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Sammanfattning 

Arbetet handlar om motivation inom beroendevården i Sverige. Beroende av alkohol och 

andra droger har arbetats med i flera tusen år på olika sätt och med olika framgång. Allt ifrån 

inlåsningar på psykiatriska institutioner till elchocker. Syftet med denna studie var att se om 

behandlare i Sverige har speciella medvetna strategier i sättet de jobbar på för att väcka 

motivation hos klienterna till fortsatt behandling. 

   En större del av de tillfrågade (87 %) uppgav att de använder en speciell metod eller har en 

speciell tanke innan ett första möte. Flertalet av dessa använder sig av motiverande samtal 

eller lågaffektivt bemötande.  

   Flera av de tillfrågade ansåg att vara lyhörd och förmedla tillit var de viktigaste sakerna i ett 

första bemötande med en ny klient.  

   Det finns stöd för att behandlare inom beroendevården i Sverige använder sig av specifika 

metoder i ett möte med klienten. Flera av dessa metoder finner stöd i tidigare forskning och 

litteratur i att vara främjande för att skapa känslor av autonomitet, samband/släktskap och 

kompetens. Enligt Self-Determination theory (jfr. Deci & Ryan, 2008) kan detta ses som 

något som något som är nödvändigt för att kunna bygga en stark inre motivation. Studier visar 

att en stark inre motivation är positivt för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. 
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BAKGRUND 

Inom behandling av olika slag så pratas det ofta om olika behandlingsmetoder och deras vikt 

för att kunna uppnå ett drogfritt liv. Det finns även de som säger att motivationen är en 

viktigare faktor än själva behandlingsmetoden. Det har gjorts en del studier som handlar om 

bemötande i allmänhet inom vården och några mindre studier om bemötande inom 

missbruksvård i synnerhet. Det är i det första bemötandet som klienten antingen får starkare 

motivation eller tappar motivation. De flesta studier som gjorts är kvalitativa och man har 

frågat både klienter och behandlare. Jag vill här göra en kvalitativ/kvantitativ studie där jag 

frågar behandlare om deras syn på bemötande och om dem använder någon speciell metodför 

att väcka och förstärka motivation. Jag utgår i mitt arbete utifrån en teori som heter Self 

determination theory (SDT). 

 

Alkohol, drogberoende och behandling 

American Association for THE Study and Cure of Inebriety, sid 18, (1893) skriver att 

Heroditus skrev 500 f.k att “that drunkenness shows that both the body and soul were sick”. I 

kristendomens första århundrade skrev John Chrysostom att dryckenskap var en sjukdom så 

som dyspepsi. Detta visar på att alkoholism har betraktats som en sjukdom under lång tid. 

1774 skrev den franske filosofen Condillac att dryckenskap är en sjukdom och att begäret att 

dricka kunde liknas vid ett vansinne. Han skrev även att vården för dessa borde erkännas och 

skötas av staten.  

   W. White (1999) skriver att mellan 1780 och 1830 så konceptualiserades överdrivet 

drickande som en ärftlig eller förvärvad sjukdom av framstående läkare som Dr. Benjamin 

Rush and Dr. Samuel Woodward. Det var i denna period som den moderna eran av 

behandling för dryckenskap (alkoholism blev ett begrepp 1849) började. Det började med 

vårdanstalter och speciella hem för dryckenskapspatienter. Man började inte behandla andra 

beroenden förens efter inbördeskriget i USA (Detta är USA-centrerat). Redan under 1800 talet 

så använde man olika medicinska kurer för att bota alkoholism och opiatberoende, det fanns 

även botmedel för tobaksberoende. Dessa kurer innehöll oftast andra droger t.ex. kokain som 

botmedel för opiatberoende och morfin för alkoholberoende. Detta erbjöds via olika 

postorderkataloger.  

   I början av 1900 talet så började dessa institutioner och hem att försvinna och 

postorderkatalogerna dog ut. Nya lagar kom till och läkare skrev inte längre ut medicin som 

de tidigare gjort. Många olika behandlingsstrategier har funnits för att bota alkoholism och 
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drogberoende några av dessa har varit direkt skadliga, några exempel är ”den svenska 

behandlingen” där alkoholistens alla kläder och sov lakan och mat var indränkta i whiskey. 

Alkoholister har blivit utsatta för många olika dieter också för att överkomma sitt beroende. 

Några av de värre sätten att behandla alkoholism stod Dr Benjamin Rush för, så som att skapa 

blåsor över patientens kropp, blödning och att byta ut sprit mot vin, öl och ibland morfin, han 

förgiftade även sina patienter med kvicksilverlösningar för att bota alkoholismen. Man har de 

senast 300 åren försökt att bota olika beroenden med hjälp av andra droger, lobotomi, 

elchocker och detta har inte hjälpt nämnvärt.  

