Forskningsdata bör rapporteras fullt och korrekt.  

Med hänsyn till ovan har deltagarna noga informerats om att deltagandet är frivilligt, att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande och att all information som inhämtas om dem 

kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagarna gavs dessutom före studien ett 

informationsblad om studien med kontaktuppgifter till mig och ansvarig handledare.  

 

 3.7. Resultat 

Resultaten beskrivs här utifrån intervjuguidens tema motivation. Motivationstemat är indelat i 

undergrupper som formats utefter intervjusvaren. Undergrupperna består av: upplevda 

motivationskällor vid tiden för de misslyckade avsluten, upplevda motivationskällor vid tiden 

för de lyckade avsluten, intervjupersonernas uppfattningar om skillnader i motivationskällor 

mellan tiden för de misslyckade försöken till avslut och tiden för de lyckade avsluten, 

intervjupersonernas tro på den egna förmågan att lyckas med drogfriheten i samband med de 

misslyckade försöken, intervjupersonernas tro på den egna förmågan att lyckas med 

drogfriheten i samband med de lyckade försöken och intervjupersonernas uppfattning om de 

motivationskällor som håller dem drogfria i dagsläget. Dessa grupper är vidare indelade i 

olika kategorier som framkommit vid analysen av intervjudata. I resultatet presenteras, genom 

citat, de av intervjupersonerna angivna svaren som legat till grund för utformandet av 

respektive kategori. För att kunna urskilja om det finns några skillnader i motivation mellan 

de av intervjupersonerna som avslutat sitt missbruk på egen hand och de som slutat med hjälp 

av behandling kommer citaten att märkas med ett B för avslut med hjälp av behandling och ett 

U som står för avslut utan hjälp av behandling.  

Slutligen följer en redovisning av intervjupersonernas skattade motivation och en statistisk 
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analys om motivationen har varit högre vid de lyckade jämfört med de misslyckade försöken 

att avsluta missbruket. 

 

3.7.1. Motivationskällor vid tiden för de misslyckade avsluten 

Vad det gäller respondenternas upplevda motivation vid tiden för de misslyckade avsluten 

tydliggjordes fyra olika motivationsfaktorer: önskan om förändring till ett bättre liv, utledhet 

över psykisk och fysisk utmattning, saknaden av och önskan att sluta såra människor i deras 

närhet och önskan att leva lagligt. 

 

Önskan om förändring till ett bättre liv 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de vid tiden innan deras misslyckade försök att avsluta 

missbruket upplevde en önskan om att få ett bättre liv. 

 

U: ”min önskan att det skulle ske en förändring i min tillvaro var nog den största 

motivationskällan”… ”att börja leva ett normalt liv” 

 

U: ”jag hade en längtan efter något annat… efter nåt bättre än det liv jag levde” 

 

B: ”det var nog viljan och längtan efter ett annat liv”…”längtan att få leva ett 

vanligt liv” 

 

B: ”En av mina vänner hade tagit livet av sig precis då och det fick mig på något sätt 

att bli lite mer medveten om vad jag egentligen höll på med. Jag blev lite tacksam 

över att jag levde och jag ville på nåt sätt ta bättre vara på mitt liv och börja leva 

istället för att gå runt som en levande död så som jag gjorde” 

 

U: ”Jag var väldigt besviken på mig själv och tänkte att jag kastat bort mitt liv och 

min potential. Jag ville ha ut något mer av livet än det jag fått” 

 

 

Utledhet över psykisk och fysisk utmattning 

Två av respondenterna angav särskilt den psykiska och fysiska utmattningen som livet som 

drogmissbrukare innebar som en källa till motivation till förändring, att försöka avsluta 

missbruket. 
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U: ”Kroppen tog så mycket stryk av alla droger jag pumpade i mig så jag såg ut och 

kände mig som en 50 åring fast jag bara var en tonåring” 

 

U: ”jag var ju helt slut i både kropp och själ va och jag var så trött på det” 

 

Saknaden av och önskan att sluta såra människor i deras närhet 

Många av intervjupersonerna beskrev under intervjun hur deras anhöriga och närstående tog 

avstånd från dem under tiden då de var drogberoende. Saknaden efter de anhöriga och 

närstående beskrevs i många fall som motiverade för dem till att försöka avsluta 

drogmissbruket.  

 

U: ”önskan att jag skulle kunna sluta såra dom som stod mig nära” 

 

B: ”Och så ville jag få en bra relation till min pappa och min mamma och min syster 

igen för jag saknade dem jättemycket” 

 

B: ”en längtan att kunna ha bra och sunda relationer till familj och vänner” 

 

U: ”… Och så var jag liksom less på att såra folk va”…”… dessutom hade jag en 

flickvän ett tag där va som även hon hade missbrukat men som blev ren under tiden 

som vi var tillsammans och relationen till henne motiverade mig ju en hel del att 

vilja sluta” 

 

Önskan att leva lagligt 

De flesta av respondenterna beskrev att de, för att kunna finansiera sina droginköp, begick 

olika typer av brott. En av respondenterna uttryckte också en önskan om att kunna leva ett 

lagligt liv som källa för dennes motivation till att försöka avsluta sitt missbruk. 

 

U: ”Jag snattade i butiker, gjorde inbrott i bilar och bostäder för att få tag på 

pengar till att köpa droger för”…”Jag stal och jag ljög, allt för att få tag på nya 

droger” 

 

U: ”Förr så försörjde jag mig på andra människors olycka kan man säga. Jag sålde 
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droger, gjorde inbrott…”…” Från morgon till kväll kretsade tankarna kring frågor 

om hur jag skulle få tag på nästa fix. Jag gjorde inbrott i bilar, sålde lite knark och 

tiggde pengar för att kunna finansiera missbruket. All min värdighet som människa 

var som bortblåst. Det fanns inget jag inte kunde göra för att få tag på droger. Jag 

hade gått över lik!” 

