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Abstract 

Title: Abusers motivations for change – a literature review 

The purpose of this paper was to investigate people’s motivations for making the decision to 

stop doing drugs or drinking alcohol and seek treatment for their substance abuse and/or 

alcohol abuse. The purpose was also to investigate how they manage to maintain the changes 

after they’ve received treatment. This was done through a literature review of previous 

research from the last fifteen years. A total of nine articles was chosen and the results of these 

articles has been analyzed through the theory called self-determination theory by Richard 

Ryan and Edward L. Deci. The results show complex processes where many factors are 

contributing to people’s motivation to change and maintain the change. Themes created in the 

analysis are named external regulation (sub-themes: legal system, had enough), internalized 

regulation (sub-themes: identity, health, occupation/accommodation), relatedness and 

autonomy. The main conclusions of this study are that it is an internalization of external 

motivations that enable people to make a change. There are some general factors found in all 

the studies that affect their motivations. However, common factors at an overall level can 

have different meanings at an individual level. The different factors weigh differently for 

different people and the meaning can also change during different parts of the process. 

Keywords: Substance abuse, alcohol abuse, change process, treatment-seeking, motivation 

for change, literature review 

Number of words: 14 935 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Titel: Missbrukares motivation till förändring – en kunskapsöversikt 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka människors motivation till att fatta beslutet 

om att sluta missbruka droger eller alkohol och söka behandling för sitt drog- och/eller 

alkoholmissbruk. Syftet var också att undersöka hur de lyckats upprätthålla förändringarna 

efter erhållen behandling. Det här gjordes genom en litteraturöversikt över tidigare forskning 

från de senaste femton åren. Totalt valdes nio artiklar till empirin och resultaten av artiklarna 

har analyserats genom självbestämmandeteorin av Richard Ryan och Edward L. Deci. 

Resultaten visar komplexa processer där många samverkande faktorer bidrar till människors 

motivation att förändras och upprätthålla förändringarna. Teman som skapats i analysen 

benämns extern reglering (delteman: rättsväsendet, fått nog), internaliserad reglering 

(delteman: identitet, hälsa, sysselsättning/boende), sammanhang och autonomi. Studiens 

huvudsakliga slutsatser är att det är en internalisering av extern motivering som leder 

människor till förändring. Det finns några allmänna faktorer i alla de valda studierna som 

påverkar motivationen hos personerna. Faktorer på en övergripande nivå kan dock ha olika 

betydelser för individerna. De olika faktorerna har olika värden för olika människor och 

betydelsen kan också förändras under processens gång.  

Nyckelord: Drogmissbruk, alkoholmissbruk, förändringsprocess, söka behandling, 

motivation till förändring, litteraturöversikt 

Antal ord: 14 935 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Den så kallade Missbruksutredningen genomfördes under 2009–2011 och var en statlig 

översyn av missbruks- och beroendevården i Sverige. Det uppskattades i utredningen att 

omkring 780 000 personer över 18 år har ett missbruk eller beroende av alkohol. Av de här 

personerna hade 330 000 ett beroende. Missbruk och beroende är ett stort problem i Sverige, 

men även internationellt. Alla söker dock inte vård för sitt missbruk eller beroende 

(Socialstyrelsen, 2019: 15). Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att ge 

stöd och behandling till personer med missbruk eller beroende. När det gäller behandling har 

både socialtjänsten och hälso- och sjukvården väsentliga uppgifter och det är viktigt att de 

samordnas i ett välfungerande vård- och stödsystem där individernas olika behov och 

önskemål är i fokus. En helhetssyn är viktigt för att kunna möta individens hela situation där 

missbruk och beroendeproblem ofta är samtidigt förekommande. I socialtjänstlagen (SoL) 

finns särskilda bestämmelser om socialtjänstens ansvar för behandling vid missbruk. 

Socialnämnden har ett ansvar att arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol 

och andra beroendeframkallande medel (3 kap. 7 § SoL). Socialnämnden ska även tillgodose 

den enskilde med den hjälp och vård som hen behöver för att kunna ta sig ut ur missbruket (5 

kap. 9 § SoL) (Socialstyrelsen, 2019: 17).  

När det gäller hur vården ska vara utformad och organiserad har det rått 

meningsskiljaktigheter. Omfattande resurser har investerats i en bred variation av vård- och 

behandlingsprogram för människor med missbruksproblem. För att urskilja vilken typ av 

behandling som fungerar bäst har flera av dem blivit föremål för utvärderingar och 

utfallsstudier (Blomqvist, 1999: 13). Socialstyrelsen rekommenderar i nuläget interventioner 

som bygger på motivationstekniker som motiverande samtal, motivationshöjande behandling 

(MET), kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention, community reinforcement 

approach (CRA), social behaviour network therapy (SBNT) eller tolvstegsbehandling 

(Socialstyrelsen, 2019: 8). Det har dock visats i flera studier att det inte är några större 

skillnader mellan utfallen av vissa behandlingsformer. SBU (statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering) har sammanfattat en systematisk kunskapsöversikt från The Cochrane 

Collaboration som redogör för effekterna av att använda motiverande samtal (MI) för 

personer som är i riskzonen, beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. 
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I översikten ingår 59 randomiserade studier. Resultaten visade att motiverande samtal har en 

viss effekt jämfört med att inte göra något alls. Det går dock inte att avgöra om det har bättre 

eller sämre effekt än traditionell behandling. Det går därmed inte att avgöra om tekniken i sig 

har några effekter (Wikblad & Andreasson, 2014: 1). Ett annat exempel är UKATT studien 

(United Kingdom Alcohol Treatment Trial) som jämförde motivationshöjande behandling 

(motivational enhancement therapy) och nätverksterapi (network therapy), två terapier med 

olika teoretisk grund, och det visade sig att terapierna hade mycket liknande resultat (Skogens 

& Von Greiff, 2014:60). Ett annat exempel är PROJECT MATCH i USA som undersökte 

mekanismer specifikt kopplade till olika interventioner och kom fram till att alla gav i princip 

samma resultat och de specifika mekanismerna kopplade till interventionerna gav inte de 

teoretiskt kopplade förväntade resultaten (Skogens & Von Greiff 2012: 196). Orford et. al 

(2006) gjorde en uppföljningsstudie med ett urval från klienterna i UKATT-studien. Med 

resultatet utvecklades det en modell utefter hur klienternas förändringsprocess under 

behandlingen såg ut. Modellen hade ett synergistiskt system där interaktion mellan flera olika 

faktorer samspelar såsom personal, klienter, behandlingskontext och omgivande externa 

faktorer (Orford et. al, 2006: 60). Blomqvist är en annan forskare inom ämnet missbruk som 

kritiserat en term som kallas “spontanläkning” eller “natural recovery” som det benämns på 

engelska. Termen hänvisar till vad som anses vara en organisk och nästan automatisk process 

där en person tar sig ut ur sitt missbruk utan någon behandling. Han påpekar att termen är en 

försköning och visar på att det finns en okunskap kring orsaker som ligger bakom människors 

förändringsprocesser (Blomqvist, 2001: 163). Han påpekar också att studier som bara ser till 

tidsbegränsade effekter av tidsbegränsade insatser lyckas inte fånga den långsiktiga 

dynamiken i förändringsprocessen. Processen startar och fortsätter ofta utanför 

behandlingskontexten och påverkas troligtvis av olika krafter som är mer eller mindre 

oberoende av behandlingen (Blomqvist, 2001: 164). Blomqvist har jämfört personer som 

lyckats ta sig ur sitt missbruk med respektive utan behandling i en av hans studier. I studien 

intervjuas människor som funnit en stabil lösning på allvarliga narkotikaproblem. Underlaget 

omfattar en noggrann kartläggning av bland annat missbruksmönster och olika betydelsefulla 

livshändelser över tid, och de intervjuades egna berättelser om hur de tagit sig ut ur 

missbruket (Blomqvist, 2002: 1). Analyserna visade att det fanns mer som förenade än som 

skilde de två olika gruppernas lösningar. I båda grupperna är vägen ut ur missbruket en 

långvarig process, som påverkats av olika yttre inflytanden från miljön och av hur individerna 

blivit bemötta av andra människor, både inom informella och formella situationer. Att lyckas 
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upprätthålla de positiva förändringarna framstår som starkt beroende av att lyckats etablera en 

levnadssituation med ett rimligt mått av trygghet och personligt handlingsutrymme. Det är 

också viktigt att hitta meningsfulla alternativ till missbruket. Vägen ut ur missbruket visade 

sig i hög grad vara en process där de intervjuade “skrivit om sin historia” och upprättat en ny 

identitet. Det här med utgångspunkt från sina egna erfarenheter och med hjälp av verktyg från 

omgivningen och/eller olika behandlingsideologier (Blomqvist, 2002: 2). 

Sammanfattningsvis innebär det här att behandlingen endast är en del av processen där även 

flera andra faktorer påverkar för att en person ska kunna bli av med ett missbruk. Därför 

behövs det även ett fokus på de faktorer som inte är kopplade direkt till behandlingen för att 

kunna förstå den här processen och hjälpa individen på bästa sätt. I nästa kapitel kommer en 

beskrivning av syftet för uppsatsen och vilka frågeställningar som formulerats som jag sedan 

besvarar i uppsatsen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att redovisa för vad tidigare forskning har kommit fram till gällande 

de processer som bidrar till att personer med ett missbruk vill sluta med narkotika och/eller 

alkohol och därmed söker behandling för missbruket. Jag vill även redovisa för vad 

forskningen säger om processen som gör att personerna kan upprätthålla förändringen efter 

avslutad behandling. Det här kommer jag göra genom en kunskapsöversikt. 

Frågeställningarna är följande: 

• Vad har motiverat personer med ett missbruk till att ta beslutet att sluta med 

droger/alkohol och söka behandling för det? 

• Vad har motiverat personerna till att upprätthålla de positiva förändringarna och inte 

falla tillbaka i missbruket? 

1.3 Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är inte att undersöka vad forskningen säger om olika behandlingars 

effektivitet utan endast vad som motiverat individerna att söka hjälp i form av behandling för 

att bli av med sitt missbruk och hur de lyckas upprätthålla förändringen efter erhållen 

behandling.  
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1.4 Begreppsdefinitioner 

I den här delen följer definitioner av missbruk och beroende. 

1.4.1 Missbruk 

Att ha ett missbruk innebär ett substansbruk som leder till kliniskt utmärkande 

funktionsnedsättning eller lidande. För att bli diagnostiserad med missbruk finns det fyra 

olika kriterier där minst ett måste uppfyllas under en 12-månadersperiod. De här kriterierna 

kommer från DSM-IV. (1) Upprepad användning av alkohol eller narkotika vilket leder till 

att personen misslyckas att uppfylla de krav som ställs på personen i sitt arbete, i skolan eller 

i hemmet, (2) upprepad användning av alkohol eller narkotika i situationer som utgör en risk, 

som vid bilkörning eller på arbetet, (3) upprepade kontakter med rättsväsendet eller (4) 

fortsatt användning trots återkommande negativa konsekvenser. Skadligt bruk 

definieras enligt ICD-10 (WHO): missbruket måste leda till påtagliga psykiska eller fysiska 

skador för att diagnosen skadligt bruk ska kunna sättas. Riskbruk av alkohol eller andra 

substanser handlar om bruk som riskerar att leda till problem om det fortsätter, men som ännu 

inte har lett till det (Wikblad & Andreasson, 2014: 4). 

1.4.2 Beroende  

Ett beroende kan innebära ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt beroende, ofta ingår allt 

det nämnda samtidigt. Personen lider troligtvis av abstinens om drogen avlägsnas. Det kan 

dock finnas ett beroende även utan toleransökning och abstinens. Enligt ICD-10 kriterier ska 

det finnas en stark längtan efter drogen, svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt 

användning trots negativa effekter, prioritering av droganvändning framfor andra 

skyldigheter, ökad tolerans och i vissa fall fysiska abstinenssymtom. DSM-IV stämmer i hög 

grad överens med ICD-10 och säger att minst tre av följande sju kriterier ska uppfyllas: (1) 

för att uppnå ruseffekt krävs det allt större dos, (2) abstinensbesvär, (3) ett intag av större 

mängd under längre tid än vad som avsågs, (4) bestående vilja att minska intaget, (5) 

omfattande del av livet bedrivs åt att inskaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika, (6) väsentliga sociala, yrkesmässiga aktiviteter negligeras och (7) 

fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador (Wikblad & Andreasson, 2014: 4).  
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1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Kapitel ett benämns inledning vilket innehåller bakgrund 

och problemformulering för det valda ämnet, syfte, frågeställningar och begreppsdefinitioner. 

Det andra kapitlet heter teoretisk referensram som beskriver den valda teoretiska 

utgångspunkten för uppsatsen. Teorin som beskrivs kallas för självbestämmandeteorin. I 

kapitel tre, metod, beskrivs det hur jag gått tillväga för att samla in och analysera materialet. 

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska överväganden diskuteras även i avsnittet. I 

kapitel fyra, resultat, redovisas resultaten av de nio valda artiklarna i korthet både i en 

löpande text och genom en tabell. Analys är det femte kapitlet och där redovisas de teman 

som framträder ur min tematiska analys av materialet. Även avvikande teman redovisas. 

Diskussion och slutsatser är det sista kapitlet, där diskuterats och sammanfattas resultatet, 

metodvalet och förslag för framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram  

I det här kapitlet beskrivs den teori som valts för att analysera empirin. Teorin kallas 

självbestämmandeteorin (SBT) och inom den finns det två delteorier. De benämns kognitiva 

utvärderingsteorin (KUT) och organismisk integrationsteori (OIT). Inom den sistnämnda 

finns det fyra olika begrepp: extern reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och 

integrerad reglering. Teorierna och begreppen förklaras mer ingående i följande text. 

2.1 Självbestämmandeteorin 

Människor blir motiverade till att handla på olika sätt av flera varierande faktorer. Personer 

kan ha en inre motivation eller bli pressad till handling av externa faktorer. Motivation kan 

komma från att en person värderar en aktivitet eller för att det finns ett yttre tvång till att göra 

något. En person kan uppmanas att agera utav ett intresse eller av att bli mutad. En känsla av 

personligt engagemang för att förbättra sig själv eller rädsla för att bli övervakad kan även det 

vara källor till motivation. Personer som har en äkta motivation till något är mer intresserade, 

exalterade och självsäkra till skillnad från de som bli externt kontrollerade till att göra något. 

