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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att belysa kvinnors motivation- och copingstrategier på väg ut 

ur missbruk. Vidare var syftet att undersöka de salutogena faktorer kvinnorna ansåg hade 

hjälpt dem behålla sin drogfrihet. Tre intervjuer genomfördes och data analyserades med 

induktiv tematisk analys. Resultaten visade att motivationen till den inledande behandlingen 

var knuten till upplevelsen av att ha förlorat allt och möjligheten att få tillbaka sitt liv samt 

barnen. Motivation till fortsatt drogfrihet var i första hand barnen och en ökad självkänsla 

samt mening med livet. Copingstrategierna förändrades i hög grad från undvikande coping, 

under tiden som missbrukare, till en alltmer lösningsinriktad coping från det att behandling 

och drogfrihet inleddes. Ett resultat var att alla informanter upplevde en ökad grad av 

komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet genom behandling och i sitt 

drogfria liv. 
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Abstract 

The aim in this study was to elucidate women’s motivation and coping strategies on their way 

out of addiction. Another aim was to examine salotogenetic factors which the women thought 

had helped them to remain free from drugs. Three interviews was performed and analysed 

with inductive thematic analysis. The results showed that motivation for treatment was 

connected with the informants’ experience of lost of everything and their possibility to have 

their life’s back. The results showed that motivation factors to remain free from drugs were 

the children, an increased self-esteem and that they experienced life as meaningful. Coping  

strategies changed from avoiding coping in time as an addict, to problem solving coping in 

the treatment and drug free period. A result was that all informants’ experienced an increased 

degree of the salutogenetic components manageability, comprehensibility and meaningfulness 

throughout treatment and in their drug free life. 
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Förord  

Ett stort tack till de kvinnor som ställde upp och gjorde denna uppsats möjlig. Tack för att ni 

tog emot mig med intresse och engagemang, det har varit fantastiskt berikande att få ta del av 

era livsberättelser. 

Jag vill även tacka min handledare Eva Boman som på ett mycket bra sätt stöttat mig igenom 

processen. Genom hennes råd och snabba bedömningar av inlämnat material har tiden med 

uppsatsen varit lärorik, utmanande och intressant samt möjlig att genomföra. 

Varmt tack även till familj och vänner för stöd och uppmuntran i mitt arbete med uppsatsen. 
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1. Introduktion 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat med 30 procent på tio år. Drogmissbruket har ökat 

liksom de alkohol- och drogrelaterade problemen och antalet patienter i behandling 

(Romelsjö, 2007). I artikeln anges att det mellan åren 1997 och 2002 hade skett en ökning 

med 25 procent av antalet kvinnor som vårdades på sjukhus med somatiska alkoholdiagnoser, 

inklusive alkoholförgiftning. 

 Forskningen om vem som söker hjälp och varför har ingen särskilt lång tradition inom 

missbruksområdet och kan fortfarande beskrivas som relativt splittrad och fragmentarisk.  

Få har varit intresserade av att se hjälpsökandet som en process som utvecklas över tid 

(Blomqvist & Christophs, 2005). Man diskuterar idag att missbruk av olika droger sannolikt 

är ett fenomen bland många andra missbruk, som spelberoende, tvångsmässigt ätande och 

arbetsnarkomani för att nämna några exempel. Psykologisk kunskap om missbruk kan bidra 

till förändring av förhållningssätt, attityder, vanor och livsstil (Fahlke, 2005) vilket i 

förlängningen gynnar hela samhället såväl som den enskilda individen.  

 Drogmissbruk kan definieras som ”omgivningsinfluerade beteendemässiga hälsoproblem” 

menar forskare i USA (Humphreys & Tucker, 2002). Fler forskare (Blomqvist, Cunningham, 

Wallander, & Collin, 2007; Moos, 1994) instämmer i deras påstående om att insatser bör 

inriktas på att förstärka olika slag av läkande krafter i personens levnadsmiljö. Allt i en 

individs livsmiljö som utgör ökad motivation till att inte dricka på ett destruktivt sätt utgör 

sådana krafter.  

 Kvantitativa studier om olika former av behandlingsresultat utgör merparten av 

forskningen inom detta område. De sista åren har dock två stora studier genomförts, parallellt 

i Sverige och Canada, där man intervjuat över tre tusen personer som dels tagit sig ut ur 

missbruk av egen kraft och dels genom olika behandlingar (Blomqvist, et al 2007). Dessa 

studier är unika eftersom de jämfört personer som utan behandling funnit en lösning på 

allvarliga alkohol- eller narkotikaproblem, med såväl aktiva missbrukare som personer som 

upphört med sitt missbruk med hjälp av behandling (Blomqvist, 1999, 2002). Resultaten från 

dessa studier visar på ett antal förhållanden som stärker motivationen att överge riskabla 

drogvanor samt möjligheten att bryta ett mer utvecklat beroende. Negativa erfarenheter som 

försämrad ekonomi, vacklande hälsa samt knakande eller brustna relationer var faktorer som 

bidrog till en önskan om att förändra sitt liv. Respondenterna uppgav att åren innan de hade 

försökt sluta hade de negativa effekterna av missbruket ökat påtagligt och blivit till kraftigt 

motiverande faktorer för en förändring. En av de uppföljande studierna med frågor utfördes 
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av Cunningham, Wild och Koski-Jännes (2005) med de mer än femhundra personer som 

skattades som ”heavy drinkers”. Där fokuserade man på frågan vad som motiverade dem att 

sluta dricka. Resultaten visade att ekonomi och hälsoskäl var de mest angivna anledningarna. 

Föreliggande studie bidrar till forskningen med att sätta fokus på de tungt missbrukande 

kvinnornas egna berättelser om vad som motiverat dem att välja vägen ut ur ett tyngre 

missbruk eftersom detta är ett eftersatt område med få kvalitativa studier i intervjuform. 

 

1.1 Kvinnor och missbruk 

Trulsson (1998, 2000) genomförde två intervjustudier med kvinnor, i och efter behandling för 

missbruk, där resultaten visade att kvinnorna upplevde att det som var speciellt verksamt i 

behandlingen var att umgås med och lära känna andra kvinnor samt de individuella samtalen 

de fick med en behandlare. Vidare framkom att kvinnorna upplevde stora svårigheter med att 

inte leva upp till samhällets krav och de såg sig själva som en motbild till den nyktra, 

kontrollerade kvinnan som håller hemmet samman. Kvinnorna upplevde också att de var 

utpekade, hade svag självkänsla och skämdes över missbruket. Trulsson (1998, 2000) menar 

att det genomgående handlar om ett utanförskap och de flesta kvinnor som missbrukar 

motiveras till drogfrihet av moderskapet och möjligheten att leva upp till en traditionell 

kvinnoroll med ansvar för hem och barn. Stöd för tanken om rädsla för utanförskap som 

särdrag hos kvinnor finns i Blomqvist forskning (1999) där man bekräftat att män anger starkt 

självförtroende och/eller stark tilltro till den egna förmågan som skäl att inte söka hjälp och 

kvinnor anger rädsla för stigmatisering som sådant skäl. 

 Blomqvist och Christophs (2005) studie visar också på det specifika med kvinnans 

situation, där kvinnan har sämre stöd än mannen från familj, och framför allt från sin partner i 

att vara nykter, sämre förmåga att stå emot suget att dricka i olika situationer och skattade sig 

själva som mer impulsiva och reaktiva på omgivningen än män. I studien finner man att 

anledningar till att kvinnor söker hjälp för sina missbruksproblem oftast handlar om 

föräldraansvar, stöd och påtryckningar från arbetsplatsen och rädsla att bli av med arbete och 

inkomst. Att kvinnorna hade sämre stöd för att inte dricka än vad männen hade, framför allt 

av sina partners, får stöd i fler studier (Blomqvist, 1999, 2002; Humphreys och Tucker, 2002). 

Blomqvist och Christophs (2005) visade också att även om kvinnornas missbruk inte var mer 

omfattande än männens så har de varit mer deprimerade, haft sämre självförtroende och 

upplevt fler ohälsosymptom än männen.  

 Studier med enbart kvinnor och drogmissbruk är ovanliga och med fokus på tungt 

missbrukande kvinnor har den föreliggande studien en möjlighet att bidra med ny kunskap. 
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1.2 Motivation 

En viktig aspekt av människors personlighet handlar om drivkrafterna bakom mänskligt 

beteende. Motivation kan analyseras på en mängd olika nivåer, från mer eller mindre 

omedvetna behov och drifter till mer medvetna mål och strävanden. (Hwang, Lundberg, 

Rönnberg & Smedler, 2005) Man skiljer vanligtvis mellan primär och sekundär motivation. 

Med primär motivation menas att motivationen är biologiskt betingad och det kan gälla behov 

som måste tillfredställas för att individen och arten ska överleva, som till exempel hunger, sex 

och undvikande av smärta. Man kan numera även räkna in nyfikenhet som ett primärt behov 

samt behovet av makt och självförverkligande. Enligt nationalencyklopedin kan den 

sekundära motivationen anses vara formad av en social och kulturell inlärningshistoria och 

den modifieras sedan genom socialisation.   