   I perioden mellan 1780-1830 började även så kallade nykterhetsmissionärer och arbeta med 

att behandla alkoholister. Dessa skapade olika hem och var även ute och missionerade bland 

alkoholisterna och försökte att lära ut måttlighet, att byta tung alkohol mot lättare. I mitten av 

1800 talet så upptäckte man att det inte fungerade med måttlighet och man var tvungen att 

svära helnykterhet. Det som var skillnaden med dessa nykterhetsmissionärer var att de 

jobbade utifrån en syn som utgick på att utbilda och arbeta med alkoholistens känslor. Dessa 

arbeten utfördes till stor del av nyktra alkoholister själva och olika rörelser som 

Washingtonian movement och Reform club växte sig starka. Ur detta växte sig sedan flera av 

dagens olika varianter av behandling och rådgivare. W. White (1999) 

 

Bemötande 

Flera studier visar att bemötandet spelar en viktig roll i fortsatt behandling. Khilström menar 

att behandlingsresultat kan härledas till behandlarens negativa/positiva inställning till klienten 

i ett första möte. Hon menar även att mötet antingen skapar en tilltro och delaktighet eller en 

misstro hos klienten skriver Croona (2003). Noltorp och Turkic (2005) Har funnit i sin 

litteraturstudie att åtta specifika ämnen har dykt upp flera gånger som viktiga i ett bra 

bemötande. Dessa åtta är vänlighet, tid, empati, delaktighet, information, sedd och hörd, unik 

individ och förstådd.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Self Determination Theory (SDT) 

Ryan och Deci (2000) skriver i sin artikel att de har identifierat tre olika behov som driver 

motivation framåt. Behovet av kompetens, att känna samband/släktskap och autonomi. Man 

har även funnit att motivation inbegriper två övergripande komponenter vilka är en inre och 

ett yttre press. Det finns studier som visar att positiv feedback ökar det inre tvånget mens 
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negativ feedback försämrar. En av hypoteserna i SDT är att motivation styrd av en inre press 

har lättare att växa i en kontext där det råder en känsla av trygghet och samband. Det finns 

även studier som visar att motivation styrd av yttre press lättare omvandlas till inre motivation 

i en miljö där det finns en känsla av trygghet och samband. Även kompetens och autonomi 

spelar en stor roll i processen att internalisera en yttre motivation. Carey et al. (2013) skriver i 

sin artikel om studier som visar att när studenter som står inför en disciplinär åtgärd från 

skolan angående överträdelser gällande skolans alkoholpolicy får ett eget val, så blir effekten 

av behandlingen bättre än när de blir påtvingade en åtgärd. Ryan och Deci (2008) skriver i sin 

artikel att studier visar att upplevd autonomi spelar stor roll hos klienten när denna ska göra 

ett åtagande i en behandling. Studierna visar även att resultatet av behandlingen blir bättre ju 

mer autonomi som klienten upplever. En annan studie visar att ju större upplevd autonomi, 

desto mindre spända och mindre distraherade kände sig klienterna, desto viktigare upplevde 

dem behandlingen. De la även ner mer energi i behandlingen och var mer nöjda över den. 

Inom SDT fokuserar man mer på vikten av att skapa en vilja till en beteendeförändring än 

själva förändringen i sig, eftersom en förändring styrd av yttre press innebär en större risk att 

återgå till tidigare beteendemönster. Man beskriver även hur SDT kan förklara framgången 

hos motiverande samtal (MI). Eftersom MI riktar sig mot att skapa en inre motivation och en 

starkare känsla av autonomi hos klienten. När det kommer till metoder så kan MI stötta alla 

tre behoven inom SDT. Autonomi genom öppna och reflekterande frågor, kompetens genom 

tillhandahållande av information och samband genom en relation som kännetecknas av 

ovillkorligt positivt betraktande. Enligt Sheldon et al. (2017) är en del av SDT vad som kallas 

för PLOC, det står för percieved locus of causality och kan översättas som en upplevd plats 

för orsakssamband. Med andra ord kan man säga att vi människor upplever att det finns en 

orsak till varför vi gör vad vi gör.  

 

Motiverande samtal (MI) 

Enligt socialstyrelsen (2017) är MI en metod för att främja motivation och 

beteendeförändring. MI syftar till att använda sig av klientens egna argument till förändring, 

så kallat förändringsprat. Det handlar till stor del om förståelse för klienten och dess egen 

förmåga till förändring. Behandlaren använder sig av ett reflekterande lyssnande. Behandlaren 

blir ett slags spegel till klienten eftersom att man utgår från att klienten själv har svaren på 

sina problem. J M Brown och W R Miller (1993) skriver i sin studie att patienter som först 

gått två sessioner med motiverande samtal visar ett bättre resultat i efterföljande behandling 

än de som endast gjorde den vanliga inskrivningsrutinen. Folkhälsomyndigheten (2017) pratar 
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om MI-andan som är ett MI-inriktat förhållningssätt med några viktiga förhållningspunkter. 

Samarbete vilket innebär att klient och behandlare är jämnlika i sitt samarbete där klienten är 

expert på sitt liv. Acceptans som handlar om att respektera klientens självbestämmande och 

att bekräfta värde och potential. Att bekräfta det som är friskt och fungerande hos klienten och 

stärka dessa sidor. Att vara empatisk och söka förståelse för klienten och att bekräfta sin 

förståelse. Allt detta leder fram till att man framkallar förändringsprat som är det prat från 

klienten som syftar till en positiv förändring av ett beteende. Motiverande samtal är enligt 

socialstyrelsen (2017) en av de metoder som de rekommenderar i sina nationella riktlinjer för 

behandling av olika substansberoenden. 

