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”Resan in till labyrintens centrum symboliserar död (fysisk eller 

psykisk) och att överlåta sig åt en förändring och att ge upp 

gamla identiteter. Det enda valet man behöver göra är att stiga in 

genom labyrintens öppning och lita på att vägen bär. Resan från 

centrum ut symboliserar födelse och återfödelse”. 

 

(http://levandekvinnor.wordpress.com/2012/11/03/labyrintmeditation-som-overgangsrit/) 
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ABSTRACT 
Linnéuniversitetet 
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Titel Livets labyrint. Klienters uppfattningar om vad som främjar och 

hindrar motivation i samband med avgiftning vid 

narkotikamissbruk. 

 

Engelsk titel The labyrinth of life. Clients perspektive on what promotes and 

prevents their motivation in connection with the detoxification 

of drug addiction. 

 

Författare  Charlotte Berglund  

 

Handledare Mats Anderberg 

 

Datum  Februari 2015 

 

Antal sidor 64 

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med narkotikamissbruk som sökte 

sig till avgiftning uppfattade motivation, och vad som främjade eller hindrade dem i 

deras motivations- och förändringsprocess. Metod: Semistrukturerade, kvalitativa 

intervjuer genomfördes med sex personer. Som teoretiska perspektiv användes Prochaska 

& DiClementes teori om förändringsprocessen, Stages of change, samt teorier om 

motivation och motivationsprocessen. För det analytiska arbetet användes den 

fenomenografiska ansatsen för att kunna belysa kvalitativa variationer i resultatet. 

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier med vardera tre underkategorier. 

Resultatet visade att intervjupersonerna hade tankar om en egen inre styrka, men även 

tvivel på den egna förmågan, och hur detta relaterade till deras motivation och hur de 

uppfattade vården. Intervjupersonerna hade gjort förberedelser i olika hög grad och på 

olika sätt, uppvisade variation i hur de tänkte kring deras förändringsprocess, samt i vilka 

mål de hade. Vidare beskrev de på olika sätt hur de upplevt vården och tiden efter 

behandlingens avslut. Att få vara delaktig i planeringen, att ses som en enskild individ, 

och samtidigt bli sedd och omhändertagen under trygga former belystes särskilt. 

Slutsats: Resultatet belyste behovet av en individuell anpassning av vården, då behov 

och mål står i relation till den enskilde individen, dennes resurser, hjälpbehov och 

motivation. 

 

Nyckelord Avgiftning, narkotikamissbruk, hjälpsökande, motivation, behandling, 

kvalitativa intervjuer, fenomenografi. 

 

Aim: The aim of this study was to illuminate how people with substance abuse, who 

sought to a detoxification programme, perceived their motivation, and what promoted or 
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prevented them in their process of motivation and change. Method: Semistructured, 

qualitative interviews were performed with six interviewees. As theoretical perspective, 

the theory on the process of change, Stages of change, by Prochaska & DiClemente was 

used, along with theories on motivation and the motivational process. The 

phenomenographic approach was used in the analysis to illuminate the qualitative 

variations of the result. Result: The analysis led to three maincategories, each with three 

subcategories. The result showed that the interviewees had thoughts of an inner strength, 

but also doubts about their own abilities, and how this related to their motivation and 

how they perceived the care. The interviewees had made preparations in different degrees 

and in different ways, demonstrated different courses in thinking about the process of 

change, and about their ambitions. Furthermore they described how they had experienced 

the care in a variety of ways, as well as the time after the treatment was terminated. To be 

a participant in designing the care, to be seen as an individual, and to be seen and cared 

for within secure forms was especially emphazised by the interviewees. Conclusions: 

The result illuminated the need for an individualized adaption in the caring process, since 

needs and ambitions are related to the individual, its resourses, help needed and 

motivation. 

 

Keywords: Detoxification, substance abuse, help-seeking, motivation, treatment, 

qualitative interviews, phenomenography. 
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1. INLEDNING 
 

 

”Du sa att du skulle stanna men du gick.  