Den autentiska motivationen leder till bättre utförande, uthållighet, kreativitet, självkänsla 

och i allmänhet bättre hälsa (Ryan & Deci, 2000: 69). I kommande text beskrivs de olika 

slags motivationstyper som finns inom självbestämmandeteorin. 

2.2 Inre motivation 

Inre motivation ses inom självbestämmandeteorin som manifestationen av den mänskliga 

tendensen till lärande och kreativitet (Ryan & Deci, 2000: 69). Den beskrivs som en 

inneboende tendens att söka sig till nya saker och utmaningar, att utöka och utöva sin 

förmåga, utforska och lära sig. Inom utvecklingspsykologin anses det att hälsosamma barn är 

från och med födelsen aktiva, nyfikna och lekfulla, även i avsaknad av belöningar. Ryan och 

Deci’s (2000) definition av inre motivation beskriver det som en naturlig benägenhet för 

assimilering, behärskning, spontant intresse och utforskning som är väsentlig för kognitiv och 

social utveckling. Den inre motivationen representerar en viktig källa till njutning och 

vitalitet under hela livet. Trots att människor har en tendens till inre motivation så visar 

studier på att icke stödjande villkor kan minska den inre motivationen hos en person och det 

behövs därför stödjande villkor för att kunna upprätthålla och utveckla den typen av 

motivation (Ryan & Deci, 2000: 70). 
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2.2.1. Kognitiva utvärderingsteorin 

Det här är en delteori inom SBT som specificerar olika faktorer som förklarar hur den inre 

motivationen varierar. Den fokuserar på sociala och miljöfaktorer som främjar eller försvagar 

den inre motivationen. Den inre motivationen kommer att vara i sin fullaste utveckling när 

omständigheterna tillåter det. KUT fokuserar på det grundläggande behovet för kompetens 

och autonomi. Teorin argumenterar för att sociala kontextuella händelser (t.ex. feedback, 

kommunikation, belöningar) som leder till känslor av kompetens när en specifik handling 

eller beteende utförs kan öka den inre motivationen för den handlingen. Optimala utmaningar 

och befrielse från förnedrande bedömningar har i studier visat sig främja inre motivation. 

Tidigare studier har också visat att positiv prestationsåterkoppling förbättrade den inre 

motivationen, medan negativ prestationsåterkoppling minskade den. En känsla av kompetens 

är viktigt för den inre motivationen. Det räcker dock inte för att främja den inre motivationen 

utan det måste samtidigt finnas en känsla av autonomi, individen behöver uppleva sitt 

beteende som självbestämt. Det kräver antingen omedelbara kontextuella stöd för autonomi 

och kompetens eller bestående inre resurser som vanligtvis är resultatet av tidigare 

utvecklingsstöd för upplevd autonomi och kompetens.  

Det har också visats i tidigare studier att externa belöningar försvagar den inre motivationen. 

Även saker som hot, deadlines, direktiv, pressade utvärderingar och påtvingade mål minskar 

den inre motivationen eftersom det leder till en upplevd extern kausalitet. Valmöjligheter, 

bekräftelse av känslor och möjligheter till självstyrning ökar den inre motivationen eftersom 

det ger människor en större känsla av autonomi (Ryan & Deci, 2000: 70). Det finns även en 

tredje faktor som är viktig för den inre motivationen vilket är samhörighet. Det är större 

sannolikhet för inre motivation att främjas i kontexter där det finns en känsla av trygghet och 

samhörighet. Ryan och Deci relaterar den här hypotesen till anknytningsteorin och förklarar 

att en trygg anknytningsbas främjar den inre motivationen, vilket uttrycks i form av ett 

utforskande beteende hos spädbarn. SBT hypotetiserar att en liknande dynamik också pågår 

under resten av livet. Enligt teorin känner människor dock endast inre motivation inför 

aktiviteter som de har ett genuint intresse för och aktiviteter som vädjar till nyhet, utmaning 

eller estetiskt värde. (Ryan & Deci, 2000: 71). Allt annat räknas därmed enligt dem som 

extern motivation, vilket kommer förklaras under nästa rubrik.  
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2.3 Självreglering av extern motivation 

Självreglering beskriver hur människor tar sociala värderingar och externa händelser och 

gradvis omvandlar dem till personliga värderingar och självmotivering (Ryan & Deci, 2000: 

69). Inre motivation är en viktig typ av motivation men det är inte den enda typen som finns 

och inte heller den enda typen som är självbestämmande. Ryan och Deci menar att mycket av 

det människor gör inte är styrt av den inre motivationen eftersom det finns sociala 

påtryckningar och ansvar som personer inte har något genuint intresse för. Frågor som ställs 

när det gäller externt motiverade aktiviteter är hur personer tillägnar sig motivationen att 

utföra aktiviteterna och hur motivationen påverkar uthållighet, beteendekvalitet och 

välbefinnande. När en person försöker främja vissa beteenden hos andra, kan den andras 

motivation för beteendet variera från att vara omotiverad eller känna ovilja, till passivt 

samtycke eller till aktivt personligt engagemang. De olika variationerna av motivation 

innebär att en person internaliserar till olika grader och även integrerar värderingen och 

regleringen av det yttre begärda beteendet (Ryan & Deci, 2000: 71). Internalisering refererar 

till en process som innebär att en individ tillägnar sig en attityd, tro eller beteendereglering 

(hur en reglerar sina beteenden), och integration innebär att personen så småningom 

omvandlar dem till sina egna personliga värderingar eller mål (Ryan & Deci, 1985: 130). De 

här två processerna ses som en del av socialisationsprocessen som sker i barndomen men 

också under resten av livet. Det finns många beteenden, attityder och värderingar som inte är 

naturliga eller internt motiverade men som är viktiga för att kunna fungera effektivt i den 

sociala världen (Ryan & Deci, 1985: 129). I nästan varje miljö som en person befinner sig i 

finns det föreskrivna beteenden som inte är intressanta för personen och värderingar som inte 

spontant antas av personen. SBT har tagit upp frågorna som handlar om processerna som gör 

att externt motiverade beteenden kan bli självbestämmande (att en person värderar något och 

gör det frivilligt) och hur omgivningen påverkar de processerna (Ryan & Deci, 2000: 71). Det 

här beskrivs under följande rubrik.  

2.3.1 Organismisk integrationsteori 

Deci och Ryan (2000) har utvecklat ännu en delteori som kallas för organismisk 

integrationsteori (OIT) vilket beskriver de olika formerna av extern motivation och vad som 

främjar och hindrar internalisering och integration av regleringarna för de här beteendena. 

Det finns olika grader av extern motivation vilka benämns extern reglering, introjicerad 

reglering, identifierad reglering och integrerad reglering. Beteenden som går under extern 
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reglering är de minst självständiga beteendena och utförs endast för att uppfylla ett yttre krav 

eller belöning. Personer upplever externt reglerat beteende som kontrollerat eller främmande 

och deras handlingar uppfattas ha ett externt orsakssammanhang (någon annan som 

kontrollerar dem) (Ryan & Deci, 2000: 72). Introjicerad reglering innebär att en person 

internaliserar en reglering men accepterar den inte som en del av sig själv. Internalisering av 

den yttre kontrollen sker och personen kontrollerar därför sig själv istället för att någon annan 

ska göra det (Ryan & Deci, 1985: 136). Den här typen av motivation gör att människor utför 

saker för att slippa känna skam, skuld eller ångest eller för att förbättra sitt ego genom att 

exempelvis känna sig stolt. Ofta är det här kopplat till en persons gruppsjälvkänsla 

(självkänsla som är beroende av andra personers godkännande) och när personer vill visa att 

de klarar av något eller vill undvika misslyckande. Många gånger för att upprätthålla en 

känsla av värde. Det är internt drivet men handlingarna uppfattas ändå ha ett externt 

orsakssammanhang och upplevs inte som en del av sig själv. Det räknas inte som 

självbestämmande. En mer självbestämmande form av extern motivation är reglering genom 

identifiering. Identifiering återspeglar en medveten värdering av ett beteendemål eller 

reglering, åtgärden accepteras då eller ses som viktig för personen själv (Ryan & Deci, 2000: 

72). Personen värderar resultatet som beteendet leder till och känner därför att det är viktigt 

att utföra det beteendet (Ryan & Deci, 1985: 137). Den externa motivation som är mest 

självbestämmande är integrerad reglering. Integrering sker när identifierade regulationer 

assimileras till personens “jag” vilket betyder att det överensstämmer med personens andra 

värderingar och behov. Personen utför inte något bara för att sociala värderingar begär det 

utan för att hen tänker, känner och beter sig på ett sätt som är i linje med värderingarna, för 

att hen har accepterat dem som sina egna (Ryan & Deci, 1985: 138). Den här typen av 

motivation liknar intern motivation väldigt mycket men eftersom beteenden eller handlingar 

inte utförs endast för dess njutning (vilket görs vid intern motivation) så räknas det ändå som 

extern motivation (Ryan & Deci, 2000: 72). Ryan och Deci (2000) fortsätter med att förklara 

vad som främjar internalisering och integration. Eftersom externt motiverade beteenden oftast 

inte är intressanta för en person är anledningen till att människor utför dem oftast för att 

viktiga människor omkring dem såsom vänner och familj uppmanar, modellerar eller värderar 

handlingarna och vi vill därmed känna en samhörighet med dem. Samhörighet är en viktig 

faktor för internalisering. När det finns omgivande stöd för känslor av samhörighet finns det 

större chans att en beteendereglering internaliseras. Upplevd kompetens är också viktigt för 

internalisering. Människor är mer benägna att utföra aktiviteter som är värdefulla för 
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relevanta sociala grupper när de känner sig effektiva inom aktiviteterna. Den tredje 

komponenten som är viktigt för internalisering och även integrering är autonomi (Ryan & 

Deci, 2000: 73). För att integrera en reglering måste personen förstå dess betydelse och 

syntetisera den innebörden med ens andra mål och värderingar. Den här processen främjas av 

en känsla av valmöjlighet, vilja och frihet från externa påtryckningar för att bete sig på ett 

visst sätt. Autonomi främjar individer att transformera värderingarna till sina egna. Det är 

dock viktigt att betona att autonomi inte innebär samma sak som individualism, 

självständighet, avskildhet eller själviskhet. Det refererar snarare till känslan av viljekraft 

som kan medfölja en handling. Samhörighet och kompetens främjar internalisering och 

autonomi främjar också integrering av beteenderegleringar. Kontrollerande miljöer, personer 

som en inte känner samhörighet med och att känna sig inkompetent förhindrar internalisering 

och integrering (Ryan & Deci, 2000: 74).  
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3. Metod 

I det här kapitlet redogör jag för val av metod, urval- och sökprocess, och hanterandet av 

data. Sist redovisas etiska överväganden och reflektioner kring validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

3.1 Kunskapsöversikt 

För att besvara mina forskningsfrågor har jag valt att göra en kunskapsöversikt. Syftet med en 

kunskapsöversikt är att sammanställa resultat från tidigare forskning för att kunna besvara en 

forskningsfråga. Fokuset är slutsatserna som tidigare forskning har kommit fram 

till (Bildtgård & Tielman-Lindberg: 2008: 9). I en kunskapsöversikt betraktas ofta kunskapen 

som oberoende av forskaren, den har en positivistisk utgångspunkt (Bildtgård & Tielman-

Lindberg: 2008: 10). Enligt den kritiska realismen är det dock tveksamt om forskare någonsin 

kan uppfatta verkligheten objektivt, då kunskapen anses vara teoriberoende (Danermark et. 

al, 2018: 31) och jag håller själv med om det här påståendet. En kunskapsöversikt handlar om 

att ta reda på vad vi inom vetenskapen har för kunskap om ett visst ämne för att sedan kunna 

tillämpa kunskapen i praktiken (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008: 10). En annan viktig 

del av en kunskapsöversikt är att kritiskt diskutera resultatet från den tidigare forskningen. 

Inom det positivistiska synsättet betraktas inte all forskning som likvärdig vad gäller att 

skildra världen. Därför är det viktigt att värdera om den tidigare forskningen är tillförlitlig 

genom att granska de omständigheter som ligger bakom resultaten genom att exempelvis 

kritisera forskningsmetoder och begreppsdefinitioner (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008: 

11). Slutligen leder en kunskapsöversikt till ett avgörande om vad för forskning som saknas 

inom ämnet (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008: 12). Den här metoden har valts eftersom 

det finns väldigt många studier gjorda om det valda ämnet och därför är det bra att göra en 

sammanfattning av dem för att ta reda på vad för resultat som framkommit och även se hur 

framtida forskning bör utformas för att fylla i de nuvarande kunskapsglapp som finns. En 

annan anledning till metodvalet var svårigheten att få tag på personer som ville bli 

intervjuade. 
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3.2 Genomförandet 

Det första jag gjorde var att identifiera forskningsfrågorna som ska guida sökstrategierna. Det 

var därför viktigt att tänka på vilka aspekter av frågan som är särskilt viktiga. Mina 

frågeställningar lyder: 

Vad har motiverat personer med ett missbruk till att ta beslutet att sluta med droger/alkohol 

och söka behandling för det? 

Vad har motiverat personerna till att upprätthålla de positiva förändringarna och inte falla 

tillbaka i missbruket? 

För breda definitioner av termer kan ge för stort antal träffar på artiklar medan en för snäv 

definition av termerna kan göra att man missar viktig forskning. Arksey och O’malley (2005) 

rekommenderar att ha en bred ingång i början och att snäva av efter att en generell 

uppfattning om fältets omfattning har erhållits (Arksey & O’Malley, 2005: 23). Jag valde att 

ta med alla olika definitioner av personer som dricker alkohol eller tar narkotikaklassade 

substanser på ett sätt som de upplever som problematiskt. Ord som användes i de valda 

artiklarna var: missbruk/are droganvändare, beroendeproblem, alkoholproblem, 

drogmissbruk, substansmissbruk och narkotikaproblem. 

3.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterierna ska helst bestämmas i början av projektet för att säkerställa följdriktighet i 

beslutsfattandet. Mina kriterier för de valda studierna är: Primärstudier som är utförda inom 

de senaste 15 åren och som är publicerade på engelska och svenska. De studerar vuxna 

kvinnor och män och undersöker deras motivering till att söka hjälp i form av behandling för 

sitt missbruk och/eller personers motivering för att inte falla tillbaka i missbruk av alkohol 

och/eller narkotika. De är kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga publikationer som går 

att få tag på kostnadsfritt och inom en rimlig tidsram. 