 

B: ”Det kunde vara allt från att sälja sånt som jag hade snattat till att sälja min egen 

kropp” 

 

U: ”Innan jag slutade med drogerna sysslade jag väl med lite av varje. Allt för att 

bekosta missbruket. Jag gjorde bilinbrott och snattade... och så sålde jag sex” 

 

U: ”Sen var det ju en önskan att jag skulle kunna sluta såra dom som stod mig nära 

och en önskan att leva lagligt” 

 

3.7.2. Motivationskällor vid tiden för de lyckade avsluten 

Vad det gäller den upplevda motivationen vid tiden för intervjupersonernas lyckade avslut 

kunde svaren delas in i fem teman/motivationsfaktorer: känslan av att ha fått en ny chans till 

livet, önskan av en förändring till ett bättre liv och tron på egna möjligheter att förändras, löfte 

om arbete, viljan att bevisa sin förmåga att förändras för sig själv och närstående och önskan 

att sluta såra närstående. 

 

Känslan av att ha fått en ny chans till livet 

En av respondenterna angav som motivationskälla, vid dennes lyckade avslut, känslan av att 

ha fått en ny chans till livet. Denna känsla berodde på en upplevelse som intervjupersonen 

varit med om där han varit nära att mista sitt eget liv på grund av en heroinöverdos. 

 

U: ” Sen var det väl nån som sålde ovanligt ren heroin ute på gatan där ett tag va. 

En hel del knarkare hade strukit med på grund av det va och jag hade väl oturen 

då… om man nu ska se det så va att få tag på sånt jag med. Jag tog sprutan och sen 

minns jag inte mer förrän jag vaknar upp inne på sjukan då. Läkaren berättar att jag 

varit kliniskt död när ambulansen kom till platsen va och de där orden gick liksom 

rakt in i skallen på mig. Jag blev liksom glasklar i huvudet och kände att jag kunde 

tänka klarare än vad jag gjort på flera år va”...”att få en ny chans i livet var ju helt 
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klart det som var min största drivkraft” 

 

Önskan av en förändring och tron på egna möjligheter att förändras  

En återkommande angiven motivationskälla i alla respondenters svar var en önskan av att få 

en förändring i sina liv och tron på deras egna möjligheter att förändras för att kunna leva ett 

liv utan droger. 

 

U: ”Jag ville få ut något mer av mitt liv helt enkelt.” 

 

B: ”Jag ville ha ett nytt liv… Ett som inte bara kretsade kring droger” 

 

B: ” att jag nu verkligen förstod att jag hade samma förutsättningar som alla andra i 

livet. Att även jag också skulle kunna få det liv som jag alltid drömt om. Tron på 

framtiden. Jag kan nog inte beskriva det bättre än så” 

 

U: ” Vid det här laget så hade jag ju sett att tjejen klarat det så nu var min önskan 

att leva ett sånt vanligt liv som jag såg att hon levde väldigt stark”… ”Min ena 

brorsa hade dessutom lyckats bli drogfri vid den tiden och det ökade min tro på att 

jag också skulle kunna klara det” 

 

U: ”Sen var det även tron på mig själv. I och med den där upplevelsen av att tänka 

helt klart så insåg jag väl att det fanns något starkare där inuti mig va... Nåt som 

faktiskt var starkare än drogen” 

 

 Löfte om arbete 

En av respondenterna berättade att han fått ett löfte om ett arbete om han höll sig fri från 

droger vilket han också menade fungerade som motivationskälla för honom för att avsluta sitt 

missbruk. 

 

U: ”Tjejen jobbade då som personligassisten och hon hade pratat med sin chef 

angående ett jobb åt mig. Han hade då lovat henne att fixa ett jobb till mig om jag 

höll mig ifrån drogerna vilket också då motiverade mig” 

 

Viljan att bevisa sin förmåga att förändras för sig själv och närstående.  
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En av respondenterna angav som motivationskälla till sitt avslut av drogmissbruket viljan att 

bevisa för sina föräldrar och även för sig själv att hon faktiskt var kapabel till att förändras. 

 

U: ”Jag ville verkligen bevisa för mig själv och mina föräldrar att jag kunde ändra 

på mig” 

 

Önskan att sluta såra närstående 

En av respondenterna angav som motiverande källa till att avsluta sitt drogmissbruk dennes 

önskan att sluta såra människor som stod denne nära. 

 

B: ”jag trodde typ inte att mamma och pappa och syrran älskade mig men nu insåg 

jag att dom gjorde det och att det var därför dom tagit avstånd… Och därför fick jag 

nu också anledning att ändra mig för deras skull för att jag inte ville såra 

dem”…”Jag ville sluta att såra dom jag älskade och för att göra det så måsta jag 

sluta med drogerna” 

 

3.7.3. Intervjupersonernas uppfattningar om skillnader i motivationskällor mellan tiden 

för de misslyckade försöken till avslut och tiden för de lyckade avsluten. 

Här framkom tre motivationsfaktorer/teman: tron på den egna förmågan att kunna lyckas med 

ett avslut, upplevelsen om att de hade ett ansvar inför närstående att lyckas och motivationens 

styrka. 