Ensam blev jag kvar, utan någon vuxen att lära av, stöd att få.  

Jag blev ingen, men jag blev äldre. 

 Fick själv välja.  

Ibland fel, ibland rätt.  

Ibland stora fel, sådana som inte försvinner.  

Sådana som gör ont länge.  

Jag trodde det jag gjorde var rätt.” 

 

(Kraft, 2012, ur dikten ”Du vet att du sa”) 

 

Ovanstående utdrag är från en diktsamling. Författaren uppger att han skriver 

”surrealistisk poesi” för att berätta om sig själv och det liv han levt. ”Gränsen mellan 

missbruk och icke missbruk har varit svår att leva med i vardagen”. Samme man skriver i 

en annan av sina dikter: 

 

”Jag blev en gatans poet, en krigare, en överlevare. 

En utan plats. 

En som folk föraktar.” 

 

(Ur dikten ”Så som du ser ut”) 

 

Jag började arbeta inom beroendevården, på en helt nyöppnad slutenvårdsavdelning, 

hösten 2013, efter att ha arbetat 20 år inom den allmänpsykiatriska slutenvården. Sedan 

10 år har jag alltmer fascinerats av och sökt mig till att arbeta med de personer som lider 

av missbruksproblem och beroendesjukdom. Beroendevården i Lund levde då en ganska 

undanskymd och splittrad tillvaro. Ett fåtal platser, riktade mot patienter i behov av 

alkoholabstinensbehandling, fanns inklämda på en slutenvårdsavdelning, och det fanns 

visst samarbete med Metadonmottagningen och Dagvården. Dessa 10 åren har inneburit 

ett envist arbete med att försöka skapa en trygg och säker vård för de som behövde vård 

på dessa fåtalet platser. Till viss del har det känts det som ett arbete i uppförsbacke, då 

patientgruppen aldrig har tillhört den mest prioriterade. Patientgruppen har ibland 

utmålats som omotiverad. Min egen övertygelse, eller förförståelse om man så vill, är att 

detta är en grupp människor, som precis som många andra med kroniska/långvariga 

sjukdomar, för en kamp för att få leva ett gott liv, så som det definieras av dem själva. 

Jag uppfattar dem inte som omotiverade, utan snarare att motivationen existerar inom den 

enskilde i olika hög grad och yttrar sig på olika sätt beroende på var personen befinner 

sig i livet. I mötet med dessa personer har jag belönats med berättelser om deras liv och 

erfarenheter. ”Det bor bara en massa ord i mig”, skriver Kraft (2012), och min tanke med 
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denna uppsats var att ta del av berättelser från dessa personer om hur de ser på 

motivation, och om deras erfarenheter av den vård vi erbjuder. 

   Inom beroendevården i Lund är konceptet med samarbetet mellan slutenvården och 

dagsjukvården för abstinensbehandling nytt. Delar av det nya programmet kommer från 

den ”gamla” dagvården, avdelning 1E, bland annat föreläsningarna med olika tema, och 

vissa delar finns kvar ända sedan tiden på avdelning 1F, bland annat att använda sig av 

informationssamtal. Eftersom programmet och samarbetet är relativt nytt kan det anses 

att ramarna ännu är s.k. rörliga, och det finns utrymme för förändringar och förbättringar. 

För att veta hur vi bättre kan möta patienternas behov och låta vården utvecklas i 

förhållande till detta kan det vara av stor vikt att fråga patienterna, de som söker hjälpen. 

Detta har ännu inte gjorts.  

 

Den omstrukturering som skett inom svensk narkomanvård skulle kunna beskrivas som 

ett paradigmskifte. På 1980-talet var narkomanvården offensiv, och alla som önskade 

behandling skulle erbjudas det. Institutionsvård var vanligt förkommande, och ansågs 

fungera som en barriär mot det tidigare missbrukslivet. Socialtjänsten arbetade aktivt 

med uppsökande verksamhet och motivationsarbete, och tillgången till tvångsvård på 

LVM-institution var generös. Från 1990-talet skiftade man till en alltmer defensiv 

narkomanvård. Fokus lades på om klienterna verkligen var motiverade till behandling. 