De här kriterierna kom jag fram till efter att ha gjort en inledande sökning på forskning om 

missbruk med söktermerna “missbruk” och “natural recovery” (sista termen är inspirerad av 

en av artiklarna som jag hittade vid sökningen med termen “missbruk”). Jag började med 

övergripande sökord och efter att ha bestämt mig vad jag ville fokusera på och ha som 
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frågeställningar började jag förfina sökningarna enligt mina kriterier. Jag ville först använda 

endast svensk forskning men insåg att det blev svårt att hitta tillräckligt med artiklar och 

valde därför att ta med forskning från andra länder. Artiklarna kommer från Sverige, 

Storbritannien, USA och Norge och är primärstudier. Jag har exkluderat översiktsstudier, 

alltså sekundärstudier. De är skrivna på svenska och engelska eftersom de är de språk jag 

förstår. Jag avgränsade mig till studier på vuxna människor och har exkluderat studier som 

undersöker behandlingars effektivitet. Att göra en komplett historisk översikt över 

forskningsfältet skulle ta för lång tid, därför valde jag att begränsa mig till de senaste 15 åren. 

Eftersom kvaliteten på en kunskapsöversikt är beroende av kvaliteten på empirin valde jag att 

endast använda mig av kollegialt granskade forskningsartiklar. Min begränsade ekonomiska 

budget som student och tidsramen gör att jag har exkluderat studier som inte är kostnadsfria 

eller som tar alltför lång tid att få tillgång till. 

3.2.2. Sökprocessen 

En översikt ska vara så omfattande som möjligt när det gäller att identifiera studier som kan 

svara på forskningsfrågan. Det är dock viktigt att ta hänsyn till tidsbegränsning och budget. 

Strategier för att hitta studier som jag har använt mig av är sökningar på elektroniska 

databaser och kolla igenom referenslistor från studier. Jag valde bort sökning för hand i 

tidskrifter och att kontakta relevanta organisationer på grund av tidsbegränsningar (Arksey & 

O’Malley, 2005: 23). Jag har gjort mina sökningar på Söderscholar, Proquest och Social 

services abstract. Efter den övergripande sökningen började jag med att söka på söderscholar 

och använde mig av söktermerna “missbruksbehandling” och “missbruk behandling”. Med 

den andra söktermen hittade jag den första artikeln av Skogens och Von Greiff (2012) och 

Storbjörk (2009). Andra söktermer som jag hittade relevanta artiklar genom var “Ninive 

Skogens” och “Reasons for seeking treatment”. Jag valde först över 40 artiklar baserat på titel 

som på något sätt hade studerat personer som tagit sig ut ur missbruk, som var i behandling 

för missbruk eller var kopplat till missbruk på annat sätt. Efter att ha läst igenom abstract på 

artiklarna valde jag de som specifikt hade undersökt motivering till att söka behandling och 

motivering till att inte falla tillbaka i missbruk. När jag sökte på “Ninive Skogens” hittade jag 

fem artiklar som handlade om just det. Många av deras artiklar kom dock fram till liknande 

resultat, därför valde jag att ta med endast två av dem och uteslöt resten. Efter ovan nämnda 

sökprocess hittades fem artiklar som uppfyllde mina kriterier. För att hitta fler artiklar 

fortsatte jag sökningen och sökte på tidskriften Nordic studies on alcohol and drugs på 
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Söderscholar eftersom en av de artiklarna jag redan hittat (Skogens & Von Greiff, 2012) var 

publicerad där. Jag gick igenom artiklarna från 2019 och 2018 och hittade en studie gjord av 

Inger Eide Robertsson och Sverre Martin Nesvåg vid namn Into the unknown: Treatment as a 

social arena for drug users transition into a non-using life” som först verkade uppfylla mina 

kriterier. Efter att ha läst hela visade det sig att den inte passade. Jag hittade däremot en 

annan artikel som refererades i nämnda artikeln som uppfyllde mina kriterier. Det var en 

artikel skriven av Årstad et. al. (2018). Sedan fortsatte jag leta i Årstads referenser och hittade 

artiklar från Andrews (2012) och Jakobsson (2005). I referenserna från en av Skogens & Von 

Greiff (2018) (som uteslöts från min studie) hittade jag artikeln skriven av Best et. al. (2008). 

Jag läste först igenom abstract för att avgöra om artiklarna var relevanta och efter det läste jag 

också igenom frågeställningar/syfte och resultatdelen för att vara säker på att artikeln 

uppfyllde mina kriterier. Jag använde mig även av Proquest (som innehåller 12 databaser) 

och social services abstract men hittade inget nytt utöver det som jag redan hittat på 

Söderscholar. För en mer detaljerad information om sökprocessen se bilaga 1.  

3.2.3 Kartläggning av datan 

Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) rekommenderar att ställa upp sitt material i en tabell 

för att påbörja analysprocessen (Bildtgård och Tielman-Lindberg, 2008: 22). Att ställa upp 

sitt material i en tabell för att ordna upp det är bra för att kunna få en överblick. Kolumnerna i 

tabellen delas upp utifrån olika variabler. Variablerna ska utgå ifrån syftet med 

kunskapsöversikten. Materialet analyseras genom att plocka isär det i olika beståndsdelar 

(Bildtgård & Tielman-Lindberg 2008: 22) för att sedan plocka ihop det igen på ett nytt sätt 

utifrån syfte och frågeställningar. Den här processen kallas för att “syntetisera” materialet 

(Bildtgård & Tielman-Lindberg 2008: 23). Det var dock svårt att få med all relevant 

information, som exempelvis val av teoretiskt ramverk, eftersom alla forskare inte redovisat 

den informationen i artiklarna. Tabellen som ställts upp redovisas i resultatdelen. 

3.2.4 Sammanfattning, jämförelse och rapportering av resultaten 

I resultatdelen presenteras de valda artiklarna i korthet. Efter att ha kartlagt datan 

organiserades litteraturen utifrån en tematisk analys och delade upp det i olika teman som 

redovisas i analyskapitlet. Det här har gjorts utifrån självbestämmandeteorin som 

sammanfattas under rubriken teoretisk referensram. Analysen har utgått från en abduktiv 

slutledningsform. Det innebär en pendling mellan empirin och teorin där jämförelser och 
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tolkningar har gjorts för att hitta mönster och se de mest sannolika förklaringarna till 

respondenternas upplevelser (Fejes & Thornberg, 2015:27). Den metodansats som använts är 

hermeneutik. Hermeneutiken går ut på att tolka, förstå och förmedla människors upplevelser 

av olika fenomen (Westlund, 2015:71). Fokuset på tolkningen av datan ligger på att försöka 

förstå djupare meningar och placera texten i ett sammanhang (Forsberg & Wengström, 2013: 

154). 

3.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att stora förväntningar ställs på dagens forskning. Därmed 

läggs också ett stort ansvar på forskarna att visa respekt gentemot de människor och djur som 

medverkar i forskningen och mot alla dem som forskningsresultaten kan vara till nytta för. 

Som forskare förväntas det att en gör sitt bästa för att producera forskning av bra kvalitet. 

Forskaren ska också stå fri från yttre påverkan och manipulering och inte heller gå egna 

privata eller vissa intressenters ärenden. Viktiga punkter för forskningen är ärlighet, 

transparens, noggrann granskning av ens forsknings premisser, redovisning av kommersiella 

intressen eller andra kopplingar, att inte stjäla forskningsresultat, god ordning bland annat 

genom dokumentation och arkivering, att inte orsaka skada på människor, djur och miljö och 

att vara rättvis i bedömningen av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017: 8). Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) finns vissa etiska aspekter som speciellt är viktiga att tänka 

på vid litteraturstudier vilka är: 

1. Att välja studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där det gjorts noggranna 

etiska överväganden 

2. Redovisa alla artiklar som valts i litteraturstudien 

3. Presentera både resultat som stödjer och som inte stödjer ens egna åsikt/hypotes 

Avsteg från god vetenskaplig sed kan vara att ljuga ihop data, stöld eller plagiat av hypoteser, 

data eller metoder. Det kan också innebära att man inte anger korrekta källhänvisningar eller 

att man på något annat sätt förvränger forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2013: 

69-70). Alla studier som har valts har varit noggranna med informerat samtycke och 

anonymitet för respondenterna och/eller fått tillstånd från en etisk kommité. Alla studier som 
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är med i den här översikten har redovisats noggrant i en tabell och i korta sammanfattande 

texter i resultatdelen. De resultat som inte passade in den valda teoretiska referensramen 

redovisas i analysdelen under rubriken avvikande teman. Det har lagts stor vikt vid tydlighet 

och transparens i metodkapitlet och det finns inga kommersiella intressen eller andra 

kopplingar i studien. 

3.4 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär mätmetodens förmåga att ge samma resultat vid upprepade mätningar 

(Forsberg & Wengström, 2013: 104). Det är viktigt att vara tydlig med hur man som forskare 

har tänkt och gått tillväga gällande insamlande av empiri och analys. Reproducerbarhet 

handlar om att en studie ska kunna reproduceras av en annan forskare som då ska komma 

fram till samma resultat. Eftersom jag som forskare i den här studien påverkar 

forskningsprocessen med min specifika teoretiska referensram och förförståelse, anser jag att 

det inte är realistiskt. För att hantera det här försöker jag vara så tydlig som möjligt med hur 

jag har gått tillväga och redovisa mina resonemang så utförligt som möjligt i metodkaptilet av 

uppsatsen. Förhoppningsvis leder det till att läsaren kan bilda sig en uppfattning om på vilket 

sätt jag påverkat studien. Jag har även varit väldigt noggrann i min analys av materialet och 

gått igenom det flera gånger för att säkerställa att mina teman speglar det som framkommit i 

materialet. Det här har först gjorts genom att ställa upp materialet i en tabell för att sedan 

sammanfattas i kortare texter och därefter har det gjorts en noggrann tematisk analys. 

3.5 Validitet 

Begreppet validitet handlar om ifall en studie undersöker det som avses att undersökas. Det 

innebär att det inte ska finnas några systematiska mätfel (Forsberg & Wengström, 2013: 106). 

För att uppnå en god validitet har jag bland annat försökt minimera risken för fel i 

sökprocessen. Jag har varit noggrann med att inklusions- och exklusionskriterier för mitt 

urval av empiri ska vara utformade med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Det är även viktigt att sökorden/termerna är rätt utformade för att kunna hitta relevanta 

artiklar till studien för att kunna uppfylla syftet med studien. Här stötte jag på lite problem 

eftersom det var svårt att komma på bra söktermer som gav många relevanta träffar. Därför 

förlitade jag mig mest på referenser från de första relevanta studierna som jag hittade och 

andra studier som handlade om missbruk. Jag använde söktermer som var inspirerade från de 

relevanta studiernas rubriker men det resulterade inte i några nya fynd. Det har gjort att 
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studien brister i relation till min andra forskningsfråga då jag endast använt tre studier som 

besvarar den frågan. Däremot hittades många artiklar som svarade på den första 

forskningsfrågan.  

3.6 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet hänvisar till om resultatet går att generalisera från ett urval till en 

population. Stickprovet måste representera den valda populationen för att kunna göra en 

generalisering (Forsberg & Wengström, 2013: 100). Med tanke på att studierna kommer från 

flera olika länder där det finns en annan social och kulturell kontext än i Sverige kan det 

påverka möjligheten att generalisera resultaten.  
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4. Resultat 

4.1 Presentation av empiri 

I det här kapitlet presenteras resultaten från de valda studierna. Först har en tabell ställts upp 

utifrån relevanta variabler som kort sammanfattar och ger en översikt över studierna och hur 

de genomförts. Sedan följer sammanfattningar av artiklarna i kortare texter. 

 

Forskare 

och årtal 

Land Syfte Respondenter Metod och teori Resultat 

Jakobsson

, Hensing, 

Spak 

(2005) 

Sverige Undersöka män och 
kvinnors 
erfarenheter av 
deras väg till 

behandling för 
alkoholproblem och 
vad som främjar 
och hindrar dem att 
söka behandling. 

12 patienter som 
själva sökt öppenvård 
för alkoholproblem, 
under pågående 

behandling (påb. 
inom 1 mån) 

Kvalitativa 
intervjuer, 

Grounded theory, 
symbolisk 

interaktionism 

Teman: Egen 
personlig vilja, 
krävande och 
omtänksamt stöd. 

Aktivera inre 
krafter, 
Konflikterande 
känslor och tankar, 
Hoppas på att 
vända situationen. 

Best et. al. 

(2008) 
Storbritannie
n 

Identifiera faktorer 
som främjar 
multimissbrukare 

att uppnå nykterhet 

och kunna 
upprätthålla 
nykterheten. 

107 personer som 
varit nyktra under 
flera år (genomsnitt 
9.1 år) 

Kvantitativa 
frågeformulär. Det 
gavs möjlighet till en 
uppföljande 

djupgående intervju. 

Teman: 
Initering: Problem 
med den fysiska 
och psykiska 

hälsan, straffrätten, 
påtryckningar från 
familjen, 
arbetsmöjligheter, 
stöd av partner, 
hjälp av vänner och 
att de tröttnat på 
livsstilen. 

Upprätthållandet: 
Stöd av partner och 
vänner, flytta ifrån 
droganvändande 
vänner, ha ett jobb, 
skäligt boende, 
religiös/spirituell 
tro 

Storbjörk 

(2009) 
Sverige Bredda förståelsen 

för vikten av olika 

händelser som är 
relaterade till 
alkohol och droger 
som motivering till 
att vilja söka 
behandling 

1,865 personer inom 
pågående behandling 

för drog eller/och 
alkoholproblem 

Strukturerade 
intervjuer, 

kvantitativ analys 

De viktigaste 
händelserna var: 

bråk med familjen 
och att en läkare 
eller annan 
hälsoarbetare sa åt 
personerna att de 
har ett allvarligt 
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problem. Tung 
alkohol- eller 
droganvändning 
som oroade 
respondenterna. 

Skogens, 

von greiff 

(2012) 

Sverige (1) Undersöka vilka 

faktorer som är 
viktiga för att 
initiera en 
förändringsprocess 
och 2) Vilka 
faktorer som är 
viktiga för att inte 
återgå till missbruk. 