 

Lågaffektivt bemötande 

Enligt Hejlskov (2017) så grundar sig tanken bakom lågaffektivt bemötande i att människan 

har svårt att reglera sin affekt och därför kan det uppstå en slags symbios i affekt mellan klient 

och behandlare, klienten blir påverkad av sin behandlare och vice versa. Därför anser han det 

som viktigt att behandlaren måste ha koll på sina egna känslor och vara lugn och avslappnad 

så att klienten blir det samma. Han utgår från 2 olika principer vilka är 

  1. Ansvarsprincipen. Den handlar om vem som har ansvaret i samarbetet med klienten. Han 

gör liknelser med en verkstad där du är mekanikern. Du har självklart rätt verktyg för att 

kunna utföra ditt jobb att laga bilar. När det sedan kommer in en trasig bil så är det inte bilens 

eller ägarens ansvar att se till att bilen blir hel, det ansvaret är ditt.  

  2. Kontrollprincipen. Innebär att man ska ha kontrollen över sig själv och sina känslor innan 

man kan lämna över kontrollen till någon annan. Det är endast genom självkontroll som 

personen kan göra saker som förväntas av denne. 

   Heljeskov skriver även om en grundinställning till mänskligheten. Att människan kommer 

att uppföra sig, om denna kan uppföra sig. Det handlar om att möta klienten på dennes nivå 

gällande krav på förändringar så att det finns utrymme för klienten att växa och slippa ställas 

inför ännu ett misslyckande.   

 

Affekt 

Sonneby-Borgström (2012) Skriver om affekter utifrån Tomkins och Izards teorier om basala 

affekter/emotioner. De kom fram till 8 stycken affekter som kan räknas som basala. För att 

kunna räknas som basala så bör dem uppfylla några kriterier. De olika affekterna är som 

följer: Intresse, välbehag, förvåning, ledsnad, vrede, rädsla, skam och avsky. Dessa olika 

affekter kopplas samman med olika ansiktsuttryck. Hon menar att människan har en genetisk 



Jimmy Engström 

Psykologi III,  

Linnéuniversitetet 

8 

disposition att intressera sig för andra människor. Detta gör att vi människor är benägna att 

skapa relationer till andra människor för att främja vår egen överlevnad. Tomkins hade en 

hypotes som kallades för facial feedback-hypotesen. Enligt denna hypotes så smittar olika 

ansiktuttryck till affektioner. Detta har bekräftats i studier där deltagarna fick härma de olika 

ansiktsuttrycken som är associerade med de olika affekterna. 

 

Mindfulness 

Mindfulness kommer ur den buddistiska läran. Denna är över 2200 år gammal. När den sedan 

anammades av den västerländska kulturen så har den blivit studerad på av läkare och 

vetenskapsmän och ändrat form till viss del (Keng, S-L et al, 2011). Keng , S-L et al (2011) 

skriver att mindfulness kan beskrivas som en psykologisk egenskap eller en praktisk övning 

för att kultivera en känsla av sinnesro och närvaro. Eller en psykologisk process för att lugna 

ett förvirrat sinne. Enligt Keng, S-L et al (2011) så beskriver Baer mindfulness som “the non 

judgmental observation of the ongoing stream of internal and external stimuli as they arise” 

ett sätt att utöva denna observation är meditation. Flera studier visa på ett positivt samband 

mellan psykologiskt välmående och mindfulness. Keng, S-L et al (2011) beskriver en studie 

gjord av Lykins och Bear där man jämförde mediterande människor med icke-mediterande 

och såg att dessa hade signifikant högre nivåer av mindfulness och välmående och lägre 

nivåer av tankeförtryck och rädsla för känslor. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Många studier har gjorts som visar på vikten av ett bra bemötande för människor i som lever i 

ett beroende av droger/alkohol och vill göra en förändring. Men hur många behandlare 

använder sig av medvetna strategier för att uppnå detta? Är det något man fokuserar på eller 

arbetar man på som ”vanligt”? Hur arbetar man med motivation och bemötande inom 

beroendevård i Sverige? Det finns många synsätt på vad som är viktigt i ett bra bemötande, 

inom SDT pratar man om vikten av motivation för att skapa en varaktig förändring. Där 

beskrivs hur motivation kan se ut och frågan är om detta är applicerbart för behandlare idag? 

Använder behandlare idag strategier och metoder så som MI eller lågaffektivt bemötande? 

Använder de sig av mindfulness för att göra klienterna mer mottagliga? Det finns många olika 

sätt och strategier som kan användas, problemet är om det används? Kan dessa metoder stärka 

den modell som SDT innebär? 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att se om det finns specifika metoder eller strategier som 

behandlare använder för att väcka en inre driven motivation till fortsatt behandling inom 

beroendevården i Sverige. Att även undersöka om detta görs på en medveten nivå hos 

behandlaren.  

 

METOD 

Undersökningsdeltagare 

Respondenterna får fylla i ett kvantitativt frågeformulär på survey monkey. 40 personer som 

jobbar inom alkohol och drogbehandling tillfrågades. 31 av dessa tillfrågade har valt att delta i 

undersökningen. I och med att länken till formuläret som låg på www.surveymonkey.com gått 

ut offentligt via facebook så har dessa deltagare vart helt anonyma. De behövde inte uppge 

namn när de skulle fylla i formuläret. Har även 3 intervjuer med kvalitativ ansats, med 3 olika 

behandlare med olika lång erfarenhet av yrket. 55 % av deltagarna är i åldersspannet mellan 

31-50 år gamla. Åldrarna spänner mellan 26 och över 51 år och 10 stycken av respondenterna 

är över 51 år.  

 

Kvalitativ ansats 

I uppsatsen används en kvalitativ metod med en narrativ psykologisk infallsvinkel.  

Christensen (2004) skriver att narrativ psykologi handlar om livshistorien, antingen om 

berättelser om livet i helhet eller i form av fragment.  