 

Tron på den egna förmågan att kunna lyckas med ett avslut 

Återkommande i många av respondenternas svar var att de vid det lyckade avslutet hade en 

större tro på sin förmåga att kunna lyckas med genomförandet av avslutet. Tre av 

respondenterna framhävde denna åsikt. 

 

U: ”Motivationen såg annorlunda ut på så sätt att jag hade en större tilltro till mig 

själv” 

 

U: ”Definitivt var det tron på mig själv. Innan hade jag inte den minsta tro på att jag 

som människa hade kapaciteten att bli fri från drogerna” 

 

U: ”Den största skillnaden var ju helt klart tron på att det gick. Tron på att det var 
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möjligt för mig att bli drogfri” 

 

Upplevelsen om att de hade ett ansvar inför närstående att lyckas  

Två av respondenterna angav som en skillnad mellan de misslyckade och det lyckade försöket 

att de denna gång upplevt en känsla av ansvar inför sina nära att lyckas med sitt avslut. 

 

B: ”jag kände ett ansvar för mina näras känslor”…”Förut hade jag bara tänkt att 

det vore bra att ändras för min egen skull… för jag trodde typ inte att mamma och 

pappa och syrran älskade mig men nu insåg jag att dom gjorde det och att det var 

därför dom tagit avstånd… Och därför fick jag nu också anledning att ändra mig för 

deras skull för att jag inte ville såra dem” 

 

U: ”dessutom så upplevde jag en viss press denna gången… att bevisa att mina 

föräldrars tro på mig faktiskt var rätt så att säga” 

 

Motivationens styrka 

Återkommande i svaren från tre av respondenterna var att de vid det slutliga avbrottet 

upplevde att motivationen var starkare än vid de tillfällen då de misslyckats med sina avslut. 

 

U: ”Motivationen såg annorlunda ut på så sätt att jag hade en större tilltro till mig 

själv”  

 

B: ”Det var nog samma saker som motiverade mig men däremot så var motivationen 

i sig mycket starkare inför mitt lyckade avslut” 

 

B: ”Det där med att jag kände ett ansvar för mina näras känslor men i övrigt tror 

jag att jag hade samma motivationskällor som vid dom andra gångerna… jag tror 

kanske att det som skiljde var att de var starkare den sista gången” 

 

3.7.4. Intervjupersonernas tro på den egna förmågan att lyckas med drogfriheten i 

samband med de misslyckade försöken 

Här redovisas svaren på frågan: ”Trodde du att du skulle lyckas med ditt avslut vid det här 

tillfället” (med avseende på tiden för de misslyckade försöken), utan att indelas i teman då de 

givna svaren endast tenderar mot ett ja eller ett nej. 
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B: ”Jaa första gången så trodde jag nog det. Jag var nog lite naiv och trodde att det 

bara handlade om att bestämma sig för att låta bli. Jag hade inte räknat med dom 

fysiska reaktionerna som kroppen gick igenom på grund av abstinensen. Andra 

försöket var jag mer medveten om vad som väntade och då var jag mer tveksam” 

 

U: ”Jag hade egentligen ingen tro på att jag skulle lyckas då nej. Jag kände mer att 

jag var tvungen men jag hade känslan av att jag inte skulle klara av det eftersom jag 

visste hur det kändes att vara utan drogen va, när suget kom ikapp en va” 

 

U: ”Jag hade väl egentligen innerst inne ingen större tro på mig själv och min 

förmåga att lyckas sluta. Jag tror inte att jag egentligen ville det helhjärtat 

heller…om man säger så.” 

 

B: ”Jaa, det är en svår fråga faktiskt. Jag tror att jag just då trodde att jag skulle 

kunna fixa det men så här i efterhand så känns det som att jag ändå innerst inne på 

nåt sätt visste att jag inte egentligen var helt övertygad om att jag skulle klara av att 

låta bli det” 

 

U: ”Jag var rätt skeptisk när det gällde min förmåga att verkligen palla att sluta 

helt. Så innerst inne trodde jag inte att jag skulle klara att sluta” 

 

 

3.7.5. Intervjupersonernas tro på den egna förmågan att lyckas med drogfriheten i 

samband med det lyckade försöket att sluta 

Här redovisas svaren på frågan: ”Trodde du att du skulle lyckas med ditt avslut vid det här 

tillfället” (med avseende på tiden för deras lyckade försök till avslut), utan att indelas i teman 

då de givna svaren endast tenderar mot ett ja eller ett nej. 

 

U: ”Jag hade absolut en tro på mig själv den gången. Eller snarare så visste jag 

genom min upplevelse att jag kunde sluta” 

 

U: ”Ja det gjorde jag faktiskt” 
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B: ”Svår fråga igen det där... Jaa, det gjorde nog… Eller snarare så fattade jag att 

jag måsta ändra mig för att få det jag ville ha… så… jag hade inget val” 

 

B: ”Ja jag kände att det inte fanns något annat alternativ. Jag skulle helt enkelt sluta 

punkt och slut” 

 

U: ”Den här gången hade jag liksom fått det bevisat för mig att det gick att komma 

ur det… Genom att brorsan klarade det och så även flickvännen… Så den här 

gången var jag övertygad om att jag kunde klara av det” 

 

3.7.6. Intervjupersonernas uppfattning om de motivationskällor som håller dem 

drogfria i dagsläget 

Följande motivationskällor angavs som orsak till att respondenterna idag håller sig drogfria: 

vetskapen om och minnet av hur livet som drogmissbrukare var, relationen till närstående, 

tillfredsställelse av hur livet idag ter sig och arbetet. 