40 personer från 

öppen och slutenvård 
(som är i eftervård) 
med alkohol- 
och/eller 
narkotikamissbruk. 

Kvalitativa 

intervjuer 

Tre teman sågs 

både i 
initieringsprocesse
n och 
upprätthållandet: 
(1) Inre faktorer (2) 
Sociala faktorer (3) 
Behandlingsfaktore
r 

Andrews 

et.al. 

(2012) 

USA Förbättra 
förståelsen för hur 

och varför personer 
söker sig till 
behandling för 
alkohol- och 
drogmissbruk 

43 personer med ett 
alkohol- och/eller 

drogmissbruk 

Kvalitativa 
intervjuer, 

halvstrukturerade, 
narrativ analys 

Teman: Inflytande 
från vänner och 

familj, rädsla, 
utmattning, att vara 
"äcklad" av sig 
själv, andlighet och 
att “nå botten". Sätt 
att påbörja 
behandlingen: 
medicinska 

nödsituationer, 
lagliga ultimatum 
och inträde av egen 
vilja  

Polcin et. 

al. (2012) 
USA Undersöka primära 

och sammanlagda 
skäl till att söka 
behandling  

476 personer som 
sökt behandling för 
alkoholmissbruk 

Kvantitativa RDD 
(random digit dial) 
telefonundersökning
ar och intervjuer   

Över 90% har 
upplevt yttre 
påtrycknignar av 
familjen (74,7%), 
maka/maken 

(67,2%) och polis 
(58,6%), 
arbetsplatsen 
(29,6%) 74 % 
angav lagliga 
problem/de kände 
sig tvungna. 80,8% 
angav en önskan att 
sluta dricka eller 

minska drickandet. 
68,5% angav en 
önskan att förbättra 
välbefinnandet. 

Grosso et. 

al. (2013) 
USA (1) Undersöka 

faktorer som 
motiverade kvinnor 
att söka behandling 
(2) utforska 

sambandet mellan 
motivatorer och 
drickandet före 
behandlingen, (3) 
undersöka 
sambandet mellan 
äktenskaplig 
tillfredsställelse och 

180 kvinnor med 
alkoholmissbruk som 
deltog i ett (NIAAA) 
-finansierat 
forskningsprogram 

för 
öppenvårdsbehandlin
g. 180 slutförde 
intagsintervjun och 
158 deltagare hade 
minst en 
behandlingssession. 

Halvstrukturerade 
kliniska intervjuer. 

Kvantitativ analys  

3% angav någon 
yttre motivation. 
94,4% angav inre 
motivationer. 

Vanligaste interna 

motivationerna: oro 
för mängden och / 
eller ökningen av 
drickandet 
(31,1%), medveten 
om hälsopåverkan 
av alkoholen 
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hypotetiskt 
relaterade 
motivatorer (4) 
utforska sambandet 
mellan rapporterade 

motivatorer och 
alkoholvanor över 
tid (5) utforska 
sambandet mellan 
rapporterade 
motivatorer och hur 
redo personerna är 
att ändra sina 

alkoholvanor 

(22,7%), oro över 
alkoholkonsumtion 

för att reglera 
negativa känslor 
(22,2%), make / 

partner som 
påverkas av 

drickandet 
(21,1%), barn som 
drabbats av 
drickandet (21,1%) 
och oro över 
biologisk sårbarhet 

för missbruk 
(17,2%). 

Skogens, 

Von greiff 

(2016) 

Sverige Undersöka hur 
vikten av interna 
och sociala faktorer 
för 
förändringsprocesse
n beskrivs av 
manliga och 

kvinnliga klienter 
med olika social 
position. Även 
undersöka om de 
observerade 
resultaten relateras 
till gruppskillnader 
i 
återhämtningskapita

l (recovery capital). 

90 personer (45 
kvinnor och 45 män) 
inom eftervården 

Kvalitativa 
intervjuer, 

Teori: recovery 
capital 

Viss skillnad fanns 
mellan 
marginaliserade 
männen och 
kvinnorna i 
initieringsfasen. 

Motivering i 

upprätthållandefase
n är familjen den 
viktigaste sociala 
faktorn för alla 
grupper. Största 
skillnaden fanns 
mellan 
marginaliserade 
kvinnor och 

integrerade män.  

Årstad et. 

al. (2018) 
Norge Utforska hur 

patienter förstår 
förändringsprocesse
r som förekommer 
innan inträdet till 
behandlingen för 
missbruk 

14 patienter som 
själva sökt sig till 
missbruksbehandling 
inom slutenvården 
och varit där i max 6 
månader. 

Kvalitativa 
fokusgruppsintervjue
r 

Teman: 
Ackumulering och 
upptrappning av 
negativa 
konsekvenser, yttre 
press eller utlösare, 
en ny uppfattning 
av livssituationen 

och övergång till 
behandling. 

 

Jakobsson et. al. (2005) Developing a willingness to change: treatment--seeking processes 

for people with alcohol problems 

I den här svenska studien var syftet att utforska processerna som leder till att människor med 

alkoholproblem söker sig till behandling. Frågeställningarna lyder: Hur beskriver män och 

kvinnor (med erfarenhet av att söka sig till behandling) deras vägar till behandling? Vad 

främjar och vad hindrar behandlingssökandet? (Jakobsson et. al. 2005: 118). Empirin består 

av kvalitativa intervjuer med tolv stycken personer (fem kvinnor och sju män) med 
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alkoholproblem som sökt sig till behandling självmant och som startat behandling inom den 

senaste månaden. Resultaten visade att de intervjuade delade en gemensam upplevelse vilket 

var att en egen personlig vilja att förändra sitt liv var avgörande för att söka sig till 

behandling. Det här var något som utvecklades med tiden och är en komplex och ömtålig 

process som ständigt påverkades av kategorin som de benämnt “krävande och omtänksamt 

stöd”. Tre stycken kategorier (med flera underkategorier) till var en del av processen och 

benämndes: (1) Aktivera inre krafter med underkategorier: (i) livshändelser och (ii) 

existentiella hot som utlöste processen. (2) Konflikterande känslor och tankar med 

underkategorierna: (i) erkänna betydelsen av alkohol, (ii) att ha eller inte ha kontroll, (iii) 

hantering av identitet och (iv) reagera på press, vilket gav upphov till ambivalens med 

avseende på fördelar och nackdelar i samband med att avstå från alkohol. (3) Hoppas på att 

vända situationen, med underkategorierna: (i) förutse en bättre framtid, (ii) söka försoning 

och (iii) förbättra välbefinnandet (Jakobsson et. al. 2005: 119).  

Best et. al. (2008) Breaking the habit: a retrospective analysis of desistance factors among 

formerly problematic heroin users 

Den här studien var genomförd i Storbritannien och undersökte personer som tidigare haft ett 

problematiskt heroinbruk men som hade varit nyktra i genomsnitt 9.1 år vid tidpunkten för 

studiens utförande (omfång 0-34 år). Syftet med studien var att undersöka vad som gör det 

möjligt för den nämnda gruppen att sluta med heroin och upprätthålla nykterheten genom att 

undersöka dynamiken i deras heroinkarriärer och mäta faktorer som fått personerna att avstå 

från heroin. Totalt 107 personer fick svara på en enkät med kvantitativa och öppna frågor 

som var kopplade till syftet med studien (Best et. al., 2008: 620). För att ta reda på vad som 

gjorde att personerna lyckades sluta med heroin fick de svara på frågor om perioden precis 

innan deras sista och lyckade försök att sluta och vad skälen till det var (Best et. al., 2008: 

621). Skälen till att de bestämt sig för att sluta var: Problem med den fysiska hälsan, problem 

med den psykiska hälsan, problem relaterade till rättsväsendet, påtryckningar från familjen, 

arbetsmöjligheter, stöd av partner, hjälp av vänner och att de tröttnat på livsstilen. Nämnda 

anledningar var alternativ som de fick välja i enkäten. De anledningar som var vanligast var 

att det tröttnat på livsstilen (93,7%) och att de upplevt psykologiska problem (80%). Faktorer 

som fått dem att lyckas upprätthålla nykterheten var: stöd från partner, stöd från vänner, att 

det flyttat ifrån vänner som använder droger, innehavande av jobb, skäligt boende och 

religiös eller spirituell tro. De viktigaste faktorerna var att flytta ifrån kompisar som använder 
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droger(86%), följt av stöd från vänner (82,5%), underbyggt av skäligt boende (88.6%) och 

religiös eller spirituell tro (68,8%) (Best et. al., 2008: 622). De blev också tillfrågade om 

varför tidigare försök till att sluta använda droger hade misslyckats. De faktorer som angavs 

här var: brist på adekvat stöd, att inte vara redo att sluta, brist på medvetenhet eller insikt om 

missbruk, fortsatt umgänge med andra droganvändare, brist på adekvat eftervård och andra 

faktorer. En annan fråga som de fick var vad som var annorlunda med det sista försöket. 

Svaren delades in i följande teman; anslutning till 12-stegsprogram, bra stöd, tröttnat på 

livsstilen, insikt, kände sig psykiskt redo, flyttade ifrån vänner som använde droger, 

anledningar kopplat till familjen och behandling på behandlingshem (Best et. al., 2008: 623).  

Storbjörk (2009) Events as precipitators to treatment: Important for both well-integrated 

and marginalized alcohol and drug users of a Swedish treatment system 

Den här studien undersökte hur olika händelser som var kopplade till alkohol och droger 

påverkade inträdandet till behandling och hur klienternas nivå av marginalisering påverkade 

effekterna av händelserna. Frågeställningarna var: Hur vanliga är händelserna bland individer 

som söker behandling för sitt missbruk? Hur viktiga är händelserna för att vilja påbörja 

behandling? Hur påverkar en klients marginalisering mönstrena? (Storbjörk, 2009: 350). 

Forskarna ville också undersöka om det fanns skillnader mellan könen eftersom det i tidigare 

studier vistats att det finns en skillnad. Eftersom droger är olagliga men inte alkohol ville de 

också se på skillnader mellan alkoholmissbruk och drogmissbruk och se om det fanns någon 

skillnad i varför personer sökte sig till behandling. Empirin som användes i  artikeln samlades 

in via strukturerade personintervjuer där de frågade klienterna om olika specifika händelser 

hade skett de senaste 12 månaderna. De fick ge ja eller nej svar och till vilken grad 

händelserna eventuellt påverkat deras beslut att påbörja behandling. Totalt intervjuades 1 865 

vuxna personer (Storbjörk, 2009: 351). Resultaten visade att de viktigaste händelserna som 

påverkade klienterna mest till att vilja sluta med sitt missbruk och genomgå behandling var 

bråk inom familjen och att en läkare berättade för dom att de hade problem. Oro på grund av 

tung alkoholanvändning eller “blackouts” från alkohol var också viktiga händelser som 

påverkade klienterna. Andra saker som rättsligt inblandade händelser var inte lika viktiga för 

att motivera klienterna att ändra på sig (Storbjörk, 2009: 358). Klienter som hade ett mer 

allvarligt missbruk och var mer marginaliserade upplevde fler av händelserna (Storbjörk, 

2009: 364). 
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Andrews et. al. (2012) A Qualitative Exploration of Individuals’ Motivators for Seeking 

Substance User Treatment 

Studien utfördes i USA, North Carolina och syftet var att förbättra förståelsen för 

anledningarna till varför personer söker sig till behandling för sitt missbruk. De utforskade 

hur och varför personerna sökte sig till behandling genom att undersöka på vilket sätt de 

påbörjade behandlingen och deras motivation till att bli fria från missbruket. 50 personer blev 

intervjuade i studien men 7 av intervjuerna uteslöts (Andrews et. al. 2012: 1225). Det 

identifierades sex olika teman utifrån materialet som handlade om deras motivation till att bli 

nyktra: inflytande av vänner och familj, rädsla, utmattning, att vara "äcklad" av sig själv, 

andliga interventioner och att “nå botten". Det fanns 3 olika sätt att påbörja behandlingen: 

medicinska nödsituationer, lagliga ultimatum och inträde av egen vilja (Andrews et. al. 2012: 

1226). I artikeln betonade de vikten av att integrera varför personerna blev motiverade att 

söka behandling och hur de hamnade där för att få en helhetsbild över situationen (Andrews 

et. al. 2012: 1228). Det fanns samtidigt en viktig distinktion mellan varför och hur. För de 

personerna som påbörjade behandling efter en medicinsk nödsituation var den vanligaste 

motivationen vänner, familj, utmattning och rädsla. För de som fick ett lagligt ultimatum var 

motivationen rädsla för att hamna i fängelse och förlora sina barn men även inflytande från 

vänner och familj (Andrews et. al. 2012: 1229). För de som själva hade valt att påbörja 

behandling var alla teman för motivation aktuella, men det vanligaste för den här gruppen var 

spirituella anledningar, att ha nått botten och att känna sig äcklad av sig själv (Andrews et. al. 

2012: 1230).  

Skogens & Von Greiff (2012) Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling – 

vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och upprätthålla positiva 

förändringar? 

I den här studien intervjuades 31 män och 9 kvinnor mellan åldrarna 21-70 år. De flesta i 

studien hade tidigare missbrukat alkohol men några av dem hade också missbrukat narkotika 

(Von Greiff & Skogens  2012: 201). I artikeln undersöktes vad som initierat personernas 

förändringsprocess för att komma ut ur sitt missbruk och hur de lyckats upprätthålla de 

positiva förändringarna. Tre övergripande kategorier framställs i resultatet i form av en 

modell, både för initieringen och upprätthållandet. Kategorierna benämns interna faktorer, 

sociala faktorer och behandlingsfaktorer. Under kategorin interna faktorer fanns temat egen 
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insikt/vilja som handlar om en vändpunkt inom personen som ofta följts av en lång tid av 

svårigheter i livet på grund av konsekvenserna av missbruket. Den här egna viljan eller 

insikten relaterades också av några till familjen. Faktorer relaterade till hälsa och sjukdom var 

viktiga för vissa. Det beskrevs en vändpunkt som blivit utlöst av en dramatisk händelse 

relaterad till hälsa och sjukdom. Två personer i studien uttryckte att de hade tröttnat på 

missbruket och att det var anledning till förändringen. Under kategorin sociala faktorer lyfts 

det fram flera olika händelser relaterade till familjen: exempelvis som att hitta sitt barn 

lekande med kokainpåsar, hot om splittrande av familjen, eller då en splittring redan har skett 

(Von Greiff & Skogens  2012: 202). Under samma kategori fanns också faktorer relaterade 

till bostad och/eller arbete, som exempelvis handlade om att förlora jobbet, och kategorin 

annan yttre händelse. Andra yttre händelser var händelser som exempelvis LVM eller risk för 

att få fängelsestraff som motiverade till förändring. Tio personer i studien beskrev att 

förändringsprocessen initierades under behandlingstiden och det föll under kategorin 

behandlingsfaktorer. För de personerna initierades behandlingen antingen under tvång eller 

under frivilliga former men på initiativ av någon annan (exempelvis arbetsgivare eller familj). 