Informanternas berättelser är själva studieobjektet och en så full historia som möjligt med 

mycket information är det önskade resultatet.  

Hela den kvalitativa forskningsprocessen är öppen och man kan ändra sig mitt i processen 

gällande hur många informanter man ska ha till exempel. (Langermar, 2008) 

Det är en induktiv deskriptiv tematisk analys vilket är ett sätt att analysera intervjuer och dra 

egna slutsatser av materialet. Det viktigaste i att göra en bra analys är att bekanta sig med 

materialet ordentligt så att man inte missar något. (Langemar, 2008) 

Langemar (2008) skriver om tre olika steg i processen där analysen är det första steget. I 

analysen ingår att välja en teori att utgå ifrån.  

Detta handlar om individer inom omsorg och hur de bemöter sina klienter.  

Det andra steget handlar om struktureringen av materialet och att utveckla ett så kallat 

tolkningsmönster.  
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Det tredje steget handlar om komprimeringen av materialet. Det handlar om att koka ner de 

olika tolkningsområdena och meningarna i dessa och hitta likheter och skillnader både hos 

den ensamma informanten och emellan de tre. 

Langemar (2008) Beskriver en metod i 6-7 steg.  

1. Transkribera till text 

2. Gå igenom och markera för att hitta övergripande nyckelord 

3. Sortera nyckelorden i övergripande teman 

4. Ta ett tema i taget och gå igenom texten igen 

5. Göra en slutgiltig bedömning av teman 

6. Sammanfatta materialet under varje tema med egna ord 

7. Utveckla en teori genom att relatera teman till varandra 

 

Undersökningsmaterial 

Ett blandat frågeformulär med 10 frågor och skattningsskalor och några har även skrivsvar. 

”Använder ni någon speciell metod, tankesätt i det första bemötandet av en blivande klient?”, 

” Vad är viktigt i ett bra bemötande?” är några av dessa 10 frågor. För alla frågor och de olika 

svarsalternativen se bilaga 1.1. Och även några grundfrågor för en kvalitativ intervju. ” Har du 

någon medveten strategi för att väcka eller öka motivationen hos dina klienter?”, ” Använder 

ni någon speciell metod i ert arbete för att klienten ska känna trygghet?”. För att se alla 

frågorna se bilaga 1.2.  

 

 

Etiskt ställningstagande 

Langemar (2008) skriver om de olika kraven som ska uppfyllas ur det etiska perspektivet. 

Informanterna har delgetts information om syftet med studien och deras medverkan. Därmed 

är informationskravet uppfyllt. 

Eftersom deltagandet var frivilligt och informanterna var fullt upplysta, så uppfylldes 

samtyckeskravet.  

Skrev aldrig ner informanternas namn, städer och andra identifikationsmarkeringar och 

därmed har även konfidentialitetskravet uppfyllts.  

När det specifika syftet för frågeställningarna har framkommit i informationen till 

informanterna så har även nyttjandekravet uppfyllts. 
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RESULTAT 

Kvantitativa resultat 

Det är 18 män och 13 kvinnor i undersökningen. 

27st (87,1%) har svarat att de använder sig av en speciell metod eller tankesätt i det första 

bemötandet av en klient. Av dessa 27st så har 15st sagt att de använder sig av MI eller MI-

anda. Och 7st av lågaffektivt bemötande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor del har uppgett att de har en speciell ritual eller tanke innan de går in i ett första samtal 

med en klient.  

Några av kommentarerna till denna fråga är: 

 ”jag kör en 3 minuters mindfulness: nollställer mig själv” 

 ”vara förberedd. Stilla ner mig” 

 ”förbereder mig mentalt att vara öppen, avslappnad och trygg” 

 ”en kort mindfulness övningen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

På frågan om man upplever något bortfall av klienter på grund av bemötandet dem fått så 

svarade 5 ja och 26 nej.  

 

Figur 1 Antalet respondenter som använder en speciell metod 

 Frekvens Procent Giltig procent 

Sammanlagd 

procent 

Använder 

du en 

Speciell 

metod 

Ja 27 87,1 87,1 90,0 

Nej 4 12,9 12,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0 
 

Figur 2 Antalet behandlare som använder en speciell ritual 

 Frekvens Procent Giltig procent 

Sammanlagd 

procent 

Speciell 

ritual 

Ja 24 77,42 77,42 80,0 

Nej 7 22,58 22,58 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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På frågan vad man anser är viktigt i ett bra bemötande (en fråga med fler alternativ och fler 

alternativ var tillåtna) så fick alternativen att vara lyhörd och förmedla tillit 27st (87,1%) 

röster. På andra och tredje plats kom att kunna föra dialog inte monolog med 24st röster och 

att vara empatisk med 23st röster.  

 

Figur 3 Vad anser behandlarna vara viktigast i ett bra bemötande 

 

 

 

På frågan om hur stor betydelse man tror det första mötet hade för fortsatt behandling, vilket 

visar på att stort antal anser att första mötet har en stor betydelse. På en skala mellan 0 - 100 

så blev medeltalet 73 hos dem tillfrågade. 

 

På frågan om upplevd förändring i motivation i förhållande till första mötet Så blev medeltalet 

82 av 100.  
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I figur 4 kan vi se något intressant i att av de 31 deltagarna så är de 4 som inte använder någon 

specifik metod män. 