 

Vetskapen om och minnet av hur livet som drogmissbrukare var 

Fyra av respondenterna angav vetskapen om och minnet av hur livet som drogmissbrukare 

varit som en motivationskälla till varför de idag väljer att avstå från drogerna. 

 

U: ”Det som håller mig ifrån det livet idag det är vetskapen om hur jävligt det är att 

leva så som jag var tvungen att göra då” 

 

B: ”Sen är en annan stor anledning till det att jag var och varannan dag genom mitt 

jobb blir påmind om hur livet är, hur jobbigt och dåligt det är när man är beroende 

av droger. Dit vill jag inte tillbaka igen” 

 

U: ”Det som håller mig drogfri är ju framförallt föraktet mot det liv som jag hade 

när jag drogade. Jag vill aldrig mer hamna där. För en gångs skull så kretsar inte 

livet kring den eviga jakten på droger” 

 

U: ”Det som håller mig ifrån drogerna idag är livet… Jag älskar att leva och att 

uppleva allt som händer. När jag pundade levde jag som i en bubbla och kände mig 

inte som en del av världen utanför. Jag såg inget annat än sånt som hade med droger 
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att göra” 

 

Relationen till närstående 

Återkommande i många av svaren var att relationen till vänner och familj var en stor 

motivationskälla till varför de idag är drogfria. 

 

U: ”Relationen till min sambo, mina föräldrar och mitt kommande barn, jag skulle 

aldrig sätta det på spel” 

 

B: ”Att jag mår så bra i det liv jag har nu. Jag är nöjd och skulle inte byta ut det mot 

droger”…”Med ”det” menar jag liksom helheten av mitt liv…och den består ju för 

mig framför allt av mitt förhållande till dom runt mig som jag älskar” 

 

B: ”Min familj och min sambo är ju definitivt en stor anledning” 

 

U: ”flickvännen och våra planer på att bilda familj tillsammans är en grymt stor 

anledning till att jag håller mig nykter” 

 

 

Tillfredsställelse och njutning över hur livet idag ter sig  

Känslan av att vara nöjd med det liv de i dagsläget har, var ett återkommande svar som 

motivationskälla till varför respondenterna idag håller sig fria från droger. 

 

B: ”jag mår så bra i det liv jag har nu. Jag är nöjd och skulle inte byta ut det mot 

droger”…” Typ att kunna njuta av saker och ting i livet…ja men så som en bra bok 

eller att solen skiner” 

 

U: ”Det som håller mig ifrån drogerna idag är livet… Jag älskar att leva och att 

uppleva allt som händer” 

 

U: ”Det är också självklart det liv som jag har idag” 
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U: ”För en gångs skull så kretsar inte livet kring den eviga jakten på droger. Nu 

söker jag istället efter naturliga rus… som inte är skadliga för en….Sånt som man 

får av att umgås med riktigt goda vänner, varma sommardagar på stranden och god 

mat” 

 

Arbetet 

Arbetet som motivationskälla för att hålla sig ifrån drogmissbruket angavs av två av 

respondent personerna. Dock fanns olika anledningar till varför arbetet fungerade 

motiverande. Respondenten som uttalade det första av de två nedanstående citaten arbetar på 

ett hem för ungdomar med kriminalitet och missbruksproblematik.  

 

B: ”en annan stor anledning till det att jag var och varannan dag genom mitt jobb 

blir påmind om hur livet är, hur jobbigt och dåligt det är när man är beroende av 

droger”  

 

U: ”även jobbet spelar en avgörande roll”  

 

 

Tabell 1. Sammanfattning av fördelningen mellan respektive motivationskälla för 

grupperna B (behandling) och U (utan behandling). 

Upplevda motivationskällor vid tiden  
Personer 
tillhörande  

Personer 
tillhörande  

för de misslyckade avsluten: grupp B grupp U 

Önskan om förändring till ett bättre liv 2 3 

Utledhet över psykisk och fysisk utmattning, 0 2 
Saknaden av och önskan att sluta såra människor i deras 
närhet  2 2 

Önskan att leva lagligt 0 1 

Upplevda motivationskällor vid tiden    
för de lyckade avsluten:   
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Känslan av att ha fått en ny chans till livet  0 1 

Önskan av en förändring och tron på egna möjligheter att 
förändras 2 3 

Löfte om arbete  0 1 

Viljan att bevisa sin förmåga att förändras för sig själv och 
närstående 0 1 

Önskan att sluta såra närstående. 1 0 

Intervjupersonernas uppfattningar om skillnader i    
motivationskällor mellan tiden för de misslyckade försöken    
till avslut och tiden för de lyckade avsluten:   

Tron på den egna förmågan att kunna lyckas med ett avslut 0 3 
Upplevelsen om att de hade ett ansvar inför närstående att 
lyckas  1 1 

Motivationens styrka. 2 1 

Intervjupersonernas uppfattning om de motivationskällor   
som håller dem drogfria i dagsläget:   

Vetskapen om och minnet av hur livet som drogmissbrukare 
var 1 3 

Relationen till närstående 2 2 

Tillfredsställelse av hur livet idag ter sig  1 3 

Arbetet 1 1 
 

 

3.7.7. Skattningsskalan – upplevd motivation  

Tabell 2 redovisar respondenternas skattningar av den egna motivationen vid de misslyckade 

respektive lyckade försöken till avslut och tabell 3 redovisar medelvärden i skattad motivation 

samt standardavvikelser.  

 

Tabell 2. Deltagares skattade motivation vid misslyckat respektive lyckat avslut. 