Några få individer i studien lyfte fram vikten av tidigare behandling, eftervård och AA-möten 

som motivation (Von Greiff & Skogens 2012: 203). 

Polcin et. al. (2012) Pressure to reduce drinking and reasons for seeking treatment 

 

Syftet med studien var att undersöka primära och sammanlagda skäl för att söka behandling. 

Forskarna var särskilt intresserade av att undersöka i vilken utsträckning yttre påtryckningar 

identifierades som ett primärt skäl för att söka behandling och som en del av flera skäl, till 

exempel en önskan att förbättra relationer, hälsa eller ekonomi (Polcin et. al.  2012: 693). 

Data hämtades från National Alcohol Surveys (NAS) som genomfördes av forskare vid 

Alcohol Research Group. NAS-undersökningarna använder en tvärsnittsdesign med ungefär 

5-års intervaller från 1979. Uppgifterna som handlar om anledningar att söka sig till 

behandling går endast tillbaka till år 1995. Det användes fyra NAS-undersökningar i 

analysen. Undersökningarna har en hög grad av jämförbarhet mellan dem, speciellt då de har 

mycket liknande innehåll. En skillnad var att en av undersökningarna använde sig av ett 

flerstegs-klusterurval, som inkluderade personintervjuer, medan resterande undersökningar 

var telefonundersökningar med slumpmässig sifferuppringning (Random Digit Dialing) 

(Polcin et. al.  2012: 694). I de fyra undersökningarna angav 476 personer att de sökt 
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behandling för alkoholproblem. Över 90 procent av respondenterna angav att de upplevt 

någon typ av yttre påtryckningar för att sluta dricka eller ändra deras alkoholvanor. Den 

vanligaste källan till pårtyckingar var familjen (74,7%), följt av maka/maken (67,2%) och 

polis (58,6%). Det var relativt vanligt att ta emot yttre påtryckningar från alla olika källor, 

inklusive arbetsplatsen (29,6%) (Polcin et. al.  2012: 698). 74 procent av deltagarna angav att 

det var lagliga problem/de kände sig tvungna, 80,8 procent angav att en önskan att sluta 

dricka eller minska drickandet var ett skäl till att påbörja behandlingen och 68,5 procent 

angav en önskan att förbättra välbefinnandet som en anledning (Polcin et. al.  2012: 699).  

 

Grosso et. al. (2013) Women's motivators for seeking treatment for alcohol use disorders 

Syftet i den här studien var att (1) Undersöka faktorer som motiverade kvinnor att söka 

alkoholbehandling inom öppenvård, (2) utforska sambandet mellan rapporterade motivatorer 

och drickandet före behandlingen, (3) undersöka sambandet mellan äktenskaplig 

tillfredsställelse och rapportering om hypotetiskt relaterade motivatorer för varje konstruktion 

vid baslinjen, (4) utforska sambandet mellan rapporterade motivatorer och alkoholvanor över 

tid inklusive baslinjen och 3, 9 och 15 månader efter baslinjen, (5) utforska sambandet mellan 

rapporterade motivatorer för att söka behandling och hur redo personerna är att ändra sina 

alkoholvanor. Respondenterna bestod av 180 kvinnor med alkoholmissbruk som deltog i ett 

forskningsprogram finansierat av National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism för 

öppenvårdsbehandling. 180 kvinnor slutförde intagsintervjun och 158 av dem hade minst en 

behandlingssession. Endast 5 kvinnor (3%) angav någon extern motivation jämfört med 170 

deltagare (94,4%) som angav minst en inre motivation. Varje deltagare som angav en extern 

motivation (n = 5) angav också minst en inre motivation (n = 170). De mest vanliga inre 

motivationerna var: oro för mängden och/eller ökningen av drickandet (31,1%), medveten om 

hälsopåverkan av alkoholen (22,7%), oro över alkoholkonsumtion för att reglera negativa 

känslor (22,2%), make/partner som påverkas av drickandet (21,1%), barn som drabbats av 

drickandet (21,1%) och oro om biologisk sårbarhet för missbruk (17,2%). 

Skogens & Von Greiff (2016) Conditions for recovery from alcohol and drug abuse – 

comparisons between male and female clients of different social position 

Forskarna i den här studien ville undersöka hur interna och sociala faktorer påverkar 

förändringsprocessen för manliga och kvinnliga missbrukare utifrån deras egna subjektiva 

beskrivningar. De ville också undersöka om svaren är relaterade till social position 
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(marginaliserade, integrerade) och kön (man, kvinna) (Skogens & Von Greiff, 2016: 212). De 

fokuserade på två delar av förändringsprocessen vilket är initieringsfasen och 

upprätthållandefasen (Skogens & Von Greiff, 2016: 214). De bildade fyra olika grupper: 

marginaliserade kvinnor, integrerade kvinnor, marginaliserade män och integrerade män 

(Skogens & Von Greiff, 2016: 215). Resultatet visade att det fanns skillnader mellan vad som 

motiverar män och kvinnor inom den marginaliserade gruppen. I initieringsfasen beskrev 

männen ofta en kriminell livsstil medans kvinnorna oftare nämnde att de hade partners som 

misshandlade dem och att de led av psykisk ohälsa och ibland att de prostituerade sig. Båda 

de integrerade grupperna nämner att de fått stöd från deras nätverk men den gruppen med 

starkast nätverk var de integrerade männen (Skogens & Von Greiff, 2016: 216). De 

marginaliserade kvinnorna nämner oftare sina barn som motivation än resterande grupper, 

även om det också är ganska vanligt för integrerade kvinnorna. Motivering i 

upprätthållandefasen är familjen den viktigaste sociala faktorn för alla grupper. Även i den 

här fasen nämnde de marginaliserade kvinnorna oftast sina barn som motivation och även de 

integrerade kvinnorna nämnde det ofta jämfört med resterande grupper. Mer personliga 

motivationer skiljde sig också mellan grupperna, där den största skillnaden fanns mellan 

marginaliserade kvinnor och integrerade män där fysisk och psykisk hälsa betonades oftare 

bland de integrerade männen. Marginaliserade män nämnde oftare deras boende och jobb 

som motivation och att de kännde sig lugnare och inte var våldsamma längre (Skogens & 

Von Greiff, 2016: 217).  

Årstad et. al. (2018) How enough becomes enough: Processes of change prior to treatment 

for substance use disorder 

Syftet med den här studien var att utforska hur patienter förstår förändringsprocesserna som 

inträffat innan de genomgått behandling inom slutenvården för missbruk. Forskarna 

undersökte fyra olika faktorer: förändringar i patientens uppfattning om dess 

droganvändning, associerade faktorer, utvärderingar och beslut om förändring, följder av 

upplevda förändringar. Syftet var att få mer kunskap om underliggande förändringsprocesser 

som gör att patienter deltar i behandling. Vidare kan det öka terapeuters förståelse för de 

individuella processerna och således hjälpa till att matcha patienterna till rätt behandling 

utifrån patienternas individuella behov. Studiedeltagarna var vuxna från slutna 

behandlingshem i sydvästra Norge som själva hade tagit initiativ för att genomgå behandling 

och hade högst genomgått behandlingen i sex månader. De som blivit tvingade enligt lag eller 
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genomgått behandling i längre än sex månader uteslöts ur studien. Fjorton patienter deltog i 

studien och blev intervjuade i fyra olika fokusgruppsintervjuer (Årstad et. al. 2018: 430). 

Resultatet redovisades under fyra rubriker: ackumulering och upptrappning av negativa 

konsekvenser, yttre påtryckningar eller utlösare, en ny uppfattning av livssituationen och 

övergång till behandling. Under den första rubriken presenterades teman som relaterades till 

förlust av nära relationer till familj, vänner, partners, jobb och hem vilket följaktligen ledde 

till att ha förlorat deras känsla av tillhörighet. De kände också att de förlorat sig själva. Deras 

psykiska och fysiska hälsa tog också stryk vilket ledde till isolering och en känsla av 

ensamhet. En överbelastning av negativa konsekvenser följt av en utlösande faktor eller 

externt inflytande var det som krävdes för att de skulle kunna skapa förändringar i sin 

livssituation. Det externa inflytandet presenterades under den andra rubriken där den yttre 

pressen kom ifrån familjen, andra nära relationer och sjukvårdspersonal (Årstad et. al. 2018: 

43). När överbelastningen skett kom de till en punkt där de kände att de “nått botten”, att “de 

fått nog” eller att de “nått en personlig gräns” vilket presenteras under den tredje rubriken. 

Den sista rubriken presenterade två olika sätt att påbörja behandling på. Det första var ett 

planerat och avsiktligt beslut. Det andra var inte ett avsiktligt beslut utan något som ofta 

orsakades av akuta sjukhusinläggningar eller att de fick en plötslig möjlighet att delta i 

behandling (Årstad et. al. 2018: 432). 
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5. Analys 

I det här kapitlet presenteras analysen av den valda empirin utifrån självbestämmandeteorin 

(Ryan och Deci, 2000). De kvalitativa studierna beskriver ofta en process där flera olika 

faktorer samverkar vilket så småningom leder till att personerna söker sig till behandling för 

sitt missbruk. De kvantitativa visar endast på vilka faktorer som är viktiga för motivationen 

och hur vanliga de är bland respondenterna, dock visar de inte på komplexiteten i processen. 

Endast tre av de valda studierna har undersökt en mer långvarig process och även utforskat 

vad som påverkar personernas motivation till att upprätthålla de positiva förändringarna, för 

att undvika återfall. Det är endast externa motiveringar som leder personerna till att ta 

beslutet att söka behandling. För att motivationen ska räknas som intern enligt SBT ska de 

uppleva intresse och glädje, upplevd kompetens och självbestämmande och uppfatta orsaken 

till deras beteende som internt drivet (Ryan & Deci, 1985: 34). Utifrån mina tolkningar av 

empirin har det inte varit någon av respondenternas upplevelse utan det har snarare funnits 

mycket yttre påtryckningar från personer i omgivningen. Att bli nykter från alkohol eller 

narkotika är knappast en glädjefylld och behaglig process. De externa motivationerna verkar 

dock ha internaliserats till olika grader och möjligtvis även integrerats. Därmed har 

regleringen av beteendena blivit mer självbestämmande. För att det ska ske finns det tre 

förutsättningar som förstärker internaliseringen. Förutsättningarna är samhörighet, autonomi 

och upplevd kompetens. De två första har valts som teman i analysen tillsammans med de 

olika formerna av självreglering av extern motivation: Extern reglering (underrubriker: 

rättsväsendet, negativa konsekvenser), internaliserad reglering (underrubriker: identitet, 

hälsa, sysselsättning/bostad) (Ryan & Deci, 2000: 72). Det går egentligen inte att isolera de 

olika faktorerna som respondenterna angivit utan de måste ses i sin samverkande helhet. För 

analysens skull har dock faktorerna separerats under olika kategorier. Det har resulterat i 

vissa upprepningar under de olika temana då vissa situationer som beskrivs av 

respondenterna innehåller flera faktorer som går under flera teman. Sist i kapitlet redovisas 

avvikande resultat och sedan diskuteras metodologin i de valda studierna. Nedan följer 

analysen av empirin. 

5.1 Extern reglering 

Den här typen av motivation är den minst självständiga och utförs endast för att uppfylla ett 

yttre krav eller belöning. Externt reglerat beteende upplevs som kontrollerat eller främmande 
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och kontrollen kommer från påtryckningar av yttre källor. I situationerna som personerna 

befinner sig i finns det framträdande belöningar eller hot som motiverar dem, men de måste 

samtidigt känna sig kompetenta nog att utföra den begärda handlingen/beteendet. Under det 

här temat kom det fram två delteman som jag i slutet analyserar. 

5.1.1 Rättsväsendet: 

Under det här temat har respondenterna på något sätt blivit tvingade (genom exempelvis 

LVM) eller känt sig tvingade till att söka behandling genom att på något sätt ha blivit 

inblandade inom rättsväsendet. Det faller under motivationstypen extern reglering eftersom 

det finns en yttre kontroll och att det finns framträdande belöningar eller hot. Motivationer 

som respondenter angett är att de blivit upplockade och förda någonstans på grund av att de 

varit berusade på offentlig plats (20% rapporterade händelsen, 20% av dem sa att de hade en 

påverkan på dem), arresterade för att de kört bil påverkade av droger eller alkohol (7% 

rapporterade händelsen, 51% av dem sa att de hade en påverkan på dem) och problem med 

polisen för att ha använt, sålt eller köpt droger (20% rapporterade händelsen och 53% av dem 

sa att det hade en påverkan på dem) (Storbjörk, 2009: 353). Det var inte så många som 

rapporterade att det hade en påverkan på dem och anledningarna var heller inte starka nog i 

sig själva för att få klienterna att söka hjälp (Storbjörk, 2009: 358). Däremot var 

påtryckningar från polisen ofta nämnt som en bidragande faktor i Polcins studie (58.6%) 

(Polcin, 2012: 698). 74 procent nämnde lagliga problem/kände sig tvingade som anledning 

och mellan åren 1995-2010 skiftade det som primär anledning att söka hjälp mellan 28.1 

procent som lägsta och 36.2 procent som högsta andel. Det var den vanligaste primära 

anledningen i studien (Polcin, 2012: 703). Även i den här studien var det aldrig lagliga 

anledningar för sig själv som gjorde att de tog beslutet att söka hjälp utan det var alltid flera 

samverkande anledningar som avgjorde beslutet (Polcin, 2012: 706). I Grosso et. al. (2013) 

nämner en liten andel av respondenterna (5%) att de kört bil påverkade av droger eller 

alkohol men att det inte direkt ledde till behandling (Grosso et. al. 2013: 2239). Ett fåtal blev 

tvingade av arbetsgivare (0.6%), villkorlig dom/villkorlig frigivning (0.6%), andra lagliga 

system (0.6%) eller andra sociala tjänster (0.6%) (Grosso et. al. 2008: 2241). Rättsväsendet 

som motivation var ganska vanligt i Best et. al.’s studie där 23 procent nämnde att det var en 

stark bidragande faktor till att söka hjälp, dock var det ej den vanligaste och starkaste 

motivationen (Best et al. 2008: 622). Respondenter som fick välja mellan att ingå i 

behandling eller hamna i fängelset valde behandlingen. Andra fick välja mellan att ingå i 
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behandling eller förlora vårdnaden av sina barn och valde därmed behandling. Vissa valde 

behandling endast för att fängelsedomen skulle ta längre tid att slutföra än behandlingen 

(Andrews et. al., 2012: 1229). Vissa patienter uppgav att de blivit erbjudna en chans att 

förändras genom fängelsestraff (Årstad et.al., 2018: 431). 16 personer i Skogens och Von 

Greiffs (2012) studie nämner att initieringen av deras förändringsprocess började medans de 

var på behandlingen och att behandlingsinsatsen var betydelsefull för dem. De här personerna 

påbörjade sin behandling på grund av LVM, risk för fängelsestraff, behandling som alternativ 

till fängelse eller behandling under frivillig form men på initiativ av exempelvis arbetsgivare 

eller familj. Det uppges inte hur stark motivationen var för dem, men det framhävs i studien 

att initieringsprocessen består av flera olika faktorer som motiverar till förändring, där 

situationer där dom blivit tvingade eller känt sig tvingade är en del av den här processen för 

några personer (Skogens & Von Greiff, 2012: 203). 