 Motivation kan också förstås som något som uppstår ur samspelet mellan upplevd 

angelägenhetsgrad för förändring och tilltron till att den kan genomföras. För att motivation 

ska uppstå och för motivationens styrka så bör det vara en balans mellan att vilja, klara av och 

vara redo (Jenner, 1987). I arbetet med att hjälpa och motivera missbrukare menar Jenner 

(1987) att motivationen bland annat bestäms av; 
1
målet, och då handlar det om att det ska 

ligga inom möjligheternas gräns, 
2
uppnåendets värde, individens uppfattning om hur 

eftersträvansvärt målet egentligen är och 
3
misslyckandets sannolikhet, individens bedömning 

av sina chanser att lyckas. 

 Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en allt oftare använd samtalsmetod 

som ursprungligen utvecklades inom den specialiserade beroendevården av den amerikanske 

psykologen William R. Miller och hans engelska kollega Stephen Rollnick. Denna 

samtalsmetod möter personen där hon befinner sig och ser individens autonoma ställning som 

vägledande. Motivation och motstånd till förändring hos den enskilde förstås som något som 

uppstår i relation till omvärlden och kan påverkas av behandlarens samtalstrategi (Miller, 

1998). Miller använde begreppet ”self motivational statements” som han menade visar att 

människor påverkas av att höra sig själva uttala något som de sedan känner en förpliktelse 

mot att följa (Barth & Näsholm, 2006). Med motiverande samtal hämtar man fram individens 

egna insikter om beteenden som är relaterade till de problem han har, att individen själv 

bekymrar sig över och känner oro inför problemet samt att individen erkänner och bejakar att 

han behöver förändra sitt beteende. Miller (1998) menar att för att ta sig ur ett missbruk 

behöver individen se sig själv i ett annat perspektiv där han eller hon kan se möjligheterna och 

uppleva motivation för andra vägar i livet än den som innebär droger. 



 4 

 

1.3 Coping  

Individen använder ofta flera olika copingstrategier i kombination i förhållande till den 

situation hon befinner sig i. Lazarus och Folkmans (1984) modell för coping är den som är 

mest känd. Modellens grundläggande antagande är att människor som möter en stressor gör 

en bedömning av den och bedömningen styr sedan känsloreaktionerna och beteendet. De 

skiljer mellan två bedömningsprocesser ”appraisals”, de primära och sekundära. En primär 

tolkning är den individspecifika tolkningen, d.v.s. om händelsen/stressorn har en positiv, 

negativ eller neutral mening för individen i termer av potentiella för- eller nackdelar. Två 

slags negativa följder kan urskiljas, ångest om stressorn uppfattas som ett hot och vrede/sorg 

om stressorn innebär en personlig förlust eller skada. Den sekundära bedömningen rör de 

tankar med vars hjälp individen går igenom sin förmåga att agera/reagera, d.v.s. om individen 

klarar av att undanröja eller minska det hot, den skada eller förlust som stressorn föranlett. 

 Utifrån dessa teorier om människors olika upplevelser av och reaktioner på stress och hur 

detta hanteras av individen har copingbegreppet vuxit fram. Coping kan definieras som varje 

försök från individen att göra något åt eller anpassa sig efter de inre och yttre krav, som 

bedömts som negativa eller som en utmaning. Yttre krav gäller själva händelsen och inre krav 

rör emotionella reaktioner på händelsen/situationen. Denna åtskillnad fick Lazarus och 

Folkman (1984) att skilja mellan problemfokuserad coping som inriktar sig mot den yttre 

händelsen och känslofokuserad coping som riktar sig mot individens inre tillstånd och 

känslor. Kärnan i ovanstående samspelsmodell är alltså att det är bedömningen av en 

händelse/situation som förorsakar stress och mellanliggande kognitiva processer måste till om 

vi ska kunna förklara förhållandet mellan en stressor och effekterna på hälsan. 

 I en studie (Pelissier & Jones, 2006) som genomfördes på fängelser, med över 1000 män 

och 300 kvinnor i behandling för missbruk, jämförde man skillnader mellan män och kvinnor 

när det gällde motivation, självkänsla och coping. Man upptäckte att kvinnorna i högre grad 

än männen var medvetna om, och erkände att de hade ett missbruk. Kvinnorna skattade sämre 

självtillit till att de skulle klara av att vara drogfri i situationer som var svåra men att de hade 

större tilltro till sina copingstrategier och att kunna t.ex. be om hjälp och ta ansvar. Ett resultat 

var också att problemlösande copingstrategi fanns i högre grad hos personer med högre nivåer 

av hopp och en undvikande copingstrategier fanns i ökad grad hos personer med lägre grad av 

hopp och optimism. En slutsats man drar i studien är att det inte bara handlar om att veta i 

vilket stadie en person är för att sätta in rätt hjälp utan också att förebygga återfall genom att 



 5 

lära in nya copingstrategier. Personer med missbruk kan ha en väl inövad copingstrategi vid 

svårigheter som är att fly från situationen genom att använda droger. 

 

1.4 Beteendeförändring 

När det gäller att ta sig ur ett missbruk kan vi förstå en del av processen med hjälp av en 

intervjuundersökning där Prochaska och DiClemente (1986) fann att rökare som slutat på 

egen hand genomgick fyra stadier i en viss ordning. Dessa stadier var; oreflekterat stadie där 

personen inte hade en tanke på att sluta röka, övervägande stadie, där personen funderar på 

om han ska sluta, handlingsstadiet då personen fattar ett beslut om att sluta och avslutningsvis 

ett vidmakthållande stadie, då beroendet blir mer och mer avlägset och personen varaktigt har 

gjort en förändring av delar av sitt liv. Prochaska och DiClementes (1986) teori utvecklades 

till en transteoretisk modell för beteendeförändring. Den ser återfallen som en lärosituation 

som gör att individen på nytt kan ta ställning till sin situation, sig själv, sina mål och strategier 

för förändring. Efter ytterligare studier lades ett femte stadium till den transteoretiska 

modellen (Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992) och dessa fem benämns; 

prekontemplationsstadiet (det finns inga tankar på en förändring), kontemplationsstadiet (man 

funderar på en förändring), förberedelsestadiet (man är redo för en förändring eller har redan 

tagit några små initiativ), handlingsstadiet (man engagerar sig aktivt i det nya beteendet men 

inte regelbundet), kontinuitetsstadiet (det nya beteendet ingår som en naturlig del i ens liv)  

 

 

1.5 Salutogen teori 

Salutogent tänkande handlar om att fokusera på det friska och det som fungerar hos individen 

i motsats till patogenetiskt tänkande som fokuserar på vad som orsakar sjukdom och ohälsa. 

Salus betyder hälsa och var hälsans gudinna i den grekiska mytologin och genesis betyder 

ursprung eller uppkomst. Ett begrepp i det salutogena tänkandet som utvecklades av 

Antonovsky (1991) är känslan av sammanhang (KASAM). Detta begrepp består av 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla tre kan sägas vara delar i 

en motivationsteori men komponenten meningsfullhet menar författaren själv vara den 

viktigaste för att finna förklaringar till motivation. 

 

 Begriplighet 

Syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare 
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än som brus – d.v.s. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig. Den som har en hög 

grad av begriplighet anser att det mesta går att ordna och förklara trots att det kan vara lika 

smärtsamt för honom som för alla andra (Antonovsky, 1991). 

 

 Hanterbarhet 

Syftar på i vilken utsträckning man upplever att resurser står till ”ens förfogande” vare sig det 

är egna resurser eller omgivningens. Hög grad av denna känsla innebär att man har stor tillit 

till att klara ut situationerna även om dessa är helt nya och att man också har tillit till att man 

får hjälp av andra. Den som upplever låg grad av hanterbarhet anser ofta att han är en 

olycksfågel, råkar ut för saker och att det kommer att fortsätta så för att han bara ”är en sån 

person” (Antonovsky, 1991) 

 

 Meningsfullhet 

Detta är mest av allt en motivationskomponent enligt Antonovsky (1991). Hög grad av 

meningsfullhet i livet innebär att personen är engagerad i sitt eget liv och det som händer 

henne. Hon intresserar sig för relationer och ser utmaningar som ett sätt att utvecklas. En låg 

grad av denna komponent tyder på att inte mycket i det personliga livet är meningsfullt och 

betydelsefullt, många gånger har detta med känslomässigt engagemang att göra. 

 

 Att ha en stark känsla av sammanhang, ett gott KASAM, är av stor betydelse för att 

hantera sitt liv på ett bra sätt. Levi (2002) uttrycker att en känsla av sammanhang är som att ha 

ett sjökort och en kompass att navigera efter på livets ocean och att navigationshjälpmedlen 

gör att man har en sammanhängande världsbild. Denna känsla är något man utvecklar i tidig 

barndom men som också kan förvärvas senare, exempelvis i familjeliv och på arbetsplatser 

(Antonovsky, 1991; Levi, 2002). 