Klienten skulle styras mot olika program inom öppenvård. Att kunna genomföra en 

behandling i öppenvård var det samma som att vara motiverad. Klienterna skulle aktivt 

söka sig till vården. Efterfrågan på tvångsvård minskade (Kristiansen & Svensson, 2005).  

I en intervjustudie med 45 brukare inom narkomanvården i Malmö och Lund beskrev 

brukarna detta paradigmskifte i termer av att 1980-talets uppsökande verksamhet 

övergick till 1990-talets situation då det ankom på missbrukaren att övertyga 

socialtjänsten och sjukvården om att det fanns ett behov av vård. Brukarna upplevde nu 

långa väntetider där de fick vänta på beslut om behandling och på plats för avgiftning. De 

långa köerna ansågs bero på för få avgiftningsplatser, för få platser på 

substitutionsbehandlingen, otillräckligt utbyggda öppenvårdsprogram och kommunernas 

ovilja att bevilja vistelse på behandlingshem (Kristiansen & Svensson, 2005).  

 

Sedan 1990-talet har både sluten- och öppenvården fått minskade anslag och minskat 

antal platser (Kristiansen & Svensson, 2005).  Samtidigt behandlas allt fler personer med 

missbruk och beroende inom sjukvården. Sedan missbruk och beroende alltmer har 

kommit att betraktas som sjukdomstillstånd har fokus gått från psykosocial behandling 

och stödinsatser till medicinsk behandling inom hälso- och sjukvården. Bristande 

tillgänglighet kan då leda till minskad motivation att ta itu med problemet (SOU, 2011). 

Enligt en kartläggning, genomförd av socialstyrelsen 1999 (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2001), av den svenska missbruksvårdens struktur, behandlades 

nära 90 % av personerna med missbruksproblem i öppenvården, antingen via kommunen 

eller via landstinget. Vård på institution anses ha en positiv men övergående effekt på 

social funktion och kvarstannande i vård för människor med narkotikamissbruk. 

Institutionsvård har bättre effekt på personer med missbruk med samtidig psykisk 

sjukdom och med hemlöshet, i form av minskat bruk av droger och färre psykiska 
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symtom, jämfört med om de hade fått behandling inom öppenvården (a a). Avgiftning 

enbart leder inte till varaktig förbättring. Däremot avgiftning som kompletteras med 

fortsatt behandling eller rehabilitering ger, enligt forskning, bättre resultat vad gäller 

drogfrihet, samt lägre frekvens på återinläggning (Mark et al, 2003). Bristande 

kontinuitet, t.ex. avgiftning som inte återföljs av efterbehandling, kan innebära försämrat 

behandlingsresultat och ökad risk för återfall (SOU, 2011). Avgiftning i sig ger bättre 

förutsättningar för psykologisk och emotionell stabilitet, vilket i sin tur ger bättre 

förutsättningar för att kunna gå vidare med rehabiliteringen (Mark et al, 2003). 

 

Missbruksutredningen (SOU, 2011) skattar att det finns c:a 29500 personer med tungt 

narkotikamissbruk i Sverige, och 65000 personer med läkemedelsberoende. 

Missbruksvården når c:a 1/5 av personerna med missbruk och beroende. Orsaken till 

detta är bl.a. lågt utbud och långa väntetider. 80 % av personerna med missbruk och 

beroende väljer att söka hjälp inom sjukvården, och om då utbudet är bristande söker helt 

enkelt färre personer vård (SOU, 2011).  

   Ovan visar sammantaget att sjukvården har fått minskade anslag och minskat antal 

platser, men patienterna ska styras mot sjukvården för behandling. Utbudet har minskat, 

men studier visar att avgiftning i kombination med planerad eftervård ger bättre resultat. 

Någon konsekvensanalys över förändringarna är svår att hitta. Hur upplevs detta av de 

personer som söker och behöver den här typen av vård? I denna studie var syftet att 

belysa hur personer som sökt sig till avgiftning såg på motivation, vilka faktorer som 

gynnade och hindrade dem i deras förändringsprocess, samt hur de upplevde vården. 