5.1.2 Fått nog:  

Många beskriver en ackumulation av negativa konsekvenser vilket leder till en känsla av att 

de nått botten eller fått nog. Många hade förlorat allt som var viktigt för dem i livet (partner, 

barn, jobb, hem etc.) på grund av missbruket (Årstad, 2018: 431). De negativa 

konsekvenserna ledde till en utmattning där de uttryckte saker som: “Jag var så utmattad, jag 

hade inget val” och “jag kunde inte hantera det längre” (Årstad, 2018: 432). Efter att ha fått 

ett nytt perspektiv på situationen de befann sig i och efter att de negativa konsekvenserna 

eskalerat kände de att de fått nog och att de nått botten eller nått en personlig gräns. Det nya 

perspektivet upplevdes önskvärt och också nödvändigt för att förändras. Det ledde till en 

acceptans av att en förändring behövdes (Årstad, 2018: 432). Negativa livserfarenheter, som 

att observera vänner eller kollegor bli exkluderade ur samhället, eller utsättas för rån eller 

missbruk medan de var berusade av alkohol skapade oro för framtiden (Jakobsson et. al. 

2005: 120). Endast två personer i Skogens studie beskrev explicit att de hade tröttnat på 

missbruket, att anledningen till förändring var att de ”ledsnat” eller att ”det var inte roligt 

längre” (Skogens 2012) Däremot var anledningen “tröttnat på livsstilen” den mest frekvent 

angivna anledningen (76% angav det som stor påverkan till att söka behandling) till att vilja 

sluta missbruka heroin (Best et. al. 2008: 622). Jag ser det här som att personerna på ett sätt 

känt sig “tvingade” att förändras på grund av omständigheterna. De negativa konsekvenserna 

som orsakas av missbruket gör att de till slut blir utmattade fysiskt och/eller psykiskt (eller 
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tröttnar) och till slut inte har så mycket till val annat än att skapa en förändring i sitt liv. De 

negativa konsekvenserna ses som ett hot och de försöker till slut att bli av med dem. 

Kontrollerande miljöer, personer som individerna inte känner samhörighet med och en känsla 

av inkompetens förhindrar internalisering och integrering av olika önskade 

beteenderegleringar (Ryan & Deci, 2000: 74). Det betyder att personerna inte värderar de 

beteenden som de blir tillsagda eller tvingade till att göra. De tycker inte att resultatet av 

beteendet, som i det här fallet innebär att bli nykter genom att söka behandling, är viktigt för 

dem och det stämmer inte överens med deras egna värderingar. Det här kan förklara varför 

yttre påtryckningar från exempelvis rättsväsendet inte är en tillräckligt stark motivation i sig 

själv till att vilja skapa en förändring och att det krävs flera anledningar utöver dem för att en 

förändring ska kunna ske. De som angav lagliga problem som stark anledning var även 

motiverade av faktorer kopplade till familjen eller att de fick välja mellan behandling eller ett 

alternativ som var sämre än behandlingen (Andrews et. al., 2012: 1229). Är deras motivation 

endast externt reglerat skulle det möjligtvis leda till att de efter behandlingen återgår till 

missbruket. Om de däremot lyckas internalisera de beteenderegleringarna och värderingarna 

som krävs för att bli nykter under behandlingstiden finns det större chans att de lyckas hålla 

sig nyktra långsiktigt. Det här beror på att motivation som är mer autentisk anses enligt SBT 

ge ett bättre resultat bättre utförande, uthållighet, kreativitet, självkänsla och i allmänhet 

bättre hälsa (Ryan & Deci, 2000: 69). 

5.2 Internaliserad reglering  

Flera av resultaten visar på någon typ av internalisering av extern motivation. Det är dock 

svårt att veta exakt vilket typ eftersom jag inte kan veta vad respondenterna har för 

värderingar och vad de tycker är viktigt och varför de tycker något är viktigt då det inte 

uttrycks tydligt i empirin. Därför gick det inte att vara helt säker på vilket typ av 

självreglering av extern motivation som personerna upplevt. Däremot kan det antas att 

internalisering och möjligen även en integrering i vissa fall har skett genom en tolkning av 

respondenternas beskrivningar av situationer, tankar och känslor. Det här är dock svårare 

gjort i dom kvantitativa studierna då det endast fokuseras på siffror och inte på personernas 

upplevelser och komplexa förändringsprocesser. 
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5.2.1 Identitet  

Flera respondenter nämner rädsla för att göra något de skulle ångra, som exempelvis stjäla 

saker eller prostituera sig (Andrews et. al., 2012: 1227). I samma studie nämnde flera att de 

var missnöjda med sig själva och att de kände sig äcklade av sig själva. Det var dock bara 

kvinnor som nämnde det här. Känslan kom ifrån att ha prostituerat sig själva för att få tag på 

droger och efter att ha insett att de blivit en del av drogvärlden och kände därmed en total 

förlust av sitt egenvärde (Andrews et. al., 2012: 1227). De här kvinnorna nämnde att känslan 

av att vara äcklad av sig själv var en stark motivation till att söka hjälp. För andra var det en 

påtryckning i form av en känsla av skam och skuld som var kopplad till sin familj och 

gemenskap (de var kända som missbrukare bland dem) som motiverade dem. Vissa av dem 

var inte välkomna hem till sina familjer längre. Skammen kunde också komma ifrån att de 

stulit från sina familjer för att kunna köpa droger (Andrews et. al., 2012: 1226). Att inte 

kunna hantera drickandet eller ta hand om sig själv, och att orsaka problem för andra under 

supperioder, skapade en känsla av skam och ånger. Känslan av att inte vara helt socialt 

accepterad kännetecknade informanternas uttalanden och de här känslorna gjorde att de ville 

söka försoning (Jakobsson et. al., 2005: 121). Patienterna i Årstads (2018) studie nämner 

också en känsla av att ha förlorat sig själva på grund av drogerna och att deras beteende gick 

emot den person de var innan missbruket eller den person som de skulle vilja vara (Årstad et. 

al., 2018: 431). Identitet är också ett tema i Jakobssons studie. I det här fallet var det kopplat 

till den sociala identiteten, hur personen såg på sig själv, man uppfyller en roll i samhället 

som känns som “det här är jag”. De här rollerna var kopplade till exempelvis jobb och 

föräldraskap och de var väldigt rädda för att förlora identiteten eller hade redan förlorat den 

och ville återuppta den rollen. Att förlora sin roll innebar att de inte kände igen sig själva 

vilket var smärtsamt. En kvinna som nämns som exempel, såg sitt beteende som väldigt 

avvikande från sitt normala jag och det var en stark motivation till att vilja förändras 

(Jakobsson et. al., 2005: 121).  

Känslan av att vara äcklad av sig själv och att känna skam och skuld kan tyda på en 

internalisering av yttre regleringar. Den yttre beteenderegleringen finns inom personerna och 

de reglerar sitt beteende genom att godkänna eller avvisa sig själva beroende på deras 

handlingar. De har en tanke eller regel om att deras handlingar (exempelvis prostitution och 

stöld) är dåliga vilket leder till negativa känslor som exempelvis skam och att ha förlorat en 

känsla av värde. Då kan motivationen till att påbörja behandling utgå från att försöka fly från 
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deras negativa känslor. Det här kan räknas som introjicerad reglering eftersom det finns en 

känsla av kontroll och godkännande från andra människor, bara att kontrollen har 

internaliserats och utövas istället av personen själv istället för att det kommer från andra 

människor. Beteendet verkar dock inte integrerats med personens “jag” och värderingar och 

är därmed inte självbestämmande (Ryan & Deci, 1985: 136). Samtidigt säger dock 

personerna att deras negativa beteende inte är deras “riktiga jag” vilket tyder på att de 

identiferar sig med beteenderegleringar. Reglering genom identifiering innebär att en person 

gör saker som anses vara bra och att konsekvenserna av de bra handlingarna eller beteendena 

är viktiga för dem. I det här fallet är det att söka behandling för att kunna komma tillbaka till 

sitt “riktiga jag” som gör saker som de värderar som bra (Ryan & Deci, 1985: 137). 

5.2.2 Hälsa:  

Hälsa var ett återkommande tema i alla de valda studierna. Flera var oroliga över deras höga 

alkohol- eller drogkonsumtion som kunde leda till medvetslöshet eller överdos. Ibland var det 

doktorer som konstaterade för klienterna att de hade allvarliga problem som var kopplade till 

missbruket (71%) som motiverade personerna att söka behandling (Storbjörk, 2009: 353). 

Flera var motiverade att sluta dricka alkohol för att förbättra välmåendet (68.5%) (Polcin et. 

al., 2012: 699). De hade hopp om ökad fysisk, social och framförallt mental hälsa. Att må bra 

utan alkohol och minska risken för framtida hälsoproblem var faktorer som förstärkte viljan 

att förändras. Att söka behandling var ett försök att undvika obehagliga långsiktiga 

konsekvenser och öka ens vardagliga välbefinnande, i motsats till den flyktiga njutningen av 

att vara berusad (Jakobsson et. al., 2005: 121). Även i Grosso’s studie var flera motiverade av 

medvetenhet om negativa hälsoeffekter (22.7%), oro över drickandet för att hantera/reglera 

negativa känslor (22.2%) och oro över biologisk sårbarhet för beroende (17.2%) (Grosso et. 

al., 2013: 2241). Mer än hälften av respondenterna i Best’s (2013) studie angav problem med 

fysisk och psykisk hälsa som motivation (Best et. al. 2013: 622). Flera personer hade upplevt 

hälsoproblem under en längre tid, fysiska och/eller psykiska. Det beskrevs ofta en vändpunkt 

som utlöstes av en dramatisk händelse relaterad till hälsa eller sjukdom vilket i sin tur 

motiverade till förändring (Skogens & Von Greiff, 2012: 202). Påtryckningar från hälso-och 

sjukvårdsanställd person (Andrews et. al., 2012: 1228) som antingen konfronterade patienten 

om att delta i eller söka behandling, upprepade gånger konsulterade dem i sitt privata hem 

eller på andra sätt inte gav upp på dem var också en motivation (Årstad et. al., 2018: 431) 

(Jakobsson et. al., 2005: 120). Vissa var också rädda för att dö (Andrews et. al., 2012: 1227). 
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Patienternas övergripande hälsa påverkades av de fysiska och psykiska effekterna av 

missbruket. Fysiska effekter beskrevs huvudsakligen som kroppslig utmattning, svaghet och 

brist på tolerans för drogerna och de upplevda fördelarna av missbruket. Psykiska 

konsekvenser var ångest, paranoia, psykos och att de kände sig mentalt svaga och utom 

kontroll. Hoppet om en bättre framtid genom att återfå sitt sunda förnuft och öka 

självrespekten var en viktig motivation. Även att hitta sätt att få livet att kännas meningsfullt 

(Jakobsson et. al., 2005: 121). I upprätthållandefasen var uppmärksammandet av att ha fått 

förbättrad fysisk och psykisk hälsa en motivation för att fortsätta vara nykter. De märkte att 

de mådde så mycket bättre av att jobba på sig själva och ta hand om sig själva och ville därför 

fortsätta på det spåret (Skogens & Von Greiff, 2012: 204) (Skogens & Von Greiff, 2016: 

217).  

5.2.3 Sysselsättning/bostad: 

För vissa av respondenterna var faktorer relaterade till arbete och/eller bostad viktiga för 

initierandet av förändringsprocessen. Det handlade om rädsla för att förlora jobbet antingen 

som en följd av att arbetsgivaren ska upptäcka eller att arbetsgivaren redan har upptäckt 

missbruket. Vid ett par tillfällen bekostas behandlingen av arbetsgivaren, vilket då beskrivs 

som en extra stress över att det ska gå bra. Det kunde också handla om att riskera att bli 

bostadslös (Skogens & Von Greiff, 2012: 203). Jobbmöjligheter nämns av några personer 

(23,5 %) i Bests studie. Dock var det endast 4.7 procent som angav det som en stark 

motivation (Best et. al. 2008: 622). I Grosso (2013) nämns oro över jobb också av ett fåtal 

personer (6.1%) (Grosso et.al. 2013: 2240). Påtryckningar från jobbet (29.6%) och att lösa 

problem relaterade till jobbet och sin ekonomi var viktigt för vissa (Polcin et. al. 2012: 696). 

Klagomål från arbetsplatsen (67%) var en ganska vanligt förekommande motivation i en av 

studierna (Storbjörk, 2009: 357). Att se fram emot en bättre framtid motiverade flera att söka 

hjälp. Det inkluderade att få ett jobb, utbildning, bättre lägenhet, åka på semester och få ett 

“normalt liv” (Jakobsson et. al., 2005: 121). Arbete och bostad var relativt viktiga faktorer för 

att upprätthålla nykterheten (Skogens & Von Greiff, 2012: 204) (Skogens & Von Greiff, 

2016: 217). I Bests studie var det viktigare i den här fasen (Jobb: 64%, skäligt boende: 

88.6%) jämfört med initieringsfasen (Best et. al., 2008: 622).  