 I en studie som gjordes av Cunningham, Wild och Koski-Jännes (2005) deltog 31 

personer som hade tagit beslut om att sluta eller minska sitt alkoholintag. Dessa fick svara på 

ett frågeformulär om vilka förväntningar de hade på förändringen att sluta med droger och 

följdes sedan upp ett år senare. Resultaten visade att respondenter som, när beslutet togs, 

förväntade sig större fördelar och/eller färre nackdelar med förändringen generellt hade 

minskat eller slutat med sitt missbruk. Det som påverkade var även om det fanns en förväntan 

på fler positiva livshändelser och färre negativa livshändelser. Ju högre grad av positiv 

förväntan desto oftare hade respondenten helt slutat med eller minskat sitt drickande. 
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1.6 Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa motiverande faktorer och copingstrategier som kvinnliga 

missbrukare upplever att de har haft och har för att ta sig ur sitt missbruk och hålla sig 

drogfria och om de upplever en förändring av sin hälsa i ett drogfritt liv. Enbart gruppen 

kvinnor som har varit drogfria i minst tre år deltog i studien för att belysa deras väg ut ur sitt 

missbruk utifrån nämnda faktorer. Andra inklusionskriterier var att kvinnorna skulle ha en 

jämförbar grad av missbruk och även ha varit på flera behandlingar. 

 

 

1.7 Frågeställningar 

Semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide användes i denna studie (bilaga 1) Frågor 

inom områdena motivation, coping och salutogenes utvecklades med mellan fyra och sex 

frågor inom varje område. 

 

- Vilka olika motiverande faktorer upplever kvinnorna har påverkat dem till att sluta 

använda droger och att fortsätta vara drogfria? 

- Vilka strategier (coping) upplever kvinnorna att de har använt/använder för att hantera 

sitt liv och bli fri och fortsätta vara fri från missbruk? 

- Vilka salutogena faktorer, så kallade friskfaktorer, upplever kvinnorna har förändrats       

            sedan de blev drogfria? 

 

 

2. Metod  

 

2.1 Design 

Denna studie genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk ansats och 

intervjuerna genomfördes med en metodologisk öppenhet där jag som intervjuare anpassade 

mig efter den situation som uppstod (Kvale, 1997). Informanternas egna berättelser visar på 

det unika i varje persons upplevelser. En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 

användes för att behålla fokus på studiens huvudfrågor, men ordningen var inte bestämd utan 

förändrades beroende på vilken annan intressant information som framkom i den enskilda 

intervjun. Med hjälp av intervjuer kan vi få möjlighet att undersöka andra människors synsätt 
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och perspektiv (Patton, 2002). Intervjuns kvalitet bestäms i stor utsträckning av vilka frågor 

som ställs och intervjuarens förmåga att lyssna. 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Kvinnliga missbrukare som nu är drogfria kontaktades genom olika kvinnoforum och urvalet 

är ett bekvämlighetsurval beroende på vilka som hade vilja och möjlighet att ställa upp som 

informanter. I denna studie var inklusionskriterierna att informanterna skulle vara kvinnor och 

ha varit drogfria i minst tre år samt att de hade liknande grad av missbruk och flera 

genomgångna behandlingar för detta. Tre kvinnor deltog i undersökningen. De var i åldern 38 

till 60 år och hade missbrukat droger mellan tio och tjugo år. En av kvinnorna hade enbart 

alkohol som drog och två kvinnor hade amfetamin som huvudsaklig drog men andra droger 

förekom också. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

De data som studien bygger på har samlats in genom kvalitativa intervjuer som varit öppna 

och halvstrukturerade (se bilaga 1). Intervjuguiden innehöll temana motivation, coping och 

salutogenes och sammanlagt utformades sexton frågor. Intervjuerna inleddes med 

demografiska frågor samt frågor om hur livet sett ut före drogfriheten. Temat motivation kom 

att varvas med frågor om coping och salutogenes då dessa vävdes samman på ett naturligt 

sätt. I första hand följde intervjuaren med i berättelsen och kom med följdfrågor när så 

behövdes för att täcka in alla teman så bra som möjligt. Temat motivation behandlade 

motivation till beslut om drogfrihet samt att fortsätta att vara drogfri och hur omgivningen 

reagerat. Temat coping innehöll frågor om hur man tänkte och hanterade sin situation i 

missbruket samt i den förändring som det innebar att vara drogfri och eventuella svårigheter 

med detta. Även betydelsen av socialt stöd behandlades. Temat salutogenes behandlades med 

frågor om hälsan både som missbrukare av droger och som drogfri. Här behandlades även 

frågor om självkänsla och meningsfullhet. En sista fråga till informanterna var om de hade 

något mer att tillägga när det gällde frågan hur man tar sig ur ett drogmissbruk, något som de 

själva ville framhålla som viktigt. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

En ansvarig person för Kvinnoforum kontaktades för ett möte där information gavs kring 

studien och syftet med denna. Frågan ställdes om det fanns ett antal kvinnor i verksamheten 

eller dess närhet som ville delta i studien. Den ansvarige meddelade senare vilka som var 
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intresserade av att ställa upp på en intervju och samtalen bokades in efterhand som kontakten 

togs med respektive informant. Informationsbrev skickades ut via kvinnoforumet till 

deltagarna (bilaga 2). 

 De enskilda intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter och utgick från den indelning 

av frågorna som angavs i studiens syfte; motivation, coping och salutogena faktorer. 

Intervjuguiden användes i alla tre intervjuerna för att säkerställa att alla frågeområden 

berördes. Avsikten var att låta informanterna själva berätta sin historia i så stor utsträckning 

som möjligt och att intervjuarens uppgift var att hålla samtalet inom ämnets ramar. Samtliga 

intervjuer genomfördes inom en vecka i en, för ändamålet, särskilt utvald lokal. Informanterna 

informerades om att intervjun spelades in med diktafon och att den information de lämnat 

skulle behandlas helt konfidentiellt och inte kunna kopplas till deras person. De lovades också 

att få ta del av resultatet. 

 

2.5 Dataanalys 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades ordagrant. De transkriberade 

intervjuerna analyserades med hjälp av induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). 

Intervjuprotokollen läses först igenom i sin helhet flera gånger för att få en bild av 

sammanhanget i varje personlig berättelse. Nyckelord markerades och övergripande teman 

grupperades som hörde samman med frågornas indelning i motivation, coping och 

salutogenes. Textstycken markerades och placerades in under respektive tema. Vid nya 

genomläsningar av både hela intervjuprotokoll och de nya tematiskt indelade texterna 

framkom ytterligare underteman som var viktiga för förståelsen av innehållet i materialet.  

Dessa teman redovisas under rubriken resultat. Till grund för analysprocessen användes 

metoder för tematisk analys som anges av Hayes (2000). Hayes anger en arbetsgång i sju steg 

som innehåller transkribering, genomläsning av intervjuprotokoll, sortering av teman, 

undersöka den valda indelningen och definiera dessa teman, genomsöka alla intervjuprotokoll 

efter ytterligare information till varje tema, bestämma varje temas helhet med namn, 

definition och tillhörande data och slutligen välja ut relevanta och illustrativa data för att 

rapportera temat. Den valda metoden är den som bäst möter kravet på ett förutsättningslöst 

närmande av de intervjuades egna upplevelser. Fokus ligger på vad de säger, vad de 

medvetandegör och vad de faktiskt upplever för svårigheter, möjligheter och lösningar. Först i 

efterhand analyseras detta i relation till befintlig forskning. Jag har valt att låta materialet 

fungera som en helhet och har därför inte separerat och angett vilka uttalanden som hör ihop 

med en viss deltagare. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Skriftlig information skickades ut till varje deltagare om att inspelning av intervjuer på band 

skulle ske samt om konfidentiell behandling av inspelningar och datamaterial. Informationen 

innehöll även studiens syfte och att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan 

under studiens gång (se bilaga 2). Före intervjuns början upprepades informationen muntligt.  

 Alla ortsnamn och namn på personer har tagits bort och vissa textstycken har helt ändrats 

eller i vissa fall på informantens begäran tagits bort, för att säkra varje deltagares anonymitet 

(Kvale, 1997). När så har skett är detta angivet i intervjuprotokollet. 

 Deltagarna har kunnat läsa igenom den egna intervjun i transkriberad form och haft 

möjlighet att kommentera och lägga till eller ändra om de upplevt att något inte stämde med 

hur de egentligen menat. De har även fått läsa och kommentera rapportdelen med citat innan 

den färdigställdes. 

 

3. Resultat 

Här beskrivs resultaten utifrån intervjuguidens tre teman. Dessa är indelade i underteman som 

relaterar till intervjufrågorna. I slutet beskrivs även övriga tankar och åsikter som deltagarna 

velat framhålla som viktiga för att uppnå drogfrihet och behålla den. 

 

3.1 Motivation 

 Analyserna visade att upplevelsen av motivation till att vara drogfri och behålla drogfrihet 

kunde indelas i fem underteman. Dessa var upplevelsen av att ha förlorat allt, påverkan från 

myndigheter och familj, kontakten med barnen, mening med livet och ökad självkänsla. De 

två förstnämnda framkom i det tidiga skedet strax innan och under behandling, kontakten med 

barnen är något som följer med i alla skeden och de två sista utgjorde den huvudsakliga 

motivationen till att fortsätta vara drogfri. 

 

Upplevelsen av att man har förlorat allt 

Alla tre kvinnor som intervjuades uppgav att de varit i väldigt dåligt skick både fysiskt och 

psykiskt strax innan de påbörjade sin behandling och rehabilitering och att detta faktum helt 

enkelt hade tvingat dem att välja eller gå med på behandling. Det fanns också en känsla från 

den här tiden som dröjde sig kvar i deras berättelser som verkade vara förebyggande och 

motiverande även för fortsatt drogfrihet. Informanterna upplevde en stor motivation i att inte 
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vilja uppleva den förvirring, skuld, sorg och uppgivenhet som de har erfarenhet av i livet som 

drogberoende, någon mer gång i livet. 