 

1.1. Utvecklingen av narkomanvården i Lund 
Nedan följer en beskrivning av hur en del av narkomanvården utvecklats sedan 1970-

talet. Beskrivningen är koncentrerad på de verksamheter som ingår i denna uppsats, 

vilket exkluderar Rådgivningsbyrån och Metadonmottagningen (numera LARO). 

 

Narkomanvårdsavdelning 1F på S:t Lars sjukhus i Lund öppnades 1970 på uppmuntran 

av socialstyrelsen, dels p.g.a. ett ökat antal personer med narkotikamissbruk, och dels 

p.g.a. att dessa personer med narkotikamissbruk ansågs svåra att vårda tillsammans med 

patienter på de psykiatriska vårdavdelningarna. Avdelningen hade vid start 18 

slutenvårdsplatser. 4 av dessa platser var akutplatser och hölls avskilda med låst dörr från 

de övriga 14 vårdplatserna, den s.k. rehabiliteringen. Patienterna kunde vårdas såväl 

frivilligt som under tvång, under dåvarande tvångslagsstiftning, LSPV (Lagen om Sluten 

Psykiatrisk tvångsVård). Vårdtiderna kunde vara långa. För mer än 80 % av patienterna 

var vårdtiden upp till tre månader lång under åren 1970-1978, men det fanns de som 

vårdades upp till ett år. Efter avslutad vård kunde patienterna remitteras till 

familjehemsvård, behandlingshem med miljöterapeutisk inriktning, eller i särskilt svåra 

fall till metadonunderhållsbehandlingen vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. De patienter 

som skrevs ut till ”hemmet” erbjöds uppföljning på Rådgivningsbyrån, via socialtjänsten, 

eller en återbesökstid hos avdelningens läkare.  
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På avdelning 1F utarbetade läkare och personal tillsammans vårdinnehåll och 

förhållningssätt. Inspiration hämtades bl.a. från Haight Ashbury Free Clinic i San 

Francisco, nämligen deras ”Science of Art”, för att behandla personer med 

narkotikamissbruk i akut fas: 

 

A: Acceptance: acceptera missbrukaren för den han är, var en medmänniska i 

en för missbrukaren främmande situation och miljö. 

R: Reduction of stimuli, rest and reassurance: minskning av stimuli och 

skapa en miljö som främjar lugn, vila och empati. 

T: Talkdown technique: prata ner patienten (i stället för att t.ex. hålla fast) 

och undvik konflikter och konfrontation.  

 

Avdelningen hade få regler. De två viktigaste var drogfrihet och att inget fysiskt våld fick 

förekomma på avdelningen. Om patienterna bröt mot dessa regler blev han eller hon 

omedelbart utskriven – efter läkarsamtal/bedömning. 

 

Verksamheten på rehabiliteringen var schemalagd och det var obligatorisk närvaro.  

Personalen arbetade strukturerat i s.k. kontaktgrupper för att trygga kontinuiteten. Målet 

med vården var att erbjuda medicinsk och psykiatrisk vård, och att motivera patienterna 

till ett drogfritt liv (Andersson, 1986). 

 

År 1982 ändrades vårdplatsantalet till 14 platser, fördelat på 6 akutplatser och 8 

rehabiliteringsplatser. Anledningen var att man bedömde att behovet av akutplatser hade 

ökat samt att rehabiliteringssidan var ”överdimensionerad” (Fridell, 1990, s. 31). 

Ytterligare förändring genomfördes 1987, då med en minskning med ytterligare två 

vårdplatser på rehabiliteringssidan till totalt 12 vårdplatser.  