 

 Betingelse 1 Betingelse 2 
 (skattad motivation  (skattad motivation 
 vid misslyckade avslut) vid lyckat avslut)  
Deltagare  
 ____________________________________________________  
 
 1 80 110  
 2 75 114  
 3 86 115  
 4 82 113  
 5 90 116  
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Tabell 3. Presentation av medelvärde och standardavvikelse 

 

 Betingelse 1 Betingelse 2 

  

Medelvärde 82,6 113,6 

Standardavvikelse 5,12 2,06 

 

 

Genom att använda ett t-test för inompersons design på de i tabell 1 och 2 redovisade värdena 

beräknades t-värdet till t(4) = 14.30, p = .001. 

 

3.8. Diskussion 

Syftet har varit att undersöka motiverande faktorer för ett drogfritt liv hos f.d. missbrukare. 

Fokus har varit att jämföra motivationskällor hos missbrukare som avslutat drogmissbruket på 

egen hand och missbrukare som genomgått behandling för att avsluta sitt missbruk, detta för 

att se om några skillnader gick att finna. Vidare har också en granskning gjorts kring huruvida 

respondenternas tro på sin förmåga att lyckas med avslutet kan sägas indikera huruvida 

avslutet kommer att lyckas eller inte. 

 

3.9. Huvudresultat 

Resultatet visar ett antal motivationskällor som respondenterna ansett som viktiga i sin 

process mot drogfriheten samt som motiverande för att hålla sig drogfria. Motivationskällor 

som var återkommande i svaren var önskan om förändring till ett bättre liv, vilket samtliga av 

respondenterna angav som motivationskälla vid tiden innan de genomförde sina misslyckade 

försök till avslut. Även vid tiden inför respondenternas lyckade avslut angav samtliga en 

motivationskälla bestående av en önskan av en förändring och tron på egna möjligheter att 

förändras. Saknaden av och önskan att sluta såra människor i deras närhet och utledhet över 

psykisk och fysiks utmattning var två andra motivationskällor vid tiden för de misslyckade 

avsluten som återkom i svaren. Andra motivationskällor framkom också i svaren men dessa 

återkom inte i de övriga respondenternas svar. 

De angivna motivationskällorna såg till stor del lika ut för de personer som avslutat sitt 

missbruk på egen hand som för de personer som slutat med hjälp av behandling dock med 



 
 

 27

vissa skillnader. Vid frågan gällande respondenternas syn på skillnader i motivationskällor 

mellan de misslyckade och de lyckade försöken uttryckte samtliga av personerna tillhörande 

gruppen som slutat utan behandling att de vid det slutliga tillfället haft en större tilltro till sig 

själva, vilken ingen av respondenterna i gruppen som avslutat med hjälp av behandling angav. 

Vidare uttryckte två av respondenterna i gruppen som slutat utan behandling en 

motivationskälla som bestod av utledhet över psykisk och fysisk utmattning vid tiden innan 

de misslyckade försöken.  

En av respondenterna i gruppen som slutat på egen hand angav som motivationskälla 

vid de misslyckade försöken dennes önskan att leva lagligt. Saknaden av och önskan att sluta 

såra människor i sin närhet var en återkommande angiven motivationskälla inför de 

misslyckade försöken som angavs av all utom en av respondenterna (tillhörde gruppen som 

slutat på egen hand). Känslan av att ha fått en ny chans till livet angavs av en av 

respondenterna tillhörande gruppen som slutat på egen hand som en källa till hans motivation 

inför hans lyckade avslut. Löfte om arbete var en annan motivationskälla som en av 

respondenterna som slutat utan behandling angav. En annan motivationskälla som angavs av 

en respondent tillhörande samma grupp var viljan att bevisa sin förmåga att förändras, för sig 

själv och för närstående innan tiden för hans lyckade avslut. En av personerna tillhörande 

gruppen som genomgått behandling angav som motivationskälla vid tiden för dennes lyckade 

avslut en önskan att sluta såra närstående. Det faktum att det går att urskilja vissa olikheter i 

de angivna motivationskällorna mellan respondenterna som slutat på egen hand och 

respondenterna som slutat med hjälp av behandling gör att den i studien angivna hypotesen 

om att samma motivationskällor inte skulle anges av båda grupperna styrks.  

Fyra av respondenterna angav som motivationskälla för att de idag håller sig ifrån 

drogerna själva vetskapen om och minnet av hur livet som drogmissbrukare var. 

Vad det gäller frågan om respondenternas tro på att de skulle lyckas med sitt avslut vid 

tiden innan de misslyckade försöken och vid tiden innan de lyckade försöken visade resultaten 

en signifikant skillnad; vilket är i linje med Miller och Rollnicks (2002) antagande om att 

motivationen är högre vid tidpunkten för det lyckade jämfört med det misslyckade försöket. 

 

Motivationskällor 

De motivationskällor som angavs inför de misslyckade försöken och som var mest 

återkommande i svaren var: önskan om förändring till ett bättre liv (som angavs av samtliga), 

saknaden av och önskan att sluta såra människor i deras närhet (som angavs av fyra av 

respondenterna, två ur vardera grupp) och utledhet över psykisk och fysiks utmattning (som 
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angavs av två av de respondenter som avslutat sitt missbruk på egen hand).  

Vidare framkom ytterligare motivationskällor som angavs som viktiga av 

respondenterna, dessa återkom dock inte i övriga respondenters svar. Dessa var: önskan att 

leva lagligt (som angavs av en av respondenterna tillhörande gruppen som slutat på egen 

hand). 