 

I slutet av drogandet fanns ingenting kvar… miste lägenheten… ingen 

social samvaro å sen min dotter då.  

 

Det skulle bli katastrof om jag började dricka igen 

 

Jag ville kämpa… jag ville få tillbaka mitt liv 
 

Mådde skitdåligt psykiskt… orka inge mer 

 

 

Påverkan från myndigheter och familj 

Kvinnornas erfarenhet av att vara i så dåligt skick och att tidigare ha varit på flera 

behandlingar som de upplevde sig misslyckats med ledde dem till slut in i en längre och 

sammanhållen behandlingsperiod. Detta hade i två av fallen beslutats av myndigheter och i 

det tredje fallet varit ett eget beslut utifrån påtryckningar från familjen. Påverkan från både 

myndigheter och familj har varit en motivationsfaktor för dem alla tre någon gång i processen. 

 

Jag visste att soss skulle hjälpa mig och han… dom skjutsa mig 

 

En handledare på soss skrev att om du går med på en lång behandling 

nu så häver vi LVM;et så det beslutet tog jag då… jag väljer att åka 

på en behandling 

 

Så fort jag har tagit itu med mitt liv så har dom (familjen) funnits där 

och stöttat mig. Hon sa till slut (stödfamiljen) att om du inte åker iväg 

nu så kommer vi inte att ta hand om din son längre. Det var en sporre 

att åka iväg, jag har tackat henne sen. 

 

 

Kontakten med barnen 

Kontakten med barnen visade sig ha varit en stark motivationsfaktor hos alla tre informanter. 

När kontakten av olika anledningar bröts så ökade missbruket och i två av fallen så var ett 

barn helt avgörande för motivationen att bli drogfri och att vara drogfri. 

 

Min dotter sa till mig att ”du får inte komma hem till mig nå mer 

förrän du är drogfri” 

 

… jag var på väg att sticka därifrån (behandlingshemmet). Precis då 

ringer telefon…. Då är det min dotter som mår jättedåligt och då hör 
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jag mig själv säga ”allting kommer att ordna sig”. Sen tänkte jag… 

va fan håller jag på med? Klart jag ska vara kvar 

 

 Även i det tredje fallet var kontakten med barnen en motivationsfaktor för att sedan hålla 

sig drogfri men tankarna på hur illa man har gjort sitt barn är också svåra. 

 

De svåraste i de här är fortfarande … kan jag känna.. min son då. 

Han möter mig ju på olika sätt idag men mer och mer med respekt. 

 

 

Mening med livet 

Redan under behandlingstiden och sedan hela tiden efteråt i sitt drogfria liv så fanns en ökad 

mening med livet som en stark motivationsfaktor. Informanterna gav uttryck för en känsla av 

att det finns ett annat liv som man nu vill utforska och leva i. Det som gav livet mening var 

olika saker men det som återkom i berättelserna var en social kontakt med människor, 

delaktighet, förståelse och acceptans för den man är. Med en ökad mening i livet beskrev alla 

tre kvinnorna att de byggde upp något nytt, en ny stabilare grund. 

 

Jag har byggt upp så mycket runt mig nu som är ett helt nytt liv, det 

kan bara inte få raseras 

 

Efter tre månader började processen… det bubblade som 

sockerdricka, jag började få visioner och sätta upp mål 

 

Jag hade haft ett mål då om att jobba med missbrukare 

 

Jag har byggt upp ett nätverk och fått förlåtelse 

 

Jag ville ha tillbaka mitt liv… började tänka vad som var viktigt 

 

Börja gå på AA för där känner man sig delaktig, inte utanför. Man får 

ta plats och där växer man också 

 

Ökad självkänsla 

En viktig motivationsfaktor som uppstod i och efter behandlingen var att kvinnorna upplevde 

sig själva med mer respekt och förståelse än innan. Detta upplevdes i två av fallen som att 

mötet med andra kvinnor varit mest betydelsefullt. Det framkom alltså att ökad respekt från 

omvärlden i sin tur ökade deras egen självkänsla men att det i första hand var en känsla som 

kom inifrån dem själva som varit avgörande för att känna sig motiverade att fortsätta vara 

drogfri.  
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Vartefter tiden gick där (på behandlingshemmet) så höjde jag ju mitt 

självförtroende 

 

Den här inre styrkan växte hela tiden 

 

Det viktiga för mig då var att jag kunde lita på mig själv. För att det 

ska funka det här beslutet så måste det ner i känslan…  

 

Risken för återfall idag är nästan obefintlig för jag har byggt upp min 

psykiska styrka 

 

 En del i den ökande självkänslan var accepterandet av sig själv som ”den man är” och att 

kunna släppa känslor av skuld och skam. 

 

Att jag har byggt upp det här nätverket och fått tillbaka förtroendet å 

jag har fått förlåtelse… .. jag har förlåtit  mig själv 

 

Att få möta andra kvinnor, mogna kvinnor, så att jag kan vara mig 

själv 

 

 

 Dessa fem underteman svarar i stort sett på de frågor som fanns under temat motivation i 

intervjuguiden. Den frågan som inte kunnat få ett uttömmande svar är hur kvinnan kände det 

precis innan hon bestämde sig för att ”sluta droga” vilket kan betyda att lägga in sig på 

behandlingshem i det här fallet. Eftersom kvinnorna i två av fallen var så sjuka i sitt 

drogmissbruk så kunde de helt enkelt inte ta något beslut själva vid tillfället utan deras eget 

beslut kom senare när de varit en tid i behandling. Det är därför svårt att avgöra vid vilken 

punkt man ska förlägga ”tiden precis innan” utan jag förstår det som en process som startades 

upp inom varje individ som till slut ledde till ett mer befäst beslut om att fortsätta vara drogfri. 

 

 

3.2 Coping 

Vid tiden i missbruk använde kvinnorna i huvudsak en undvikande coping. Försök till 

problemlösning fanns hos kvinnorna men konflikter och problem löstes inte på något 

varaktigt eller positivt sätt. Det visade sig att precis tiden innan och under tiden i behandling 

påverkades och förändrades kvinnornas sätt att hantera situationen och alla tre pratade om att 

kunskap och förståelse för sin missbruksproblematik var viktigt för att fortsätta vara drogfri. 

För att belysa på vilket sätt kvinnornas sätt att hantera sitt liv har förändrats så sorterades 

materialet under tre rubriker; i missbruket, på väg till och i behandling och livet som drogfri – 
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har coping strategierna förändrats? Till sist redovisas svar på frågan om vilket stöd kvinnorna 

anser vara värdefullt för att behålla sin drogfrihet.  

 

3.2.1 I missbruket 

Under detta område växte två temaområden fram; undvikande coping vid yttre press och 

undvikande coping vid inre press. 

 

 

Undvikande coping vid yttre press 

Under tiden kvinnorna levde med sitt missbruk använde de i huvudsak en undvikande coping 

för att hantera sitt sociala liv. Det fanns hela tiden även försök till konstruktiva lösningar men 

dessa leder ändå inte till någon positiv eller varaktig utveckling. 

 

Tidigare när jag blev uppsagd och skulle stå till arbetsmarknadens 

förfogande och jag klara inte av det, då vågade jag inte berätta att jag 

var alkoholist 

 

Förut drog jag mig undan livet.. vågade inte fejsa det som var svårt 

 

Jag ville ha någon slags makt, därför kändes det bra att ha den där 

makten att kunna sälja (knark) 

 

Tidigare har jag fått bestämt och soss har gjort precis som jag har 

velat.. dom har bara gjort vad jag har sagt 

 

Undvikande coping vid inre press 

 

Jag har aldrig i mitt liv vågat säga nej till någon fråga 
 

Tidigare ville jag bara döva smärtan 

 

Och så va jag med någon och så tröttna jag och då gick jag vidare till 

någon annan 

 

Sen tog dom ungarna… Hur hanterade du det? Genom att knarka mer  

 

 

3.2.2 På väg till och i behandling 

Här framkom två teman som dels handlar om nya strategier för förändring och dels den nya 

kunskap som kvinnorna tar till sig under behandlingen.  

 

 

 

Nya strategier för förändring 
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Direkt innan den sista behandlingen påbörjades fanns i två av kvinnornas berättelser tankar 

och planer som var mer positiva och syftade till mer varaktiga lösningar. Både på ett yttre och 

inre plan började nya strategier för förändring ta form. 

 

Ringde soss och sa att jag gör vad som helst för att ta mig ur det här 

 

Det var rena viljan.. jag sa att det får göra hur ont det vill 

 

Jag behövde iväg och sen kanske det handlar om mognad också... jag 

vet inte 

 

Jag ville inte ha någon behandling som var fyra eller tolv veckor.. det 

ska vara minst ett år 

 

 

Ny kunskap  

Kvinnorna berättade att under behandlingstiden fanns moment av inlärning av nya sätt att 

hantera sig själva och sitt missbruk på. Kvinnorna angav betydelsen av verktyg och kunskap 

för att kunna hantera och förstå sig själva som missbrukspersonligheter. Mycket av detta visar 

sig i uttalanden som gäller livet som drogfri men även vid tiden i behandlingen. 