 

Figur 4 Samband mellan kön och om man använder en metod 

 

metod 

Total Ja Nej 

 kön Man Antal 14 4 18 

Kvinna Antal 13 0 13 

Total Antal 27 4 31 

 

 

 

Kvalitativa intervjuer 

Tre behandlare med olika erfarenhet inom området intervjuades. Gemensamt för alla tre är att 

de tidigare själva har levt i ett beroende av droger. Intervjuerna är sammanställda till 4 olika 

teman som följer efter en kort beskrivning av behandlarna. 

 

Man jobbat med behandling i 25 år Har en alkohol och drogterapeututbildning. Learning by 

error kallade läraren från Minnesota det. Har utbildning i gestaltterapi, psykodrama och 

motiverande samtal samt några till olika utbildningar. Drivit eget i omgångar, jobbat på 

anstalter och utvecklat behandlingsprogram, även jobbat som beroendeexpert vid olika 

tillfällen. 

 

Man har jobbat med behandling i 1 år: Har tidigare jobbat med beroendefrågor på olika 

sätt och även jobbat i sammarbete med olika skolor, och varit ute och föreläst om sitt liv. Har 

utbildat sig till behandlingsassistent och beroendeterapeut med inriktning på KBT och 

gestaltterapi. 

 

Man har jobbat med behandling i 17 år: Utbildad till alkohol och drogterapeut. Började 

jobba med eftervård och sedan i öppenvården där som alkohol och drogterapeut. Jobbar 

fortfarande kvar i öppenvården som verksamhetsledare med andra arbetsuppgifter. 

 

Tematiska analysen 

Här nedan följer ett exempel på hur min analys har gått till. Materialet var tunt och gav inte så 

många olika teman.  
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Transkribering Öppen kodning 

”I grupp gillar jag att göra 
grupputvecklingsövningar 
och de kan se olika ut. Ibland 
gillar jag att göra sådana 
som är 
teambuildinginspirerade där 
de olika klienterna får 
komma samman för att börja 
jobba ihop sig i sin tillit till 
varandra och hur dom ska 
lösa konflikter sinsemellan.” 
 

 Att skapa en miljö av igenkännande och förståelse 

”Ja jag har en given struktur 
en början och ett slut på varje 
sittning. Jag är väldigt 
närvarande i varje samtal så 
dem känner sig trygga rätt 
fort det går på minuter. Jag 
har en icke dömande attityd. 
Jag brukar säga att man får 
gå med sjukdomen och 
bekräfta dem, liksom i det att 
jag förstår och vi som har 
egen erfarenhet har en fördel 
i att skapa tillit.” 
 

Att skapa en trygg och öppen miljö 

”Ja givetvis nu jobbar jag ju 
med grupp och man kan säga 
att ju högre motivation 
klienten har i inledningsfasen 
desto lättare, om motståndet 
är större i början tar det 
längre tid att landa in i 
gruppen och det tar längre 
tid att ta till sig kunskapen 
för att det sker så mycket 
avskärmning.” 
 

Motivationen är viktig för fortsatt behandling 

”Ja lågaffektivt för det mesta 
där jag visa att jag har 
förståelse för deras situation 
jag rullar med dem i deras 
sorg eller självömkan. Det är 
inte massa ifrågasättande 
som sker från första stund. 
Det viktigaste är att vara 

Medvetet använda metoder 
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lyssnande.” 

 

Öppen kodning Kategorier 

Att skapa en miljö av 
igenkännande och 
förståelse 

SDT, en känsla av autonomi, samband/släktskap och kompetens 

 

Att skapa en trygg och 
öppen miljö  
 

Trygg miljö 

 

Motivationen är viktig 
för fortsatt behandling 
 
 
Medvetet använda 
metoder  

Upplevd vikt av motivation 

 

Använda metoder 

 

 

Teman 

SDT, en känsla av autonomi, samband/släktskap och kompetens 

De använder sig av flera olika strategier och metoder som inriktar sig på att stärka de olika 

områdena som SDT talar om som specifikt viktiga i att befästa och stärka en inre motivation. 

 

Här beskriver en av dem hur han försöker höja både känslan av samband/ släktskap och 

kompentens hos klienten. Så som Ryan och Deci (2000) skriver positiv feedback och vikten 

av denna för att stärka den inre drivna motivationen.  

”Det kan ju skilja sig från dag till dag, sen är det viktigt att bygga en allians och stärka den. 

Det beror ju på vart klienten befinner sig. Jag försöker att hitta det som är viktigt för klienten 

och knyta an till det.” 

Det fungerar även i en gruppmiljö. Där kan vi se att det handlar om att skapa dessa band 

mellan klienterna i gruppen. Detta stärker även en känsla av kompetens då klienterna får 

komma fram till egna beslut och lösningar i sammarbete med varandra. Detta stämmer även in 

i vad Sonneby-Borgström (2012) skriver om affekt och hur vi människor påverkar varandra. 

”I grupp gillar jag att göra grupputvecklingsövningar och de kan se olika ut. Ibland gillar jag 

att göra sådana som är teambuildinginspirerade där de olika klienterna får komma samman 

för att börja jobba ihop sig i sin tillit till varandra och hur dem ska lösa konflikter 

sinsemellan.” 

Han pratar om vikten av att skapa ett relationellt förhållande till klienten. Vilket går att knyta 

till det Hejlskov (2017) skriver om att behandlaren kan påverka klienten och vice versa.  
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”Jag försöker att hela tiden utgå från att ha ett relationellt förhållningssätt till klienterna. 