Den motivationskälla som angavs inför de lyckade försöken och som var mest 

återkommande i svaren var: önskan av en förändring och tron på egna möjligheter att 

förändras (som angavs av alla respondenterna),  

Dessutom framkom ytterligare motivationskällor som angavs som viktiga av 

respondenterna, dessa återkom dock inte i övriga respondenters svar. Dessa var: känslan av 

att ha fått en ny chans till livet (som angavs av en av respondenterna tillhörande gruppen som 

slutat på egen hand), löfte om arbete (som angavs av en av respondenterna tillhörande 

gruppen som slutat på egen hand), viljan att bevisa sin förmåga att förändras för sig själv och 

närstående (som angavs av en av respondenterna som slutat utan hjälp av behandling), önskan 

att sluta såra närstående (som angavs av en av respondenterna som slutat med hjälp av 

behandling). De skillnader som respondenterna angav gällande motivationskällorna mellan de 

misslyckade och det lyckade försöken att avsluta bestod av: tron på den egna förmågan att 

lyckas med ett avslut (som angavs av alla respondenterna tillhörande gruppen som slutat utan 

behandling), motivationens styrka (som angavs av tre av respondenterna, två av dem 

tillhörande gruppen som slutat med hjälp av behandling) och upplevelsen om att de hade ett 

ansvar inför närstående att lyckas (som angavs av två av respondenterna, en tillhörande 

gruppen som slutat utan behandling och en tillhörande gruppen som fått behandling). 

Resultatet visar ett antal återkommande motivationskällor som angavs av respondenterna som 

håller dem drogfria idag bestående av: vetskapen och minnet av hur livet som 

drogmissbrukare var (vilket angavs av tre av respondenterna som slutat på egen hand och en 

av respondenterna som slutat med stöd av behandling), relationen till närstående (som angavs 

av fyra av respondenterna, två från varje grupp), tillfredsställelse och njutning över hur livet 

idag ter sig (som angavs av fyra av respondenterna, tre som slutat på egen hand och en som 

slutat med behandling) och arbete (som angavs av två av respondenterna, en från vardera 

grupp).  För att ytterligare lyfta resultatet har en sammanfattning av de återkommande 

motivationsfaktorerna under kategorierna: "självet" (relaterade till personen), "andra" 

(relaterade till personens närstående), "social omvärld" (relaterade till arbete) gjorts i 

nedanstående tabell.  
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Tabell 4. Sammanfattning av de återkommande motivationsfaktorerna under 
kategorierna: "självet", "andra" och "social omvärld" 

 
 

3.10. Resultat diskussion  

Resultaten visar på ett antal för alla respondenter gemensamma motivationskällor men också 

individuella sådana. Detta kan bero på det låga antalet respondenter. En granskning av 

huruvida respondenternas tro på den egna förmåga att lyckas med avslutet kan sägas indikera 

huruvida avslutet kommer att lyckas eller inte har också legat i fokus för studien. Resultatet 

visar här att respondenternas tro på sin förmåga att lyckas med avslutet kan sägas visa 

huruvida deras avslut skulle lyckas eller ej. 

Fokus för studien har också varit att undersöka om några skillnader gick att finna i 

motivationskällor hos missbrukare som avslutat drogmissbruket på egen hand och 

missbrukare som genomgått behandling för att avsluta sitt missbruk. Resultatet visar ett antal 

motivationskällor som är återkommande i svaren för flera av respondenterna. Vidare framkom 

också att en del skillnader i angivna motivationskällor hos dem som avslutat på egen hand och 

de som slutat med hjälp av behandling gick att finna. Detta är i linje med hypotesen om att 

båda grupper inte skulle ange samma motivationskällor. I många fall består skillnaderna i 

svaren endast av en motivationskälla som angetts av endast en av respondenterna i motsatt 

grupp. Det faktum att samtliga av personerna tillhörande gruppen som slutat utan behandling, 

vid det slutliga tillfället, angett att de haft en större tilltro till sig själva denna gång skulle 

kunna vara en av anledningarna till att dessa valt att sluta på egen hand. Att den egna tilltron 

är en komponent som skulle kunna vara avgörandet i valet mellan att slut på egen hand och 
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med hjälp av behandling. I de resultat som framkommit i studien beträffande 

motivationskällor vid försök till avslut kan paralleller dras med det resultat som framkom i 

studien av O’Toole et al. (2006) nämligen att personer som angett fysiologiska 

motivationskällor (oro för fysisk hälsa) inte fullföljer behandling i samma utsträckning som 

personer som angett psykologiska motivationskällor (exempelvis vilja att göra mer med sitt 

liv). Vid de första misslyckade avsluten som respondenterna gjorde framkom bland annat en 

motivationskälla bestående av utledhet över psykisk och fysisk utmattning (en fysiologisk 

motivationskälla) vilken alltså inte återfanns i svaren gällande motivationskällor inför det 

lyckade avsluten. Det angavs alltså fler motivationskällor av fysiologisk art inför de 

misslyckade försöken till avslut. 

Resultatet gällande huruvida tron på den egna förmågan kunde sägas fungera som 

indikator för hur väl de skulle lyckas med sitt avslut eller inte tyder på att Rollnick och 

Millers antagande stämmer. Det vill säga att resultatet av studien visar att respondenternas 

resultat vid försök till avslut, går att förutspå genom respondenternas egna tro på sin förmåga 

att lyckas. 