 

Man måste ha det här sakta.. tiden att komma över den värsta stressen 

i sin alkoholism 

 

Jag har gråtit för vad jag har gjort, jag har gråtit för min barndom, 

jag har… alltså jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjort där… 

men jag har liksom… mitt i allt detta så har jag mått så jäkla bra 

 

 

3.2.3 Livet som drogfri – har coping strategierna förändrats? 

Det fanns betydande skillnader i hur kvinnorna hanterade sina liv och sina problem från det 

att de levt i missbruket och till ett drogfritt liv. Dessa nya vägar till lösningar har jag delat in i 

tre teman; ändrade tankemönster, ändrade beteenden och kvinnornas behov av stöd. 

 

Ändrade tankemönster 

En stor del av förändringen var att kvinnorna tänkte positivt om sig själva och att de medvetet 

tänker att de har både kunskap, självkänsla och glädje i sina liv. Att tänka ”hela filmen” var 

ett konkret verktyg som alla tre kvinnorna hade lärt sig. Detta innebar att om problem eller 

”sug” uppstår och man frestas att lösa detta med att droga så visualiserar man en film om hur 
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händelseförloppet kommer att se ut. Det viktiga är att fortsätta ”filmen” ända tills slutscenen 

som kan vara att man omhändertar barnen, ligger svårt sjuk eller något annat som man 

upplevt och inte vill uppleva igen. 

 

Idag vet jag att bekymmer och saker som kommer i min väg kan lösas 

och jag behöver inte göra en massa saker för andra 

 

Om jag blir stressad så är jag väldigt observant på vad det är som 

stressar mig 

 

Jag har gjort en kartläggning av mitt liv ända sen jag var barn och 

fått så mycket förståelse för det här 

 

När jag blir så där överdriven och går till ytterligheter.. jag har lärt 

mig på kurser att se när jag är på väg utanför mina ramar.. jag måste 

ha väldig struktur i livet 

 

Jag skulle våga saker.. gå emot  mina rädslor, och det gör jag hela 

tiden 

 

Såna tankar att jag kanske kan dricka kommer ibland men jag har lärt 

mig att tänka ”hela filmen” och då tänker jag ända bort tills de tar 

mina barn.. och det vill jag inte 

 

 

Ändrade beteenden 

En förståelse för och kunskap om missbruket och sig själva menade kvinnorna också var en 

förutsättning för att hantera problemen på ett bra sätt. I det drogfria livet hanterar de sina egna 

och andras problem och känslor på ett nytt sätt som gör att livet blir mer hanterbart även på 

längre sikt. Var och en hittar också sina personligt viktiga saker att fokusera på. 

 

Jag vill hjälpa kvinnor som vill hitta sig själva i livet 
 

Jag kan möta andra genom att beskriva hur jag känner 

 

Respekten den får man jobba sig fram .. det får man inte på några 

löften utan jag var tvungen att bevisa vad jag hade för mål och vad 

jag verkligen ville 

 

Jag har tagit beslut att leva ensam en längre tid, för att jag ska bygga 

upp mig själv 

 

Det var ett jobb jag fick göra när jag kom hem. Jag fick välja bort 

alla… sen börja jag gå på AA-möten 
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Sen börja jag läsa in gymnasiet under ett år. Och idag så tränar jag.. 

 

Det är inte lätt att ha en relation.. vi går på familjeterapi 

 

Gå på kvinnliga möten… varje gång lär jag mig någonting om mig 

själv 

 

 

Kvinnornas behov av stöd  

Kvinnorna angav ett behov av närhet, förståelse och förlåtelse från någon annan människa. 

Att möta andra kvinnor, lära sig om sig själv och fortsätta utvecklas var viktiga aspekter 

liksom stöd av familj och myndigheter. 

 

Han vet ju om allting (pojkvännen) och jag har ju svårt med tillit.. och 

han har sitt bagage, men jag tror att det kommer att bli bra 

 

Jag gick hos en terapeut och lärde mig sätta gränser 

 

Möta mig själv som kvinna.. gå på kvinnliga möten 

 

Att man har blivit förlåten är viktigt, att man har fått tillbaka 

respekten som jag hade innan 

 

Jag behöver utveckla mig själv, ju mer jag förändrar mig själv desto 

mer hittar jag som behöver förändras 

 

 

3.3. Salutogena faktorer 

Här beskrivs den förändring i upplevd hälsa och välmående som kvinnorna berättar om från 

att de levt som missbrukare till livet som drogfri. De teman som framkom i analysen utifrån 

ett salutogenetisk perspektiv kunde indelas i hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i 

likhet med komponenterna i den salutogena teorin. 

 

Hanterbarhet  

Att inte våga och att inte orka var två stora delar i hur kvinnorna hanterade konflikter och 

problem i livet som missbrukare. De upplevde ofta en stor frustration i att inte våga eller orka 

ta sig ur den situation som de var i. 
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Jag vågade inte berätta på AF (arbetsförmedlingen) att jag hade 

alkoholproblem för då tänkte jag att nej då får inte jag nåt mer jobb, 

då är det kört för mig 

 

Jag har inte tyckt om kvinnor, har varit rädd för dom.. jag har varit 

rädd för allt och alla… 

 

Jag var så svag.. liksom.. jag kunde inte stå emot, som när pappan 

kom och bjöd mig igen 

 

Jag var så otroligt svag i mig själv som kvinna under hela mitt liv.. å 

till slut så orkar man inte med de här kraven (som man har på sig 

själv) … man bränner ut sig 

 

 När behandlingen påbörjats och i någon grad även strax innan, började ett nytt sätt att 

hantera situationen träda fram. 

 

När han börja bli säkrare och säkrare på mig... att jag stanna kvar... 

då blev ju min plan… den växte sig starkare och starkare. Så vid ett 

tillfälle när vi var ute och cyklade och han blev intresserad av nåt 

annat så passade jag på och cyklade allt jag orkade… hem till mina 

föräldrar… 

 

Sen när jag börja få in den hära… då börja processen alltså, jag var 

där ett helt år och det bara bubbla i mig. Och jag börja få visioner 

och jag började sätta upp mål… 

 

Det är precis som att man är liten igen å man ska börja lära sig saker. 

Man ska lära sig umgås med människor… man ska sätta gränser å 

liksom de här sociala… och det höll jag på å lära mig 

 

 När kvinnorna berättar om dagsläget som drogfri framkommer att de upplever, 

samstämmigt, en ökad möjlighet att hantera sina liv på ett utvecklande och positivt sätt. 

 

Jag är psykiskt stark och behöver inte vara rädd för att det ska gå åt 

fanders, jag vet att jag har styrkan, kunskapen och viljan 

 

Det har varit svårt med tilliten men jag tror att det kommer att bli bra 

till slut. Vi går hos en familjerådgivare 

 

Nu är jag en vuxen kvinna och mogen, och tar rätt beslut i livet 
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Begriplighet   

I kvinnornas berättelser framkom även skillnader i förståelse för sig själva och kunskap om 

sitt missbruk mellan de olika livsperioderna. De framhöll också denna faktor som en viktig 

del i att hålla sig drogfri; det är viktigt att förstå. Tiden som missbrukare präglades av 

misslyckanden och frustration medan tiden som drogfri upplevdes som att både 

självkännedom och kunskap om drogmissbruket bidrog till en ny inre styrka.  

 

Jag har kämpat med det här i många år å vari på behandlingar och 

misslyckats gång på gång 

 

Jag hade ingen identitet, jag visste inte vem jag själv var 

 

Den var starkare den här gången (motivationen) men jag kunde inte 

sluta.. jag visste liksom inte hur jag skulle göra 

 

Jag har hela tiden trott att jag kan dricka…  

 

 Förståelse för processen är något som alla tre kvinnorna lägger stor vikt vid. 

 

För att det ska funka det här beslutet så måste det ner i känslan. 

Alltså… att det är åt helvete att å dricka, jag förstör hela mitt liv, jag 

till och med dör på kuppen… mista jobbet å allt de här, det vet jag och 

det vet alla alkoholister… men alltså känslomässigt… det är inte 

förrän nu när jag börjat rota i mig själv och börja känna vem jag är 

som det här beslutet kom 

 

Å de kan jag ju se idag att det är skillnad på män och kvinnor. Att vi 

har det mycket svårare å vi lägger på oss den här otroliga skammen 

och skulden. Jag som mamma har orsakat min son… så dåligt 

mående… när de kom upp i mig att han hade blivit så starkt påverkad 

 

De andra gångerna var jag så himla rädd, alltså jag har ju inte lärt 

mig från när jag var liten de här med känslor och hur jag kände.. ja 

visste inte… ja visste bara att jag var rädd. Men nu var jag redo så 

idag har jag en styrka som jag aldrig haft förut 

 

Jag har förstått nu att jag fortfarande är missbrukare.. sen är det ju 

lite olika på hur de ter sig… antingen så äter jag väldigt mycket godis 

eller så är det på nåt annat sätt, men jag har 

missbrukspersonligheten…  
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Meningsfullhet   

Drivkraften att finna mening i sitt liv fanns även i livet som missbrukare men kvinnorna 

upplevde en kraftigt ökad grad av meningsfullhet i sitt drogfria liv. Den mening man fann 

som missbrukare upplevde man senare som konstruerad eller inlärd för att överleva. Alla 

kvinnorna hade också upplevelser av att inte alls känna någon mening med livet vid den tiden. 