Bland annat så är det att skapa en trygg anknytning till mig som är behandlare det är A-O.”  

En annan av de intervjuade framkallar känslan av kompetens genom att ställa olika frågor till 

klienterna där de får komma fram till ett eget svar. Carey et al. (2013) skriver i sin studie om 

hur studenterna som fått ett eget val har haft bättre resultat på grund av att de haft en större 

känsla av kompetens.  

”Ja, det har jag. Vad är det då? Bland annat så frågar jag såhär: lever du som du vill leva? 

nej svarar dem då. Vad är dina sanna värderingar längst där inne? är det att stjäla och vara 

otrogen och så? Nej det är det inte. Ok så hur ser du på det då hur har du hamnat i den 

situationen att du är otrogen och illojal och oärlig? Ja det är drogerna brukar dem svara då. 

Vad har du blivit för människa på grund av det här?” 

Även detta är ett sätt att höja klientens känsla av kompetens. 

”Att gå in med korta frågor och lita till den processen att varje människa har en inneboende 

styrka mot förändring.” 

 

Trygg miljö 

En trygg miljö är enligt Ryan och Deci (2000) viktigt för att väcka och stärka en inre driven 

motivation. De menar också att en yttre driven motivation kan omvandlas genom en trygg 

miljö. Alla intervjuade hade olika sätt att skapa denna trygghet. Den ena av dem sa såhär.  

”Ja jag har en given struktur en början och ett slut på varje sittning. Jag är väldigt 

närvarande i varje samtal så dem känner sig trygga rätt fort det går på minuter. Jag har en 

icke dömande attityd. Jag brukar säga att man får gå med sjukdomen och bekräfta dem, 

liksom i det att jag förstår och vi som har egen erfarenhet har en fördel i att skapa tillit.” 

Hejlskov (2017) menar att det är viktigt att möta klienten på dennes nivå för att unvika 

låsning. 

”Så jag behöver se till att kunna bemöta (oavsett om det är en grupp) varje klient där de 

befinner sig för att skapa en trygg anknytning till mig. För om de inte känner sig trygga med 

mig eller rummet där de sitter så kommer inte jag att kunna motivera dem till någon 

förändring.” 

De skapar alla en trygg miljö genom att skapa det här bandet av samband/släktskap mellan sig 

själva och klienten. Ryan och Deci (2008) skriver om vikten av att skapa en trygg miljö för att 

främja den inre drivna motivationen. 

”Det har att göra med att jag är införstådd med problematiken och har att göra med att jag 

kan berätta om beroendeproblematiken. Det handlar om att ta bort skammen.” 
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Upplevd vikt av motivation 

När det gäller den upplevda vikten av motivation så är de intervjuvad eniga om att det är 

väldigt viktigt med en bra motivation för ett gott behandlingsutfall. En av dem säger.  

”Ja det är klart, dem som är villiga att göra vad som helst och har nått en punkt där dem 

säger såhär, hjälp mig, det spelar ingen roll vad du säger åt mig jag tänker göra vad du 

säger.” 

En av de andra säger och det stämmer in med vad Carey et al. (2013) kommit fram till i sin 

studie. 

”Ja givetvis nu jobbar jag ju med grupp och man kan säga att ju högre motivation klienten 

har i inledningsfasen desto lättare, om motståndet är större i början tar det längre tid att 

landa in i gruppen och det tar längre tid att ta till sig kunskapen för att det sker så mycket 

avskärmning.” 

Använda metoder 

De tre intervjuade använder sig av olika metoder i sitt bemötande av klienten dessa metoder 

stämmer överens med det som framkommit i svaren från formuläret. Dessa metoder finns 

även med i Socialstyrelsen (2017) riktlinjer för behandling av alkohol och drogberoende. 

”Ja lågaffektivt för det mesta där jag visa att jag har förståelse för deras situation jag rullar 

med dem i deras sorg eller självömkan. Det är inte massa ifrågasättande som sker från första 

stund. Det viktigaste är att vara lyssnande.” 

Lågaffektivt bemötande är den mest framstående metoden enligt intervjuerna.  

”Jag skulle nog säga en blandning, mer lågaffekt än MI. MI använder jag när det är ett 

samtal direkt inriktat på att motivera klienten. På vissa vis så är klienterna väldigt sköra.” 

 

”Ja men tittar man på vad jag gör så är det en liten del MI eftersom det är en del inte alltid 

direkta frågor. Jag tycker nog att det är en blandning. Jag använder inte någon direkt 

medveten metod, även fast jag har ett lågaffektivt bemötande mot mina klienter. 

” 
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DISKUSSION 

Huvudresultat 

Det var 31 deltagare i den kvantitativa undersökningen som gav ett brett underlag 

fördelningen mellan män och kvinnor var acceptabel för att få ett så brett perspektiv som 

möjligt. Syftet med denna undersökning var att se om behandlare använder sig av en specifik 

metod eller tankesätt för att skapa en så stark motivation som möjligt. I resultatet finns även 

tre intervjuer som skedde med olika behandlare som har över 40 års erfarenhet tillsammans 

inom behandling av drogberoende. Även om vi inte kan fästa något vidare tillit till resultaten i 

studien så kan vi se att deltagarna i denna studie tycktes ha strategier om klienternas 

motivation i bemötandet men studien innehåller validitetsbrister som diskuteras mer i avsnittet 

om metoddiskussion. 