Det som styrker detta är en jämförelse av respondenternas svar på frågorna om de vid 

tillfället för sina misslyckade avslutsförsök trodde att de skulle lyckas och om de vid tillfället 

för sitt lyckade avslutsförsök trodde att de skulle lyckas. Samtliga respondenter uttryckte 

nämligen en större tilltro till den egna förmågan att lyckas inför det lyckade försöket. Likaså 

visar resultatet från Miller och Johnsons skattningsskala (2008) på en signifikant skillnad (p = 

.001) i den skattade motivationen vid de misslyckade och de lyckade avsluten. Detta kan 

också sägas betyda att Miller och Rollnicks antagande (2002) tycks stämma. Resultatet 

gällande den ställda hypotesen att Miller och Johnsson (2008) skala indikerar att 

intervjupersonernas motivation var högre vid tidpunkten då de började processen mot det 

lyckade avslutet av sitt missbruk än vid tiden innan det misslyckade försöket styrks också av 

resultatet från skattningsskalan. Resultatet hade ett medelvärde på 82,6 av uppskattad 

motivation vid de misslyckade försöken och 113,6 vid de lyckade. 

Sammanfattningsvis så ser resultaten i förhållande till studiens frågeställningar och 

hypoteser ut som följer. Motiverande faktorer som de före detta missbrukarna upplever har 

påverkat dem till att avsluta bruket av droger är: känslan av att ha fått en ny chans till livet, 

önskan av en förändring till ett bättre liv och tron på egna möjligheter att förändras, löfte om 

arbete, viljan att bevisa sin förmåga att förändras för sig själv och närstående och önskan att 

sluta såra närstående. Motiverande faktorer som de före detta missbrukarna angett har påverkat 

dem att fortsätta vara drogfria är: Vetskapen om och minnet av hur livet som drogmissbrukare 
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var, relationen till närstående, tillfredsställelse av hur livet idag ter sig och arbetet. 

Skillnader i de motiverande faktorer som föregått ett misslyckat försök att avsluta ett 

missbruk och de som föregått ett lyckat avslut har funnits i svaren. Bland annat återgavs 

motivationskällor av fysiologisk typ inför de misslyckade försöken vilket det inte gjorde inför de 

lyckade avsluten. Resultaten i studien visar vidare att hypotesen om att en indikator på om en 

person skall lyckas avsluta sitt missbruk är personens inställning/tro på om han/hon kommer 

att lyckas har bekräftats i studien. Motivationen har också visat sig högre innan det lyckade 

avslutet av missbruket än innan de misslyckade försöken. De personer som själva avslutat sitt 

missbruk angav inte samma motivationskällor som de som avslutat missbruket med hjälp av 

behandling vilket styrker den ställda hypotesen. Vidare visar också resultaten i studien att de flest 

återkommande angivna motivationskällorna går att klassificera till kategorin ”självet”, så som 

tabell 4 ovan visar. 

 
3.11. Metod diskussion 

Valet av intervju som metod har gett möjligheten att fånga individens historia samtidigt som 

skattningsskalan för motivation har varit ett komplement till den kvalitativa metoden. Det kan 

dock vara problematiskt att skatta retroaktivt, det vill säga i efterhand. Möjligen kan det 

finnas en risk att respondenternas retroaktiva bedömning inte helt överensstämmer med 

tidpunkten för skattningen på grund av, exempelvis, brister i minnet. Dock uttryckte ingen av 

respondenterna någon tveksamhet inför den retroaktiva skattningen, vilket i sig kan sägas tyda 

på en viss konsistens. 

För att minska risken för feltolkningar valdes analysmetoden induktiv tematisk analys. 

Detta med anledning av att man med denna analysmetod placerar in allt material som 

framkommit genom intervjuerna under de teman som uppstår.  

Ryen (2004) beskriver fyra kriterier som Lincolns och Guba har utvecklat som skall 

bidra till ökad validitet och reliabilitet för naturalistisk metod. Dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Jag har genom hela analysprocessen strävat 

efter att upprätthålla en god förankring till empirin för att upprätthålla en god validitet. Jag har 

även arbetat noggrant och systematiskt med en öppenhet inför datamaterialets innehåll vid 

transkribering och analys och därtill även vid redovisning av resultatet. I de fall av 

osäkerheter om huruvida det är mina egna tydningar eller materialet som talar, har jag gått 

tillbaka till de ursprungliga transkriberingarna. Vidare har också validiteten i materialet 

stärkts genom att intervjupersonerna getts möjlighet att granska och kommentera det 

transkriberade materialet.  
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Skattningsskalan som användes har utvecklats av Miller och Johnsson (2008) utifrån 

vanliga språkliga markörer som människor angett som viktiga när det gäller motivation och 

den är enligt författarna reliabel. Eftersom endast fem personer deltog i denna studie kan man 

ifrågasätta användningen av statistisk beräkning. Man kan dock försvara detta genom att 

påpeka att t-test beräkningen gjordes för en inompersons design; samma fem personer fick 

skatta sin motivation vid två olika tillfällen. 

Syftet med studien har varit att lyfta fram individuella upplevelser som också är överförbara på 

andra personer i samma situation. Dock har relativt få teman som ändå tyder på att respondenterna 

upplevt samma typ av motivationskällor identifierats. Då antalet respondenter är relativt lågt är 

det svårt att dra några egentliga slutsatser om resultatens generaliserbarhet. Därför är studier 

med större antal respondenter att föredra för mer generella tolkningar om drogmissbrukares 

motiverande faktorer vid avslut av missbruk och bibehållande av nykterheten. 

 

3.12. Allmän diskussion 

Denna studie har identifierat ett antal motivationskällor som tycks vara återkommande bland 

f.d. missbrukare. Andra motivationskällor som inte angetts av fler än en av respondenterna 

har också identifierats. Det har också gått att påvisa att respondenternas tro på sin förmåga att 

lyckas med avslutet varit en god indikator på hur det slutliga resultatet blev. Det har också 

gått, i linje med Miller och Johnsson (2008), att visa på en signifikant högre motivation vid 

tiden för respondenternas lyckade avslut i jämförelse med de misslyckade försöken. 