 

Jag var så låst i mig själv, så styrd av andra.. alltså, jag hade ingen 

identitet, jag visste inte vem jag var själv 

 

Förut ville jag dö och tyckte att dom (anhöriga) skulle slippa 

skammen och skulden 

 

Det kändes bra för mig att ha den här makten att sälja (knark) 

 

Nej alltså förut så tänkte jag aldrig så… jag har liksom tyckt att livet 

var värdelöst 

 

 Kvinnornas respons på frågorna om självkännedom och meningsfullhet handlar mycket 

om en starkare självkänsla hos dem alla som drogfria. 

 

Jag har ju fått in glädjen idag som jag inte hade tidigare…alltså jag 

mår ju… det går inte att jämföra, det är som natt och dag 

 

Det som är mest spännande nu är att jag vet att jag kommer att 

fortsätta utvecklas ända till jag blir nittio år om jag får leva så länge 

 

Jag kan säga att jag är stolt över mig själv. Jag tror på mig själv och 

jag vet att jag kan… jag mår bra 

 

Allting har ordnat upp sig. Jag har träffat en kille som jag kan vara 

mig själv med och han tycker om mig för den jag är 

 

Jag står på stabil grund nu 

 

 

3.4 Att bli drogfri och behålla drogfrihet  

I intervjuerna framkom några delar som kvinnorna samstämmigt angav vara viktiga faktorer 

för att bli drogfri när man har kommit så djupt i sitt drogmissbruk som de hade gjort. Det är 

att behandlingen ska vara lång och då uppger man minst ett år med betoning på ”minst” och 

att det ska finnas en fortsättning på den ort man bor men att själva grundbehandlingen med 

fördel är på annan ort därför att det är lättare att bygga upp en egen styrka när man kommer 
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bort ifrån missbruksmiljön. Viktigt för att befästa drogfrihet uppgav de vara faktorer som 

kurser, kvinnliga nätverk och AA-möten. Att känna sig delaktig, bli förlåten även av andra 

och få möjlighet att fortsätta arbeta med sin personliga utveckling uppgav de också vara 

viktigt. 

 

 

4 Diskussion  

 

4.1. Huvudresultat  

Syftet med denna studie var att få ökad förståelse för den process som det innebär att sluta 

med droger. Studien har fokuserat på kvinnors motivation och sätt att hantera sina liv på 

vägen ut ur sitt missbruk. Analys av motivations- och coping faktorer har vävts samman med 

ett salutogenetiskt synsätt och data analyserades även utifrån hur kvinnornas upplevelser av 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet förändrades över tiden från att vara missbrukare 

till att ha varit drogfri i flera år.  

 Det gemensamma för kvinnorna i studien var att alla ansåg sig ha haft behov av en lång 

behandlingsperiod, alla tre hade varit i behandling minst ett år och framhöll detta som en 

viktig faktor för att bli drogfri. Den personliga motivation som ledde till att ta beslut om 

behandling och drogfrihet visade sig i undersökningen vara mer som en lång process av 

ökande motivation för kvinnorna men med några viktiga komponenter. I kvinnornas 

berättelser framkom att de upplevt sig ha kämpat en ojämn kamp med och mot drogerna då 

deras möjligheter att hantera och begripa sig själva och missbruket varit väldigt små. 

 Barnen var en av de viktigaste motivationsfaktorerna för att ta beslut om drogfrihet och 

behandling och för två av kvinnorna hade uttalanden om krav på drogfrihet från barnen varit 

helt avgörande för beslutet. En vilja hade funnits med hela tiden och alla hade de varit på flera 

behandlingar tidigare, men då den inte förankrats i känslan, utan bara i intellektet, så räckte 

inte viljan till, berättar en av kvinnorna. Här skiljde sig upplevelserna åt eftersom en av 

kvinnorna uppgav att viljan hade varit så stark att den hjälpt henne igenom processen även om 

barnen också för henne hade varit den största motivationsfaktorn.  

 En gemensam motivationsfaktor som blev allt starkare för kvinnorna, innan behandlingen 

kom igång och under behandlingstiden, var att de hade mist så mycket av ett ”vanligt” liv så 

att de inte ansåg att de hade någonting kvar längre. En känsla av ständiga misslyckanden 

verkade göra att de länge rörde sig ”utför” mot ett allt djupare missbruk. Kvinnorna berättar 
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om att mista jobbet, bli bostadslösa och utan inkomst samt att anhöriga och vänner tagit 

avstånd från dem.  

 Självkänsla och känslan av mening med livet upplevdes i väldigt låg grad i deras liv som 

missbrukare. Båda dessa faktorer visade sig vara viktiga motivationsfaktorer för att fortsätta 

vara drogfria och kvinnorna talar då om kurser, kvinnliga nätverk och AA-möten för ”där 

känner man sig delaktig”, att bli förlåtna även av andra än sig själv och att fortsätta arbeta 

med sin personliga utveckling.  

 När det gäller copingstrategierna så visar resultatet på en förändring i dessa allteftersom 

kvinnorna rör sig från ett liv med droger till att vara drogfria. I missbruket använde de ofta en 

undvikande coping, som innebar att de använde drogandet som en lösning på många av de 

problem som fanns i deras liv och även undvikande av att förstå sanningen om drogandet eller 

berätta det för andra. Deras sätt att hantera situationen var i hög grad styrd av att undvika 

negativa känslor, både egna och andras. I sitt drogfria liv utvecklade kvinnorna 

copingstrategier som var mer lösningsinriktade och handlade om att vara ärlig och lära sig 

hantera både sitt inre liv och sin sociala situation på ett mer konstruktivt sätt. Resultatet visar 

att tankemönster och beteendemönster förändrades från tiden i behandling och framåt. Både 

problembaserad och emotionsbaserad coping kunde användas på ett konstruktivt sätt som 

ledde till fler positiva lösningar. 

 Ur ett salutogenetiskt perspektiv visar resultatet i studien att deras upplevelse av god hälsa 

och välmående samt känslan av meningsfullhet ökade i hög grad när kvinnorna påbörjat sitt 

drogfria liv, och detta gällde i alla komponenter av salutogenes. Begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet visade sig vara sammanflätade genom deras berättelser, och min tolkning 

är att det är en ständig växelverkan mellan dessa tre komponenter. Motivation och coping är 

beroende av begriplighet och kan ses som en sammanhängande helhet där alla delar påverkar 

varandra. Denna studie, med kvinnor som hade ett långt gånget missbruk bakom sig, visar att 

det inledningsvis behövdes mycket hjälp och stöd från samhället. Genom en lång behandling 

och rehabilitering gav de sig sedan själva, genom ett eget beslut, möjligheten att finna sin 

egen väg ut ur missbruket och sin egen mening med livet. Resultatet visar också att det till 

stor del handlar om att förändringsprocessen behöver komma igång och att den måste få ta 

den tid det tar. Dessa kvinnor menar att beslutet måste förankras inte bara i hjärnan i form av 

intellektuell förståelse och kunskap utan också i hjärtat och känslan när stegen mot ett 

drogfritt liv börjar tas. 
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4.2. Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa motivationsfaktorer och copingstrategier hos kvinnor 

som slutar missbruka efter en längre tid med droger. Resultaten visar att det är en process som 

pågår under lång tid och att det finns specifika motivationsfaktorer som också tycks verka 

avgörande. Processen tycks bestå av stadier som stöds av Prochaskas et al. (1992) 

transteoretiska modell av förändring och att strategierna för att hantera förändringen skiftar 

med detta förlopp. I föreliggande studie kan vi följa kvinnorna genom stadium som innan 

tanken om förändring, tanken om att något behöver förändras, påbörjad förändring, man 

agerar kraftfullt för att lära sig ett nytt sätt att leva och hantera sitt problem och till att de 

upplever sig själva leva ett helt annat liv med andra strategier på ett helt naturligt sätt. 

Tidigare i processen, innan den sista behandlingen som lett till långvarig drogfrihet, har 

kvinnorna också fått tagit om flera steg efter att de har tagit återfall i missbruk. 

 

4.2.1 Motivationsfaktorer  

De faktorer som upplevdes som mest avgörande initialt för kvinnorna i föreliggande studie 

var dels upplevelsen av att vara i så dåligt skick socialt, psykiskt och fysiskt att det bara fanns 

två vägar, och det var att dö eller ta emot behandling och dels barnens påverkan, genom att de 

vid något speciellt tillfälle gjorde eller sade något som kvinnorna upplevde fick dem att börja 

tänka på vad som var viktigt i livet. Resultatet kan uppfattas som att missbrukande kvinnors 

väg ut ur missbruket är att först gå djupare in i missbruket vilket stöds av Klingemann (1991) 

som i sin studie av 60 alkohol och heroinmissbrukares motivation till att minska eller sluta 

droga finner att denna väg är en av flera möjliga vägar. Studier av Blomqvist et al. (1999, 

2002, 2007) som omfattade deltagare representativt utvalda i hela befolkningen som hade 

problemkonsumtion av alkohol visar också att motivationsfaktorer som upplevelse av att ha 

förlorat alltför mycket och kärlek till barnen var viktiga för att välja vägen ut ur missbruk, 

men att en stor andel av personerna tog sig ur sitt missbruk själva, s.k. spontanläkning. Deras 

studier visar också att behovet av behandling ökar ju djupare in i missbruk individen har 

kommit vilket stämmer med kvinnornas behov i denna studie. 