   En av de intervjuade berättar att han har en medveten strategi för att få fram och att stärka 

den inre drivna motivationen. Vilket stämmer väl överens med vad Ryan och Deci (2008) 

skriver i sin artikel om kompetens men även autonomi. Detta skapar en känsla av autonomi 

hos klienten och där igenom ökar den inre motivationen.  

   Ryan och Deci (2000) Skriver om vikten av trygghet i att skapa inre motivation och även 

om vikten av trygghet för att omvandla yttre driven motivation till en inre driven. En av de 

intervjuade männen berättar om hur han arbetar för att skapa denna trygghet.  

Noltorp och Turic (2005) menar att det är 8 olika egenskaper som är viktiga i ett bra 

bemötande. Dessa 8 stämmer in med Ryan och Deci’s (2000) teori om motivation och några 

av dessa 8 är delaktighet, sedd och hörd, unik individ och förstådd. Detta stämmer in på mina 

insamlade data. 

Croona (2003) skriver att ett behandlingsresultat kan vara avhängigt på den upplevda 

attityden hos behandlaren är positiv eller negativ. Detta styrker Sonneby-Borgström (2012) 

som menar att våra affekter visar sig i vårt ansiktsuttryck. En av behandlarna beskriver detta i 

sin intervju. 

   En hög andel av respondenterna uppgav att dem använde sig av en speciell metod eller ett 

speciellt tankesätt när dem gick in till ett första möte med en klient. 15st av dessa har uppgett 

att dem använder sig av MI eller MI-anda i sitt bemötande. Socialstyrelsen (2017) benämner 

MI som en metod för att främja motivation till beteendeförändring. Folkhälsomyndigheten 

(2017) skriver att MI bland annat går ut på att stärka sin egen motivation genom att förstärka 

förändringsprat och skapa en stark känsla av autonomi hos klienten. Ungefär hälften av alla 

deltagare använder sig av MI vilket kan förklaras utifrån SDT som en bra vetenskapligt 
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bevisad metod för att stärka motivation. Enligt J M Brown et al (1993) så ger användandet av 

MI ett bättre resultat i efterföljande behandling. Det som Ryan och Deci (2000) skriver går 

även att sätta i samband med vad respondenterna på enkäten sa om vikten av att kunna 

förmedla tillit som en av de viktigaste komponenterna i ett första bemötande. Ett andra 

alternativ som respondenterna ansåg var bland de viktigaste var att vara lyhörd vilket stämmer 

överrens med vad Ryan och Deci (2000) skriver om autonomitet. 

   Endast 7st i undersökningen uppgav att dem använde sig av lågaffektivt bemötande. 

Behandlarna som blev intervjuade använder sig av lågaffektivt bemötande i viss mån. 

Heljesov, B (2017) menar att klient och behandlare påverkas av varandras affekter och att det 

är viktigt att ha koll på sina egna affekter som visar sig genom ansiktsuttryck och smittar av 

sig i ett bemötande. Khilstrom menar i en av sina studier att Behandlingsresultat kan härledas 

till behandlarens positiva/negativa attityd skriver Croona, G (2003). Detta passar bra ihop 

med det som Heljeskov skriver om lågaffektivt bemötande. Med detta kan man anta att ju 

högre resultat på skalan om medvetenhet om sig själv som de intervjuade har desto tryggare är 

de i sig själva, och desto lättare har de att sprida denna trygghet vidare till sina klienter. 

   Ett stort antal har uppgett att dem har en speciell ritual eller tanke innan de går in i ett 

samtal. De beskriver att de använder sig av bland annat mindfulness som ett sätt att förbereda 

sig inför detta första möte. En av intervjuade männen berättar att han har lite olikasätt att 

förbereda sig inför ett möte beroende på vem det är han ska träffa.  

 Keng , S-L et al (2011) beskriver bland annat mindfulness som en praktisk övning för att 

kultivera en känsla av sinnesro och närvaro. Detta kan man knyta ihop med vad Heljeskov, B 

(2011) skriver om hur affekter smittar av sig genom olika ansiktsuttryck och vikten av att vara 

så avslappnad och bekväm som möjligt innan ett möte med en klient. Detta stämmer överens 

med vad flera av respondenterna har uppgett.   

   På frågan om vad man anser vara viktigt i ett bemötande så var det 4 områden som stod ut 

lite extra. Att vara empatisk, att vara lyhörd, att kunna föra dialog och att kunna förmedla 

tillit. Detta passar ihop med vad Noltorp och Turkic (2005) kom fram till med sina 8 olika 

områden i ett bra bemötande vänlighet, tid, empati, delaktighet, information, sedd och hörd, 

unik individ och förstådd. De svar som förstärks av Noltorp et al’s fynd empati med att vara 

empatisk, delaktighet med att kunna föra en dialog, sedd och hörd med att vara lyhörd. Det 

var även intressant att se att de 4 som inte använde sig av en metod i sitt bemötande av 

klienten är alla män, det är något som kan behöva mer forskning. Dessa studier visar att det 

finns ett visst stöd för att behandlare använder sig av olika medvetna metoder och strategier i 

ett första möte med klienter. Det skulle behövas djupare studier med större antal deltagare för 
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att kunna få ett tillfredställande resultat. Genom att studera detta mer skulle man kunna 

komma fram till bra sätt att framkalla och stärka motivation hos klienter för att bygga en så 

stark grund som möjligt för behandlingen att byggas på. 