 

Redan i mitten av 70-talet infördes inläggning via informationssamtal, ett slags 

egenremissförfarande. Förfaringssättet var så att patienten som sökte hjälp kom på ett 

besök innan inläggning. Genom att genomföra en strukturerad intervju, ett s.k. 

informationssamtal, hjälpte personalen patienten att identifiera hjälpbehov och att planera 

inläggningen. Denna intagningsprocedur användes delvis som motvikt till impulsiva 

inläggningar med risk för snabba utskrivningar, och hjälpte även till att prioritera bland 

de sökande (Fridell, 1990). Förfaringssättet med informationssamtal kvarstår idag.  

 

Avdelning 1F stängdes 1998 till följd av organisationsförändringar och besparingskrav. 

1999 öppnades avdelning 1E med uppdrag att erbjuda abstinensbehandling åt personer 

med alkohol- och narkotikamissbruk. 2001 genomfördes ytterligare omorganisationer 

p.g.a. personalbrist och besparingskrav. Från och med september 2002 fanns avdelning 

1E som en dagsjukvård med 12 vårdplatser. Uppdraget var abstinensbehandling för 

personer med narkotikamissbruk, och målet drogfrihet. Fr.o.m. 2004 tillhandahöll 

avdelning 1E även substitutionsbehandling med Subutex® (buprenorfin). 
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Intagning till avdelning 1E skedde via informationssamtal. Vid informationssamtalet 

träffade personen två personal som genomförde en strukturerad intervju med syfte att 

inventera missbruksanamnes, aktuellt missbruk och hjälpbehov. Den sökande fick 

information om verksamheten och om regler. Krav från dagsjukvårdens sida på den 

sökande var att denne hade en bostad, samt ekonomiska/praktiska möjligheter att ta sig 

till dagsjukvården om han eller hon valde att delta i programmet.  

 

Behandlingen startade med en planeringsvecka, där patienten vistades på avdelningen 

dagtid måndag – söndag. När patienten kunde uppvisa en droganalys som var ren på 

opiater fortsatte behandlingen i dagvårdsgruppen måndag till fredag. Vården i 

dagvårdsgruppen planerades till c:a två veckor, men kunde utökas vid behov. På helgen 

fick patienten komma för medicinuthämtning. All tid var schemalagd, och aktiviteterna 

var bl.a. promenader, matlagning och avslappning. Återfall eller att patienten inte följde 

reglerna medförde utskrivning. Uppföljning skedde via Rådgivningsbyrån eller 

socialtjänsten om patienten önskade, eller så kunde det vara planerat en vistelse på 

behandlingshem (Öhlin, 2006). Avdelning 1E stängdes för gott sommaren 2013.  

 

1.2. Beroendevården och narkomanvården i Lund idag 
Nya beroendekliniken i Lund öppnade 11 september 2013. Beroendekliniken består av en 

LARO-mottagning, Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, en specialistalkoholmottagning, 

avdelning 8 (en slutenvårdsavdelning med 8 vårdplatser, med huvuduppdrag 

alkoholabstinensbehandling och abstinensbehandling vid narkotikamissbruk), samt 

dagsjukvården (dagsjukvård för personer med narkotikamissbruk och/eller 

tablettberoende).  

 

Inom beroendekliniken finns ett strukturerat samarbete enheterna emellan. Samarbetet 

innebär bland annat att enheterna har ett gemensamt möte i veckan för att diskutera 

gemensamma klienter, till exempel klienter aktuella för inläggning, samt att personal från 

dagsjukvården deltar i avdelning 8:s rond dagligen, måndag till fredag.  

 

Avdelning 8 och dagsjukvården har tillsammans, inom ramarna för klinikens nya 

uppdrag, utarbetat ett nytt program för abstinensbehandling för personer med 

narkotikamissbruk. Programmet är ett samarbete mellan avdelning 8 och dagsjukvården, 

och innebär följande:  

 

En person med narkotikamissbruk som önskar avgiftning/abstinensbehandling ska aktivt 

söka sig till behandling. Personen kontaktar sekreteraren (som avdelning 8 och 

dagsjukvården har gemensamt) och bokar tid för ett informationssamtal. 