 Mening med livet och ökad självkänsla var starka motivationsfaktorer för kvinnorna att 

behålla sin drogfrihet. Redan under behandlingen började dessa faktorer att bli viktiga. I 

Blomqvist (1999) studier fann man också att den nyvunna inre styrkan var en 

motivationsfaktor för fortsatt drogfrihet. Kvinnornas berättelser antyder att det blev allt 

viktigare att lära känna sig själv och förstå sammanhangen i livet. Dessa två faktorer 

samspelar med varandra och verkar stödja kvinnornas upplevelse av att ett drogfritt liv är 
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både nödvändigt och en självklar väg för dem att fortsätta gå. Samstämmighet finns med 

Hänninen och Koski-Jännes (1999) narrativa studie med 29 kvinnor och 22 män där man fann 

att kvinnors berättelser oftast handlade om personligt uppvaknande och utveckling där den 

utlösande motivationen var kärleken till barnen och att den egna utvecklingen blev allt 

viktigare under resans gång. Att kvinnorna behövde en behandling som sträckte sig över lång 

tid stöds också av Miller (1998) och Barth och Näsholm (2006) som menar att individen 

behöver se sig själv i ett annat perspektiv där hon kan se möjligheterna för andra vägar i livet 

vilket är just det som kvinnorna berättar om. För kvinnor med ett långt gånget drogmissbruk 

kan alltså en lång behandling vara en nödvändighet för att få chansen att reflektera över sig 

själv och livet på det sätt som krävs. Studier på enbart denna kategori av drogmissbrukare har 

varit svåra att hitta och temat ”påverkan av myndigheter och familj” kan i denna studie tolkas 

som specifik för denna kategori kvinnor då två av dem behövt väldigt stort mått av 

omhändertagande av sociala myndigheter för att över huvud taget komma på behandling 

denna sista gång som också blev avgörande för deras fortsatta liv.  

 

4.2.2.Copingstrategier  

Resultaten visar att både problembaserad och emotionsbaserad coping användes negativt och 

positivt vilket kan förklaras av Lazarus och Folkmans (1984) tankar om att det är ett samspel 

mellan inre och yttre krav och bedömningen av dessa som ger antingen ett negativt eller 

positivt utfall. Att kvinnornas sätt att hantera sin situation förändrades från att i 

missbrukarlivet vara mest undvikande coping och vartefter behandling inleddes och drogfrihet 

uppnåddes mer stabilt till att vara mest lösningsinriktad stämmer bra med den forskning som 

gjordes av Pleissner och Jones (2006) då de fann att personer med högre nivåer av hopp i 

högre grad använde problemlösande strategier och att personer med lägre nivå av hopp i 

högre grad använde undvikande coping. En slutsats man drar där är också att en viktig del i 

behandling av missbrukare är att förebygga återfall genom att lära ut nya copingstrategier. 

Denna slutsats har stöd i forskning av Hasking och Oei (2006) där man studerat både män och 

kvinnor som i behandling lärt sig nya copingstragegier. Föreliggande studie har också visat att 

kunskap om missbruksproblematiken och förståelse för sig själva i den har varit av stor 

betydelse för kvinnorna i deras upplevelse av möjligheten att förändra sin livssituation och 

därmed också hantera problem och utmaningar i livet på ett mer lösningsinriktat sätt. Forskare 

som undersökt enbart missbrukande kvinnor och stress i relation till coping och känsla av 

sammanhang är Arevalo, Prado och Amaro (2007). I deras studie deltog 393 kvinnor som 

genomgick behandling för drogmissbruk. Deras resultat visar en stark korrelation mellan 
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stress och svårighetsgrad av drogmissbruk samt att behandling som ökar copingförmågan och 

känslan av sammanhang är till hjälp för kvinnor att minska stress. Även en studie av Weaver, 

Turner och O’dell (2000) visar att upplevd stress hos kvinnor med missbruksproblem 

minskade i hög grad efter behandling och tillfrisknande och att de ökade användningen av 

positiva coping strategier.  

 

4.2.3 Salutogena faktorer 

Resultaten från föreliggande studie visar ingen jämförelse mellan könen men en koppling till 

den forskning som gjorts av Blomqvist och Christophs (2005) kan göras. Deras studie 

behandlade skillnader mellan mäns och kvinnors livssituation som högkonsumenter av 

alkohol och resultatet visar att kvinnor upplever mer stress än männen, både totalt och i 

relation till sina närmaste släktingar. De hade också sämre stöd för att inte dricka än vad 

männen hade, framför allt av sina partners som ofta i stället var en belastning på grund av eget 

missbruk (Blomqvist, 1999, 2002; Humphreys & Tucker, 2002; Tuten & Jones, 2003). Denna 

studie (Blomqvist & Christophs, 2005) visade också att även om kvinnornas missbruk inte var 

mer omfattande än männens så har de varit mer deprimerade, haft sämre självförtroende och 

upplevt fler ohälsosymptom än männen. Resultaten i föreliggande studie visar att kvinnorna 

beskriver sin situation ungefär på det sätt som framkommit i ovan nämnda studier. Alla tre 

kvinnorna bröt med sina tidigare relationer som var destruktiva och med män som 

missbrukade. De upplevde att både den psykiska och den fysiska hälsan var mycket dålig vid 

tiden innan den sista behandlingen och att detta förbättrades markant allteftersom kvinnorna 

blev drogfria och lyckades behålla drogfrihet. Vilket kan jämföras med Weaver, et.al. (2000) 

som visade på resultat att upplevd stress minskade efter behandling. 

 Kvinnorna berättade också om upplevelser under missbrukstiden som är nära utmattning 

eller utbrändhet och att dessa upplevelser ofta var relaterade till misslyckad omsorg om barn 

och familj samt svårigheter att leva upp till krav, både egna och andras, som de senare i 

drogfrihet upplevde som orealistiska. Här finns stöd i Trulssons (1998, 2000, 2006) forskning 

som också fann att moderskapet var viktigt som motivationsfaktor samt att kvinnorna 

upplevde sig i hög grad stigmatiserade vilket även resultaten i denna studie visar. Blomqvist 

(1999) fann i sina studier att rädsla för stigmatisering var ett skäl för just kvinnor att inte söka 

behandling. Dessa faktorer är viktiga för att förstå motivationens ursprung hos kvinnor och ur 

ett salutogenetiskt perspektiv kan vi i föreliggande studie se att de som i missbruket ser ut att 

vara kvinnor med låg känsla av sammanhang växlar skepnad och växer till kvinnor med en 

hög känsla av sammanhang och mening med livet. Enligt Antonovsky (1991) har graden av 
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KASAM (känsla av sammanhang) grundats i barndomen men kan också förändras genom 

erfarenheter i uppväxt och i vuxen ålder. Hur dessa kvinnors grad av KASAM varit i unga år, 

eller innan missbruket hade gått så långt, får vi inte svar på här. 

 

4.3. Metoddiskussion 

Valet av personliga intervjuer som metod för denna studie har givit störst möjlighet att fånga 

upp individens berättelse och då syftet var att belysa vad individen själv upplevde när det 

gällde motivation till drogfrihet och hantering av sitt liv på väg ut ur drogmissbruk stämmer 

denna metod väl in på syftet. Samtalet kan kunskapsteoretiskt uppfattas som ett 

grundläggande sätt att vinna kunskap enligt Kvale (1997). Forskningsintervjun i den 

semistrukturerade form som användes i denna studie kopplad till en hermeneutisk tolkning 

gav möjlighet att få inblick och ny förståelse för individens egen upplevelse av den 

individuella psykologiska processen.  

 Att genomföra intervjuer av god kvalitet förutsätter att jag som intervjuare lyckas 

förmedla till den intervjuade att dennes berättelse är viktig och att han eller hon tillför viktig 

kunskap genom sina erfarenheter och känslor inom det område som undersöks (Patton, 2002). 

Medvetenheten om vikten av att agera empatiskt och samtidigt undvika att ställa ledande 

frågor har varit vägledande vid intervjuerna men förförståelse hos mig själv kan ha medfört 

att en viss inriktning på svaren ändå förekommit. Vid genomgång av transkriberingarna har 

jag i huvudsak funnit att spegling och förtydligande av uttalanden använts i frågande ton och 

att ett fåtal frågor kan uppfattas som ledande. Kvarstår gör ändå frågan om hur kroppsspråket 

och tonen i bekräftelsen som informanterna fick påverkade dem vid tillfället.  

 Validiteten i kvalitativa studier är problematisk enligt Wedin och Sandell (2004) och i 

denna studie används bekräftelse från deltagarna som stöd för tolkningen. Deltagande kvinnor 

har läst igenom intervjutext och rapportdel innan denna färdigställdes och möjlighet att 

påverka och förtydliga meningen i deras berättelser har funnits. Däremot har jag ensam 

utarbetat tolkningar och därför finns ingen samstämmighet mellan flera kompetenta bedömare 

vilket får anses som en brist i validiteten (Wedin & Sandell., 2004) 

 Valet av induktiv tematisk analys gjordes för att minska risken för feltolkningar då man 

genom denna analysmetod sätter in allt intervjumaterial under de teman som utkristalliserar 

sig. Vissa delar ur texten kunde relateras till flera teman. Resultatet visar en god gestaltning 

och pekar på sammanhang mellan de olika faktorer som undersöks. Genom att både intervjuer 

och transkriberingar lyssnades respektive lästes igenom flera gånger i sin helhet under 
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arbetets gång ökades också möjligheten att uppfatta dessa samband vilket måste anses vara en 

god grund för tolkning av innehållet. 