  

 

Metoddiskussion 

Det empiriska underlaget i studien har skapat ett tunt material som utgör ett blygsamt 

underlag för slutsatser. Detta Gör att de resultat som kommer ur analysen inte kan tillmätas 

någon vidare vikt, varken i termer av validitet och reliabilitet. Däremot kan de 

förhoppningsvis tjäna som inspiration till fortsatta studier på området. En studie som detta gör 

sig bättre med djuplodande kvalitativa intervjuer, det hade skapat ett bredare och fylligare 

resultat med flera intervjuer. Detta arbete började som en kvantitativ ansats och har i takt med 

mer information utvecklats till ett arbete som bättre lämpar sig för en kvalitativ ansats. 

Formuläret hade redan skapats utifrån tankarna som från början handlade om bemötande inom 

alkohol och drogbehandling. Sedan tillkom tankarna utifrån SDT och arbetet inriktades mer 

på motivation och hur behandlare skapar eller stärker motivation i första bemötandet. Urvalet 

till formuläret skedde genom en allmän tillfrågan av människor på facebook. Detta kan ha haft 

som resultat att det är människor som svarat på formuläret som faktist inte jobbar med 

behandling. Det kan också förklara ett något spretigare resultat eftersom jag inte kunnat 

kontrollera vad för slags roll respondenterna haft på sina respektive jobb. Jag hade ingen 

kontrollmekanism för att kontrollera detta. När det gäller de kvalitativa intervjuerna så skedde 

urvalet genom personliga kontakter med 3 olika behandlare. Detta skulle kunna ses som 

partiskt. Detta kan ha påverkat resultatet i och med att jag kände dem och hade en aning om 

hur de skulle svara på frågorna. De olika frågorna både i den kvalitativa och den kvantitativa 

ansatsen hade vissa riktade frågor så som frågorna om motivation där jag skrivit som exempel 

MI och lågaffektivt bemötande, vilket troligtvis har påverkat respondenterna att nämna just 

dessa metoder.  
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SLUTSATS 

Även om vi inte kan fästa något vidare tillit till resultaten i studien så kan vi se att deltagarna i 

denna studie tycktes ha strategier om klienternas motivation i bemötandet. Det har även visat 

sig att de olika strategierna som används har vetenskapligt stöd som fungerande metoder så 

som MI, mindfulness och lågaffektivt bemötande. Det har visat sig att flera av behandlarna 

även ser till sig själva och sin mentala hälsa genom bland annat mindfulnessövningar och 

andra sätt att slappna av och förbereda sig.  Eftersom man kan se samband mellan MI och 

SDT kan man utifrån resultaten i min studie anta att en inre driven motivation är viktig för ett 

starkt resultat i en efterföljande behandling och att flertalet behandlare använder sig av 

metoder för att förstärka en inre driven motivation hos sina klienter. Vi kan idag se att 

behandlingen av ”dryckenskap” har utvecklats mot en mer holistisk syn på människan och 

dess brister. Det är annorlunda idag när vi använder oss av metoder som MI och lågaffektivt 

bemötande än då när DR Benjamin Rush skapade blodblåsor på sina klienter och tömde dessa 

i hopp om att tömma ut ”dryckenskapen”. Detta arbete har en del brister som gör resultaten 

osäkra. Det skulle behövas en ny undersökning, företrädelsevis endast en kvalitativ studie 

med ett bredare underlag.  
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Bilaga 1.1 

 
1. Kön? 

kvinna 

man 

annat 

 

2. Ålder? 

18-25 

26-30 

31-40 

41-50 

51 och över 

 

3. Använder ni någon speciell metod, tankesätt i det första bemötandet av en blivande klient? 

Ja 

Nej 

Vad är det? Tex. MI, Lågaffektivt bemötande, m.m 

 

4. Har du någon speciell ritual eller tanke innan du går in till ett första samtal med en klient? 

Ja 

Nej 

Om ja, hur ser den ut? 

 

5. Upplever du något bortfall av klienter pga bemötandet? 

Ja 

Nej 

 

6. Vilket åldersspann har ni på era klienter (kan välja fler svar)  

  

18-25 

26-30 

31-40 

41-50 

51 och över 

 

7. Vad är viktigt i ett bra bemötande? (kan välja fler svar) 

Att vara empatisk 

Att vara lyhörd 

Att vara kunnig 

Att vara förstående 

Att kunna föra dialog inte monolog 

Att förmedla tillit  
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8. Hur stor betydelse tror du det första mötet hade för fortsatt behandling? 

0-100 

 

9. Upplever du förändring i motivation i förhållande till bemötandet? 

0-100 

 

10. Kan ni bemöta alla hos er? (tex rullstolsbundna, andra språk än svenska, döv, blind) 

Ja 

Nej 

Utveckla svaret: 
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Bilaga 1.2 

 

Förberedande frågor.  
Intervju 

Namn:  

Bakgrund i yrket:  

 

Har du någon medveten strategi för att väcka eller öka motivationen hos dina klienter? 

 

Märker du någon skillnad i behandlingsutfallet baserat på klientens nivå av motivation? 

 

Använder ni någon speciell metod i ert arbete för att klienten ska känna trygghet? 

 

Flera av de som svarade på vår enkät angav att de hade en speciell metod eller ett speciellt 

tankesätt i bemötandet av klienten, är det något som du/ni använder er av? Tex. MI,  

lågaffektivt bemötande 

 

Använder du dig av någon slags ritual innan du går in i ett första möte med en ny klient? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