Påtryckningar av personer i deras närhet eller de konsekvenser som drogmissbruket leder till 

när det gäller hälsa, boende och sysselsättning har motiverat personerna att vilja förändras. 

Det här tyder på att personerna har internaliserat motivationen till den grad att de tycker att 
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konsekvenserna av ett ändrat beteende är viktigt för dem. De tycker att en bättre hälsa och ett 

stabilt liv med sysselsättning och bostad är en väsentlig del av deras liv som motiverar dem 

att bli nyktra och att upprätthålla nykterheten. Det är dock svårt att veta exakt om det är 

introjicerad, identifierad eller integrerad reglering av extern motivation då mer detaljerade 

beskrivningar av deras upplevelser krävs för att kunna göra en rättvis bedömning. 

5.3 Samhörighet 

Externt motiverade beteenden är i många fall inte intressanta för människor. Anledningen till 

att personer utför beteendena är oftast för att betydelsefulla människor omkring så som 

vänner och familj uppmanar, modellerar eller värderar handlingarna och att personen därmed 

vill känna en samhörighet med de här människorna. Samhörighet är därmed en viktig faktor 

för internalisering av externa regleringar (Ryan & Deci, 2000: 73). 

I alla de valda artiklarna nämns personer i respondenternas närhet som är betydelsefulla för 

dem som en viktig del av deras motivation till att söka sig till behandling. Resultaten varierar 

dock i studierna där vissa studier visar att det här temat är vanligt och/eller har en ganska stor 

påverkan på dem (Andrews et. al. 2012: 1226) (Storbjörk, 2009: 355) (Skogens & Von 

Greiff, 2016: 2017) (Jakobsson et. al., 2005: 120) (Polcin et. al., 2012: 698) (Grosso et. al. 

2013: 2241) medans andra visar att det var mindre vanligt och/eller endast hade en liten 

påverkan (Best et. al., 2008: 622) (Skogens & Von Greiff, 2012: 203). Det är egentligen 

omöjligt att veta om de faktiskt känner en samhörighet med de här personerna då de inte 

blivit frågade det direkt men de beskriver dem ofta som viktiga och betydelsefulla för dem 

vilket kan tyda på att de har en känsla av samhörighet till dem. Det kan vara en anhörig, 

partner eller vän. De betydelsefulla personerna utgör ofta ett stöd men utsätter även 

personerna för påtryckningar på olika sätt genom att till exempel ge råd eller prata med dem 

om missbruket (Jakobsson et. al., 2005: 120) (Skogens & Von Greiff, 2016: 217) (Årstad et. 

al., 2018: 431). I Grossos (2013) studie var familjen en av de oftast rapporterade 

motivationerna till att söka behandling (Grosso et. al. 2013: 2241). En av de mest 

rapporterade motivationerna i Storbjörk (2009: 355) var familjegräl. I Polcins (2012: 698) 

studie angav 90% av respondenterna att de upplevt yttre påtryckningar. Den mest 

rapporterade pressen kom från familjen (74%) och från sin maka/make (67,2%). Det var dock 

inte den mest rapporterade motivationen i Bests studie (Best et al, 2008: 622). Ibland kan hot 

om att förlora familjemedlemmar som exempelvis barn eller partner vara en motivation. 
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Vissa hade redan förlorat familjemedlemmar vilket ledde till en känsla av ensamhet och att ha 

förlorat känslan av samhörighet (Årstad et.al., 2018: 431) och motivationen blev att försöka 

få tillbaka dem här personerna (Skogens & Von Greiff, 2012: 202-203) (Andrews et. al., 

2012: 1226). För andra var pressen i form av en känsla av skam och skuld som berodde på att 

de var kända inom sin familj och gemenskap som en missbrukare och vissa av dem var inte 

välkomna hem till sina familjer längre. Skammen kunde också komma ifrån att de stulit från 

sina familjer för att kunna köpa droger. Vetskapen av att deras familj fanns där för dem hade 

också ett starkt inflytande på vissa personers beslut att söka behandling (Andrews et. al., 

2012: 1226). I en av artiklarna beskrivs det hur en av respondenternas familj kände hopp för 

att han skulle bli nykter trots att han själv distanserat sig från dem (Skogens & Von Greiff, 

2016: 216). Det var viktigt för respondenterna att de som gav dem påtryckningar var 

engagerade, omtänksamma och hade en viktig roll i deras liv för att det skulle ha en positiv 

påverkan på dem (Jakobsson et. al., 2005: 121). I vissa fall var det positiva händelser 

kopplade till betydelsefulla personer i deras närhet som motiverade personerna att bli nyktra, 

exempelvis att få barn eller att bli kär (Jakobsson et. al., 2005: 120). Även att se fram emot att 

skaffa en familj var motiverande (Jakobsson et. al., 2005: 121). I en av studierna sågs 

missbrukets påverkan på partnern och på barnen som inre motivation men enligt SBT skulle 

det snarare räknas som extern motivation som till en viss grad internaliserats eller möjligtvis 

integrerats genom bland annat en känsla av samhörighet till dem här personerna (Ryan & 

Deci, 2000: 73). Stöd från vänner och familj sågs också som viktigt för att upprätthålla 

nykterheten (mer viktigt i den här fasen jämfört med initieringsfasen för personerna i Best’s 

studie) (Best et. al. 2008: 622) men också andra släktingar, kollegor och personer i liknande 

situation som dem själva (Skogens & Von Greiff, 2012: 204) (Skogens & Von Greiff, 2016: 

217). 12-stegsprogram, AA-möten, eftervård och annan behandling var även det viktigt för 

upprätthållandet (även för initieringen) (Skogens 2012). Det kan bero på en blandning av 

behandlingsfaktorer och gemenskapen med andra missbrukare i liknande situation som de 

möter i de här miljöerna (Best et. al., 2008:622) (Skogens & Von Greiff, 2012: 217). 

5.4 Autonomi 

Flera av informanterna påpekade att yttre påtryckningar kunde vara en motivation till att söka 

behandling men att det var viktigt för dem att det var deras egna beslut och att för mycket 

påtryckningar kunde göra att det istället fick motsatt effekt (Jakobsson et. al., 2005: 121). 

Direkta verbala påtryckningar från deras nära och kära var inte en effektiv form av inflytande 
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för flera av respondenterna (Andrews et. al., 2012: 1226). Några påpekade att deras tidigare 

försök till att påbörja behandling alltid slutade dåligt eftersom de inte hade den egna viljan till 

att göra det (Årstad et. al., 2018: 432). Det var alltid ett eget val efter en lång process där 

olika faktorer spelat in som till slut gjort att de tagit belsutet att söka hjälp för sitt missbruk. 

För några var det här valet en indirekt konsekvens av exempelvis en akut situation som lett 

till sjukhusinläggning och därefter blivit erbjudna behandling. Vissa patienter såg inte 

behandling som ett alternativ då de kände sig hopplösa och att det inte fanns någon lösning, 

men efter att ha spenderat en tid på behandling och mådde bättre insåg de efter att tag att det 

fanns hopp och att de kunde klara av att bli nyktra. Viljan att förändras följde därmed 

behandlingen (Årstad et. al., 2018: 432). Ganska många påpekade i Skogens och Von Greiffs 

(2012: 204) och några även i Best’s (2008: 622) studier att en egen vilja till förändring och 

insikt var viktig både för att initiera en förändring och/eller söka behandling men också för att 

upprätthålla förändringen. Vissa kom till behandlingen via LVM eller som alternativ till 

fängelsestraff och insåg under behandlingstiden att de ville förändra sitt liv (Skogens & Von 

Greiff, 2012: 203). Den gemensamma nämnaren här är att det hos alla skett en inre 

förändring genom olika faktorer som gjort att de till slut hittat viljan till att bli nyktra. Det var 

alltid deras egna beslut att skapa en förändring i deras liv även om det beslutet kommit innan 

behandlingen, under behandlingen, eller efter flera omgångar av behandlingar (Skogens & 

Von Greiff, 2012: 202-203). Ibland beskrivs det sistnämnda som ett frö som växer sig större 

och större för varje gång som de deltar i behandling (Årstad et. al., 2018: 432).  

Enligt SBT kan det beskrivas som en process av internalisering av externa regleringar där 

personerna blir externt motiverade och till viss del internaliserar eller integrerar olika 

beteenden beroende på hur viktigt det är för personen och om det återspeglar en medveten 

värdering av ett beteendemål eller reglering (Ryan & Deci, 2000: 72). För att integrera en 

reglering måste personen förstå dess betydelse och syntetisera den innebörden med ens andra 

mål och värderingar. Processen främjas av en känsla av valmöjlighet, vilja och frihet från 

externa påtryckningar. Autonomin främjar individer att transformera värderingarna till sina 

egna. Samhörighet och kompetens främjar internalisering och autonomi främjar också 

integreringen av beteenderegleringar. För respondenterna i studierna verkar det vara viktigt 

att ha en egen vilja för att förändras och det här kommer fram i studierna på olika sätt. Dock 

är personerna i studierna sällan fria från externa påtryckningar, vilket därmed påverkar 

autonomin. 
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5. 5 Avvikande resultat 

I Andrews (2012: 1228) studie angav 11 personer spiritualitet eller religion som en av 

motivationerna till att söka behandling. Det här efter att gud uppenbarat sig för dom genom 

att de hörde en röst eller såg guds ande. Andra beskrev det som att gud eller någon annan 

spirituell ande skapade olika möjligheter för dem som ledde till att de kunde söka behandling 

och sluta med droger. Det här nämndes även som motivation till att upprätthålla nykterheten i 

Bests studie (67%) (2008: 622). Det var dock svårt att sätta in under något av mina teman då 

det var svårt att koppla till teorin. Det skulle kunna vara så att personerna känner en 

gemenskap/samhörighet med gud och i det fallet passar det bäst under temat samhörighet. 

Men det är svårt att veta exakt då mer information behövs för att kunna avgöra det. 

Förlust av kontroll nämns i två studier som en av motivationerna (Jakobsson et al, 2005: 121) 

(Grosso et. al. 2013: 2241). Jakobsson skriver att respondenterna motiverades att söka hjälp 

när de kände att de hade förlorat kontroll. När de kände att de hade kontroll över sitt bruk av 

droger eller alkohol såg de ingen anledning till att söka hjälp. Även det här var svårt att 

analysera utifrån teorin.   

5. 6 Metodologisk påverkan 

I tre av de kvalitativa (Jakobsson et. al. 2005) (Andrews et. al., 2012) (Årstad et. al., 2018) 

och tre av de kvantitativa (Grosso et. al., 2013) (Storbjörk, 2009), (Polcin et. al. 2012) 

studierna intervjuades personer som inte avslutat sin behandling ännu och undersökte endast 

anledningarna till varför de sökt behandling och inte inte hur de kunnat upprätthålla 

nykterheten långsiktigt. I båda Skogens studier var majoriteten av respondenterna i eftervård 

och de undersökte även vad som motiverade personerna att upprätthålla nykterheten. Endast 

tre av studierna (Skogens & Von Greiff 2012, 2016) (Best, 2008) har syftet att undersöka vad 

som motiverar personer med missbruk att upprätthålla nykterheten och har respondenter som 

varit nyktra under 1 år eller längre. I studien av best har personerna varit nyktra i genomsnitt 

9.1 år. Fördelarna med att intervjua personer som fortfarande är inom behandling är att 

minnena fortfarande är “färska” vilket gör att dem är mer pålitliga. Nackdelarna är att de här 

anledningarna kanske inte var avgörande för deras fortsatta process eftersom de inte avslutat 

sin behandling ännu och inte är helt “återställda” än. Alla de kvalitativa studierna har olika 

teoretiskt ramverk men alla utgår ifrån att det är en komplicerad subjektiv process som 

påverkas av yttre faktorer men också hur personerna själva tolkar faktorerna och vad som är 
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viktigt för individen. Den här komplexa processen framträder inte på samma sätt i de 

kvantitativa studierna eftersom frågeställningarna inte är lika djupgående. Det här kan göra 

att de kvantitativa och kvalitativa studierna får olika resultat. En annan sak som kan påverka 

resultaten är vad för enkät- eller intervjufrågor som ställs, hur dem ställs och hur begripliga 

dem är för respondenterna. Endast en av studierna redovisar deras intervjufrågor (Storbjörk, 

2009: 353) och därför går det inte jämföra studiernas frågor. Skillnaden i Storbjörks studie 

jämfört med de andra är att den fokuserar endast på specifika händelser i respondenternas liv. 

Det här kan göra att mycket annan bakomliggande information om förändringsprocessen 

missas. De andra studierna har frågor som har en bredare syn på processen och därför får de 

fram fler aspekter av processen. Speciellt när det kommer till de kvalitativa studierna som 

exempelvis förklarar personernas känslor och inre processer och relaterar dem till yttre 

omständigheter. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Det här kapitlet innehåller en sammanfattning av resultat och en diskussion utifrån studiens 

syfte där jag reflekterar kring det jag kommit fram till i analysen. Kapitlet innehåller också en 

kort diskussion kring hur valet och användandet av metod påverkat resultatet och analysen. 

Det följs av funderingar kring hur alternativa metoder hade påverkat resultatet. Kapitlet 

avslutas med tankar om framtida forskning. 