 Syftet med denna studie har inte varit att finna resultat som är generaliserbara utan att 

lyfta fram individuella upplevelser som också är överförbara på andra kvinnor i samma 

situation. Trots detta har liknande upplevelser resulterat i relativt få teman som ändå belyser 

att vägen för just dessa kvinnor har haft liknande drag. Urvalet är representativt för kategorin 

som studien fokuserat på men antalet intervjuer är litet. Större studier där också fler intervjuer 

ingår krävs för att kunna göra några mer allmängiltiga tolkningar om den här kategorin av 

drogmissbrukares väg till en stabil drogfrihet. 

 

4.4. Allmän diskussion 

Intervjuerna har visat på hur man som kvinna med ett långt gånget drogmissbruk kan ta sig ur 

detta genom att ta hjälp av behandling och att våga utvecklas som människa. Ingen berättelse 

är helt lik den andra och ändå återfinns liknande drag i alla tre berättelserna. En sak som 

skiljer sig åt är sättet att ta sig till behandling då en av kvinnorna tog sig till behandling 

genom en stark vilja och två av kvinnorna mest av allt tvingades till behandling av 

myndigheter och sin svaga fysiska hälsa. Mönstret hos alla kvinnor var att en långvarig 

nergång i missbruket på olika sätt tvingade fram ett beslut om att välja ett drogfritt liv. 

Faktorer som bidrog till detta beslut var i huvudsak motivation till god kontakt med barnen 

och familjen, en växande självkänsla och en känsla av ökad mening med livet. Faktorer som 

relaterade till en av Salutogenesen tre komponenter; meningsfullhet. I sina liv som 

missbrukare var känslan av meningsfullhet väldig låg för att stadigt öka genom den långa 

behandlingstiden och åren som drogfri. I samband med att motivationen ökade så uppträdde 

också en förändring i deras upplevelse av möjligheten att hantera sig själva och situationen. 

Kvinnorna upplevde sig helt enkelt alltmer kapabla att välja själva och att styra sina liv och 

själva känslan av att kunna göra det verkade i sin tur påverka motivationen så att en stabilare 

drogfrihet kunde uppnås. Det som resultaten visar och som fascinerar mig mycket är just den 

enorma styrka och självkänsla som kvinnorna har utvecklat genom sitt arbete med att bli och 

förbli drogfri. Dessa kvinnor har växt som människor genom sina erfarenheter i missbruket 

och på sin väg ut ur det, och i mitt möte med dem gav de intryck av att ha en större 

självkännedom och självinsikt än de flesta andra kvinnor och män jag har mött. Min slutsats 

är att när det gäller kvinnor med svårare missbruksproblem så behöver dessa en kraftfull 

insats från samhället i form av lång behandling. Frågan är också om inte en längre behandling 

vore att föredra även när inte missbruket gått så långt. Det som verkar vara till mest hjälp för 
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kvinnorna är att få vara delaktig, uppleva sitt värde som människa och kvinna samt att de ges 

möjlighet att förstå sig själva och sitt missbruk. Preventivt skulle det vara till stor hjälp för 

många kvinnor om vi samtalade mer öppet om dessa frågor i samhället menar jag. Frågor som 

gäller de flesta av oss och handlar om skuld, skam, utanförskap och höga krav både inifrån 

och utifrån samhället. Krav som vi tror att vi måste leva upp till för att ”passa in” i bilden av 

en god mor och en perfekt och duktig kvinna. 

 

Fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att fortsätta forska kring missbrukande kvinnor och deras möjlighet 

att förändra copingstrategier genom att studera de psykologiska processerna som sker med 

människor i behandling. Att ”tänka hela filmen” var en metod kvinnorna talade om som en 

viktig del i motivationen att inte falla tillbaka i drogmissbruk. Att undersöka om denna metod 

kan användas även i form av positiva ”filmer” att tänka på i vissa situationer, och vilket utfall 

det skulle kunna ha, vore intressant att pröva. Det skulle också vara av stort värde att vidare 

undersöka effekten av skillnader i behandlingstid för kvinnor med missbruksproblem 

eftersom denna studie visar på vikten av en lång behandling som innehåller en stor del 

självreflektion och personlig utveckling. En ytterligare intressant studie anser jag vara att följa 

ett stort antal kvinnor och deras grad av KASAM under lång tid, kanske från 20 års ålder och 

framåt. Vid varje femårsperiod skulle man göra en bedömning av deras känsla av 

sammanhang genom både intervjuer och frågeformulär för att få veta mer om i vilken mån 

känslan av sammanhang förändras över tid och genom erfarenheter som exempelvis missbruk 

men också av att klara av svårigheter i livet. 
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  Intervjuguide                                                      bilaga 1 

 
Demografiska frågor 

 

1) Ålder 

2) Familjeförhållanden 

3) Yrke 

4) Hur länge har du varit drogfri?  

 

Motivation: 

 

1) Beskriv tiden (ev ange 3 månader) innan du bestämde dig för att sluta med droger. 

 

2) Sedan bestämde du dig för att bli drogfri. Beskriv hur du kände precis innan du 

bestämde dig? 

 

3) Upplever du att det var någon särskild händelse som bidrog till att du fattade ditt 

beslut? 

 

4) Upplever du att sociala myndigheter, anhöriga/vänner/familj var ett stöd i 

beslutsprocessen? 

 

5) Hur regerade anhöriga/vänner/familj på ditt beslut? 

 

6) Vad är det, upplever du själv, som gör att du fortfarande är drogfri? 

 

Coping: 
 

1) Kan du berätta om hur du försökte tänka för att klara av att sluta med ditt missbruk? 

 

2) Tycker du att ditt sätt att hantera dig själv och ditt liv har förändrats sedan du blev 

drogfri? På vilket sätt? 

 

3) Har du upplevt svårigheter med att fortsätta vara drogfri? Hur hanterade du detta? 

 

4) Vad anser du att du behöver i form av stöd för att fortsätta vara drogfri? 

 

Salutogenes: 

 

1) Beskriv hur du mår just nu. 

 

2) Om du jämför med den period som du missbrukade droger, upplever du att det finns 

skillnader när det gäller din hälsa? 

 

3) Upplever du att din hälsa påverkats av att vara drogfri i jämförelse med att missbruka?  

- På vilket sätt? 

4) Har den förändring som det innebär att upphöra med missbruk påverkat dig i sociala 

sammanhang? 

 

5) Anser du själv att du idag har bättre självkännedom? 
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- Om ja, på vilket sätt hjälper det dig i din vardag? 

 

6) Ser du på livet som meningsfullt?  

- Skiljer detta sig på något sätt från hur du upplevde livet som drogmissbrukande 

kvinna? 

 

 

 

Övriga frågor 
 

Är det något du vill tillägga? 
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Information till deltagare i intervjuundersökning   bilaga 2 

 

Jag heter Annica Andersson och studerar psykologi vid högskolan i Gävle. Under våren ska 

jag skriva en c-uppsats om kvinnor som tagit sig ur ett missbruk. Syftet är att få ökad kunskap 

om vad som motiverar missbrukande kvinnor att bli drogfria och att också fortsätta vara 

drogfria. Frågor som studien fokuserar på är kvinnornas motivation, hur man upplever sig ha 

hanterat situationen och på vilket sätt hälsan, både fysiska och psykiska, har påverkats i 

samband med drogfrihet.  

Genom intervjuer hoppas jag få sådan värdefull information till min uppsats. Förhoppningen 

är att kunna öka kunskapen något kring kvinnornas egna upplevelser av vad som hjälper dem 

ut ur ett missbruk och att kunna stanna i drogfrihet. 

 

 

Intervjutiden kommer att vara ca en timme och sker enligt överenskommen tid och plats med 

var och en. Inspelning av intervjuerna kommer att göras med hjälp av bandspelare eftersom 

det är viktigt att inte behöva göra tolkningar i efterhand kring vad som sagts. Inspelningarna 

är det endast jag som har tillgång till och dessa kommer att förstöras så snart uppsatsen är 

klar. Intervjuerna skrivs ut ordagrant, förutom att namn tas bort och eventuellt sådant som inte 

hör till studiens frågeområde. Analyserna görs sedan av mig i samråd med min handledare 

från högskolan. Ur dessa utskrifter kommer enskilda citat att redovisas i uppsatsen. 

Alla intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att identiteten inte går att 

spåra. Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som helst under undersökningen dra er ur 

utan att ange orsak. Uppsatsen är offentlig handling och kommer att finnas på p-institutionens 

hemsida vid högskolan i Gävle, när den är godkänd och klar. 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Annica Andersson   Handledare Eva Boman  

0226 -70337    Fil.Dr. Tillämpad psykologi 

073 - 9767365   Lektor Miljöpsykologi 

annicasson@hotmail.com    026 - 648163 
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