Skattningsskalan tycks ha en god förmåga att estimera individers motivation vilket i sig kan 

vara mycket gynnsamt för att kunna förutse en persons chanser att genomföra lyckade avslut 

på drogmissbruk. Finner man vid en sådan skattning att motivationen är låg skulle det kunna 

vara möjligt att inrikta sig på att försöka stärka de motivationskällor som kan vara viktiga och 

på så sätt höja motivationen och få ett gynnsamt resultat. Genom att försöka identifiera 

avgörande motivationskällor vid ett drogmissbruk finns möjligheten att kunna arbeta aktivt 

för att stärka just de motivationskällor som tycks vara viktiga för att få ett lyckat resultat vid 

ett avslutsförsök. 

Ytterligare och större studier inom området motivation till att avsluta missbruk och 

behålla drogfriheten anser jag som mycket viktigt då droganvändandet är en vanlig företeelse 

i vårt samhälle. Vi måste finna välfungerande verktyg för att kunna hjälpa människor att 

komma ur sitt missbruk och finna vägar till ett bättre och hälsosammare liv. 
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Intervju guide 
 
Demografiska frågor 
 
1) Namn 
 
2) Ålder 
 
3) Nuvarande sysselsättning och sysselsättning vid tiden för det slutgiltiga avslutet av 
missbruket 
 
4) Civilstatus 
 
5) Bakgrund/uppväxt 
 
6) Antal misslyckade försök att avsluta missbruket (med misslyckade försök menas i denna 
studie att man återfallit i missbruk inom ett år från den dag man använde drogen för sista 
gången). 
 
7) Hur länge har du varit drogfri 
 
8) Vilka droger missbrukade du? 
 
9) Hur slutade du, med hjälp av behandling eller på egen hand? 
 
Motivation 
 
1) Beskriv kortfattat hur ditt liv såg ut tiden innan dina misslyckade försök att avbryta ditt 
missbruk 
 
2) Hur var din motivation vid dina misslyckade försök, fanns det några specifika 
motivationskällor? 
 
3) Vad tror du var de avgörande motivationskällorna, nämn gärna minst tre starta med den du 
anser motiverade dig mest.  

 
Trodde du att du skulle lyckas avsluta ditt missbruk vid detta tillfälle? 

 
 
4) Beskriv kortfattat tiden innan du bestämde dig för att försöka avbryta ditt missbruk, tiden 
före det lyckade avslutet det vill säga 
 
 
5) Vad tror du denna gång var de avgörande motivationskällorna, nämn gärna minst tre starta 
med den du anser motiverade dig mest 

 
Trodde du att du skulle lyckas avsluta ditt missbruk vid detta tillfälle? 

 
6) Vad var skillnaden i motivation den sista gången i jämförelse med de misslyckade 
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försöken, upplevde du andra motivationskällor, i så fall vilka? 
 
7) Vad anser du vara orsaken till att du håller dig drogfri, kan du peka på några specifika 
motivationskällor? 
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Skattningsskala 

Hur var din inställning till ett avslut strax före avslutet? Skatta denna din inställning med hjälp 

av nedanstående påståenden på en 10 gradig skala, där 0-1 betyder absolut inte, 2-3 antagligen 

inte, 4-6 kanske, 7-8 antagligen, 9-10 definitivt.  

 

1. Jag ville avsluta ________________________________________________  

 
2. Jag hade kunnat avsluta ___________________________________________  
 
3. Det fanns goda skäl för mig att avsluta _______________________________  
 
4. Jag var tvungen att avsluta ________________________________________  
 
5. Jag hade för avsikt att avsluta ______________________________________  
 
6. Jag försökte att avsluta ___________________________________________  
 
7. Jag hoppades kunna avsluta _______________________________________  
 
8. Jag kunde avsluta _______________________________________________  
 
9. Det var viktigt för mig att avsluta ___________________________________  
 
10. Jag behövde avsluta _____________________________________________  
 
11. Jag var på väg att avsluta _________________________________________  
 
12. Jag gjorde saker för att avsluta ____________________________________  
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Upplysningar om medverkande i intervjuundersökning  
 
Jag heter Ulrica Wallin och jag studerar psykologi vid högskolan i Gävle. Jag skriver under våren 

min c-uppsats om individer som avslutat ett missbruk.  

 

Studien fokuserar på frågor om motivation både vid misslyckade försök att avsluta ett missbruk 

och motivation vid lyckade avslut. Min förhoppning är att genom intervjuerna inhämta 

information som kan göra att kunskapen kring viktiga motivationskällor vid ett lyckat avslut och 

också för framtida avhållsamhet ökar. Intervjun kommer att äga rum på en tid och plats som vi 

tillsammans kommer överens om och beräknas vara mellan 30-45 minuter. Intervjuerna kommer 

att spelas in med hjälp av en bandspelare. Endast jag kommer att ha tillgång till inspelningarna 

som när uppsatsen är färdig kommer att förstöras. Intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt och deltagandet är frivilligt vilket innebär att ni när som helst under undersökningen 

kan avbryta den utan att ange någon orsak. När uppsatsen är godkänd kommer den att finnas på p-

institutionens hemsida vid högskolan i Gävle. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Ulrica Wallin Handledare professor Igor Knez 

Telefon: 0730-296 831 Telefon: 026 64 81 11.  

E-post:pfk03uwn.student.hig.se E-post: igor.knez@hig.se  

 