6.1 Resultatsammanfattning och diskussion 

Syftet och frågeställningarna i uppsatsen handlade om att undersöka vad tidigare forskning 

kommit fram till gällande missbrukande personers förändringsprocesser. Jag fokuserade 

specifikt på vad som motiverar dem att vilja söka behandling för missbruket och vad som 

motiverar dem att upprätthålla de positiva förändringarna. Som empiri användes nio stycken 

artiklar för att besvara frågeställningarna. Resultaten visar att vägen till att söka sig till 

behandling är en komplex och individuell process som påverkas av olika samverkande 

faktorer som oftast är kopplade till negativa händelser eller situationer (med några få 

undantag). Att kunna upprätthålla de positiva förändringarna är även det en del av en 

komplex process men som däremot oftare är kopplade till mer positiva händelser eller 

situationer. Händelserna eller situationerna är oftast kopplade till människor i deras närhet, 

deras egna hälsa, rättsväsendet, sysselsättning, bostad och förändringen har skett på grund av 

en internalisering av extern motivation. I min analys av empirin kom jag fram till att flera av 

resultaten i studierna hade överlag liknande teman. Även om de benämndes olika var 

innehållet i temana liknande och hade gemensamma faktorer. Olikheterna beror troligtvis på 

att forskarna har olika teoretiska utgångspunkter och även egen påverkan utifrån egna 

tolkningar av resultatet. Olikheterna beror också givetvis på att alla personers individuella 

process ser väldigt olika ut på grund av olika förutsättningar. De teman som var 

förekommande i alla studierna var hälsa och samhörighet. Temana rättsväsendet och 

sysselsättning/bostad förekom i sju av studierna. Gemensamma faktorer på en övergripande 

nivå kan dock ha olika betydelser på individnivå. De olika faktorerna väger olika tungt för 

olika personer och betydelsen kan även förändras under olika delar av processen. För 

deltagarna i Bests studie (2008) hade exempelvis familjen inte så stor påverkan på deras 

beslut att söka behandling men det ändrades under tidens gång och de hade större påverkan 

på dem för att kunna upprätthålla förändringen (Best et. al., 2008: 622). Det fanns dock några 
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teman som var avvikande från resten av empirin och inte fanns med i alla studier. De temana 

var också svåra att analysera utifrån min valda teori. 

6.2 Metoddiskussion  

Från början hade jag tänkt göra kvalitativa intervjuer och mina frågeställningar och teorival 

utformades först efter det. Det tog dock tid att få tag på intervjupersoner och när jag väl fått 

svar från en av socialtjänsterna jag kontaktat hade det gått väldigt lång tid. Jag bestämde 

därför på grund av tidsbegränsningar att istället skriva en kunskapsöversikt. Fördelen med att 

göra en kunskapsöversikt är den stora mängden empirisk data som blir tillgänglig för en (som 

en intervjustudie på c-uppsatsnivå inte skulle kunna fånga) och att man får en bra överblick 

över forskningsläget. Det som jag missar genom att göra en kunskapsöversikt är mer 

detaljerade beskrivningar av personers upplevelser eftersom resultaten i sin helhet inte 

redovisas i de valda studierna. Eftersom jag tolkar material som redan tolkats av andra är det 

inte säkert att tolkningarna som jag gör är rättvisa och jag har heller ingen möjlighet att 

återkomma till studiedeltagarna för att stämma av resultatet och analysen med dem. Det blir 

ännu svårare att tolka empirin från de kvantitativa studierna utifrån min valda teori eftersom 

empirin inte är djupgående. Teorin som jag valde hade troligtvis passat bättre för en 

intervjustudie. En annan teori, som är beskrivande istället för förklarande, skulle troligtvis 

passat bättre för en kunskapsöversikt. Självbestämmandeteorin försöker förklara personers 

motivation till att utföra olika handlingar och beteenden. Det behövs därför mer djupgående 

empiri där intervjufrågorna är utformade efter den teoretiska utgångspunkten och syftet med 

studien för att kunna analysera utifrån den valda teorin på ett mer noggrant sätt. Med min 

valda teori går jag ju också miste om andra perspektiv på förändringsprocessen och det leder 

till att analysen bli väldigt ensidig eftersom jag bara utgått från en enda teori. 

6.3 Resonemang om framtida forskning 

Forskningen inom missbruk är ett stort fält, där forskare analyserat problemet utifrån många 

olika vinklar och med flera olika teoretiska perspektiv. Vad som motiverar personer att ta sig 

ut ur missbruket är också det ett relativt stort fält. Även om jag gått igenom många artiklar 

har jag givetvis inte kunnat ta del av exakt all forskning som finns med tanke på tid- och 

kostnadsbegränsningar. Utifrån de artiklar som jag läst igenom anser jag att det behövs 

utföras fler kvalitativa studier för att kunna fånga komplexiteten och individualiteten i 

förändringsprocessen. De kvantitativa studierna brister på det här området, men kan absolut 
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vara ett komplement till de kvalitativa studierna för att fånga upp ett större omfång av 

människor och få mer generaliserbara resultat. Det saknas också studier som även undersöker 

hur personerna lyckas upprätthålla förändringarna. Precis som Blomqvist nämnde i sin artikel 

år 2001 verkar det fortfarande behövas fler studier som fokuserar på den långsiktiga 

processen som fokuserar på faktorer som påverkar både innan, under och efter avslutad 

behandling (Blomqvist, 2001: 164). Endast 3 stycken av de studier jag valt undersökte det 

här, två av dem var från samma forskare (Skogens & Von Greiff, 2012, 2016) (Best et. al., 

2008). Det finns troligtvis fler studier om det än vad jag lyckades hitta med tanke på att mina 

sökningar inte fokuserade lika mycket på den forskningsfrågan. Alla fem Skogens och Von 

Greiffs studier som kom fram i mina sökningar forskade om det här men jag kunde inte ta 

med alla deras fem artiklar i min studie.  

 

 

 

  



 

43 

 

7. Källor 

7. 1 Elektroniska artiklar 

Andrews, David. Kramer, Rachel. Klumper, Lena. Barrington, Clare. (2012). A Qualitative 

Exploration of Individuals’ Motivators for Seeking Substance User Treatment. Substance use 

and misuse 47 (11): 1224-1233 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10826084.2012.700473?scroll=top&needAcces

s=true 

DOI: 10.3109/10826084.2012.700473 

Arksey, Hilary. O’Malley, Lisa. (2005). Scoping studies: towards a methodological 

framework. International Journal of Social Research Methodology 8 (1): 19-32 

http://dx.doi.org/10.1080/1364557032000119616  

DOI: 10.1080/1364557032000119616 

 

Best W., David. Ghufran, Safeena. Day, Ed. Ray, Rajashree. Loaring, Jessica. (2008). 

Breaking the habit: a retrospective analysis of desistance factors among formerly problematic 

heroin users. Drug and Alcohol Review 27, 619–624 

https://onlinelibrary-wileycom.till.biblextern.sh.se/doi/pdfdirect/10.1080/09595230802392808 

DOI: 10.1080/09595230802392808  

Blomqvist, Jan. (2001). Att lägga sitt missbruk bakom sig – om ”spontanläkning” och 

betydelsen av behandling. Nordisk alkohol- och narkotika tidskrift 18 (2): 163-174 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/145507250101800202 

ISSN: 1455-0725 

 

Blomqvist, Jan. (2002). Att sluta med narkotika – med och utan behandling, sammanfattning. 

https://www.academia.edu/1493254/Blomqvist_J._2002_Att_sluta_med_narkotika_med_och

_utan_behandling  

 

Grosso, Justine A. Epstein, Elisabeth E. Mcgrady, Barbara M. Gaba, Ayorkor. Cook, Sharon. 

Backer-Fulghum, Lindsey M. Graff, Fiona S. (2013). Women’s motivators for seeking 

treatment for alcohol use disorders. Addictive Behaviors 38 (6): 2236-2245 

https://www.tandfonline.com/toc/isum20/47/11
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10826084.2012.700473?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10826084.2012.700473?scroll=top&needAccess=true
http://dx.doi.org/10.1080/1364557032000119616
https://onlinelibrary-wileycom.till.biblextern.sh.se/doi/pdfdirect/10.1080/09595230802392808
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/145507250101800202
https://www.academia.edu/1493254/Blomqvist_J._2002_Att_sluta_med_narkotika_med_och_utan_behandling
https://www.academia.edu/1493254/Blomqvist_J._2002_Att_sluta_med_narkotika_med_och_utan_behandling
https://www-sciencedirect-com.till.biblextern.sh.se/science/journal/03064603
https://www-sciencedirect-com.till.biblextern.sh.se/science/journal/03064603/38/6


 

44 

 

https://www-sciencedirect-

com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0306460313000531?via%3Dihub 

DOI: 10.1016/j.addbeh.2013.02.004 

 

Jakobsson, Annika. Hensing, Gunnel. Spak, Fredrik. (2005). Developing a willingness to 

change: Treatment seeking processes for people with alcohol problems. Alcohol & 

Alcoholism 40 (2): 118–123 

https://academic.oup.com/alcalc/article/40/2/118/148744 

DOI:10.1093/alcalc/agh128 

 

Polcin L, Douglas. Korcha, Rachael. Greenfeild K, Thomas. Bond, Jason. Kerr, William. 

(2012). Pressure to reduce drinking and reasons for seeking treatment. Contemporary drug 

problems 39 (4): 687-714 https://journals-sagepub-

com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1177/009145091203900405 

DOI: 10.1177/009145091203900405  

Ryan, Richard M., Deci, Edward L.(2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of 

Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist 55 (1): 

68-78  

https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf 

DOI: 10.1037110003-066X.55.1.68  

Skogens, Lisa. Von greiff, Ninive. (2012). Förändringsprocesser i samband med 

missbruksbehandling – vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och 

upprätthålla positiva förändringar? Alcohol and Drugs 29 (2): 195-209 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2478/v10199-012-0013-z 

DOI: 10.2478/v10199-012-0013-z 

Skogens, Lisa. Von greiff, Ninive (2014). Recovery capital in the process of change—

differences and similarities between groups of clients treated for alcohol or drug problems. 

European journal of social work 17 (1): 58-73 

https://www-tandfonline-

com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13691457.2012.739559?ne 

edAccess=true 

DOI: 10.1080/13691457.2012.739559 

https://www-sciencedirect-com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0306460313000531?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0306460313000531?via%3Dihub
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1016/j.addbeh.2013.02.004
https://academic.oup.com/alcalc/article/40/2/118/148744
https://journals-sagepub-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1177/009145091203900405
https://journals-sagepub-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1177/009145091203900405
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1177%2F009145091203900405
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2478/v10199-012-0013-z
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2478/v10199-012-0013-z
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13691457.2012.739559?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13691457.2012.739559?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13691457.2012.739559?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13691457.2012.739559?needAccess=true


 

45 

 

Skogens, Lisa. Von greiff, Ninive. (2016). Conditions for recovery from alcohol and drug 

abuse – comparisons between male and female clients of different social position. Nordic 

Social Work Research 6 (3): 211-221 

https://www-tandfonline-

com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/2156857X.2016.1156018?needAccess=true 

DOI: 10.1080/2156857X.2016.1156018 

Storbjörk, Jessica. (2009). Events as precipitators to treatment: Important for both well-

integrated and marginalized alcohol and drug users of a Swedish treatment system. 

Contemporary drug problems 36 (1-2): 345-373 

https://journals-sagepub-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1177/009145090903600116 

DOI:10.1177/009145090903600116 

Orford, Jim. Hodgson, Ray. Copello, Alex. John, Bev. Smith, Melanie. Black, Rachel. Fryer, 

Kate. Handforth, Linda. Alwyn, Tina. Kerr, Cicely. Thistlethwaite, Gill. Slegg, Gary. (2006). 

The clients’ perspective on change during treatment for an alcohol problem: qualitative 

analysis of follow-up interviews in the UK Alcohol Treatment Trial. Addiction 101 (1): 60-68 

https://onlinelibrary-wiley-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfdirect/10.1111/j.1360-

0443.2005.01291.x 

DOI: doi:10.1111/j.1360-0443.2005.01291.x 

 

Årstad, Janne. Nesvåg, Sverre M. Mjølhus Njå, Anne-lill. Nissen, Stian.(2018). How enough 

becomes enough: Processes of change prior to treatment for substance use disorder. Journal 

of Substance Use 23 (4): 429-435  

DOI: 10.1080/14659891.2018.1436608 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14659891.2018.1436608?needAccess=true 

 

7.2 Rappporter 

Bildtgård, Torbjörn. Tielman-Lindberg, Sanna. (2008). Hur man gör litteraturöversikter. 

Stockholms universitet 

https://www.researchgate.net/publication/312938035_Hur_man_gor_litteraturoversikter 

https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/2156857X.2016.1156018?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/2156857X.2016.1156018?needAccess=true
https://journals-sagepub-com.till.biblextern.sh.se/toc/cdxa/36/1-2
https://journals-sagepub-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1177/009145090903600116
https://journals-sagepub-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1177/009145090903600116
https://onlinelibrary-wiley-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfdirect/10.1111/j.1360-0443.2005.01291.x
https://onlinelibrary-wiley-com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfdirect/10.1111/j.1360-0443.2005.01291.x
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14659891.2018.1436608?needAccess=true
https://www.researchgate.net/publication/312938035_Hur_man_gor_litteraturoversikter


 

46 

 

Socialstyrelsen. (2018). Individ -och familjeomsorg - Lägesrapport 2018. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-

2-20.pdf 

Socialstyrelsen. (2019). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - 

Stöd för styrning och ledning. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-

riktlinjer/2019-1-16.pdf 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-

rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html  

Wikblad, Karin. Andreasson Sven. (2014). Motiverande samtal för personer med 

missbruksproblem. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

https://www.sbu.se/contentassets/26cdb057c4394c1b995879447e069142/motiverande_samta

l_missbruksproblem_2014_09.pdf  

 

7.3 Böcker 

Blomqvist, Jan. (1999). Inte bara behandling - vägar ut ur alkoholmissbruket. Stockholm: 

Bjurner och Bruno AB  

Forsberg, Christina. Wengström, Yvonne. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier - 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur 

Ryan, Richard M., Deci, Edward L. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in 

human behaviour. New york: Springer Science, Business Media 

ISBN 978-1-4899-2273-1 ISBN 978-1-4899-2271-7 (eBook) 

DOI 10.1007/978-1-4899-2271-7 

 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.sbu.se/contentassets/26cdb057c4394c1b995879447e069142/motiverande_samtal_missbruksproblem_2014_09.pdf
https://www.sbu.se/contentassets/26cdb057c4394c1b995879447e069142/motiverande_samtal_missbruksproblem_2014_09.pdf


 

47 

 

Bilaga 1. Sökprocess 

 

Söderscholar  

 

Sökning Sökord/term Avgränsning Antal träffar 

#1 Missbruk Artikel 232 

#2 Natural recovery addiction Artikel 10 104 

#3 Missbruk behandling Artikel 76 

#4 Missbruksbehandling Artikel, 2005-

2019  

15 (Skogens & Von Greiff 

2012, Storbjörk  2009) 

#5 Initat* addiction recovery Artikel, 2005-

2019  

14 
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