Informationssamtalet sker inne på avdelning 8, med två personal närvarande. När 

informationssamtalet avslutas får personen besked om att ringa tillbaka till sekreteraren 

för besked om inläggning. En personal ansvarar för själva intervjun/samtalet, och den 

andra dokumenterar. Resultatet av informationssamtalet dokumenteras i patientens 

journal. På nästföljande avdelningsrond presenteras informationssamtalet. På ronden 

fattas beslut om personen ska erbjudas inläggning, och i så fall när. Beskedet förmedlas 
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till den sökande när han eller hon ringer tillbaka till sekreteraren. Inläggningen är således 

planerad, inte akut. 

 

Informationssamtalet är ett strukturerat frågeformulär, som behandlar följande områden: 

 

- Patientinformation (den sökande ska visa någon form av id-handling, 

uppge telefonnummer, o.s.v.). 

- Social anamnes (boende, familjeförhållanden, eventuella barn, 

försörjning, hereditet, kontakt med socialsekreterare o.s.v.). 

- Juridiskt (eventuell väntande rättegång o.s.v.). 

- Anamnes fysisk hälsa (till exempel fysisk sjukdom eller fysisk ohälsa 

till följd av missbruket, eventuella överdoser o.s.v.). 

- Anamnes psykisk hälsa (till exempel psykisk sjukdom eller psykisk 

ohälsa till följd av missbruket, suicidförsök o.s.v.). 

- Pågående medicinering (intag av såväl receptbelagda som icke 

receptbelagda läkemedel, eller naturläkemedel). 

- Missbruksanamnes (vilka preparat har den sökande använt tidigare, 

och när använde han eller hon det första gången o.s.v.). 

- Aktuellt missbruk (de senaste två veckorna, mängd, frekvens, 

administreringssätt, senaste intaget o.s.v.). 

- Övrigt (andra öppenvårdskontakter, logistik, eventuell annan 

planering o.s.v.). 

Övriga frågor är om den sökande har tidigare vårdtillfällen p.g.a. missbruk, samt om den 

sökande önskar cannabisavgiftning. Intervjupersonen ska fylla i hur den sökande upplevs 

under samtalet (till exempel opåverkad). 

 

I samband med samtalet får den sökande information om hur programmet fungerar, 

information om slutenvården och dagsjukvården, struktur, regler och behandling. Den 

sökande får sedan skriva under att han eller hon fått informationen och accepterar denna. 

Samtalet avslutas med att den sökande får ett Kontaktkort, där det står när han eller hon 

ska kontakta sekreteraren för att få information om beslut.  

 

Behandlingsprogrammet inleds med 3-5 dygns slutenvård på avdelning 8. Patienten ska 

vara abstinent då han eller hon kommer till avdelningen. Vid inskrivningen träffar 

patienten personal och läkare. En somatisk undersökning görs, och läkaren gör en 

bedömning av psykiatriskt status, samt fattar beslut om medicinsk behandling. Den 

medicinska behandlingen kan bestå i nedtrappningsschema (till exempel buprenorfin, 

diazepam), krampprofylax och sömnmedel. I vården ingår observation och 

dokumentation av objektiv och subjektiv abstinens, samt utvärdering av behandling. I 

programmet ingår att patienten ska lämna urinprov vid inskrivning, samt tre gånger per 

vecka, och eventuellt blodprov, för kontroll av aktuellt missbruk, för kontroll av 

sjunkande nivå av missbrukspreparat, samt för att kontrollera att patienten inte tillför 

något preparat. Andra kontroller och annan behandling kan tillkomma beroende på 
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patientens tillstånd. Under slutenvårdstiden har avdelningen besöksrestriktion, detta för 

att försöka undvika att narkotiska preparat tas in på avdelningen, men även för att 

patienten ska kunna få lugn och ro under abstinensfasen. Besök av myndighetspersoner 

är tillåtna. Egen utevistelse är inte tillåten, men patienten kan följa med ut på kort 

promenad med personal efter bedömning av läkare.   

 

Efter 3-5 dygns slutenvård, eller då läkaren bedömer att det är lämpligt, förs patienten 

över till dagsjukvården. Praktiskt går det till så att en personal från slutenvården går över 

till dagsjukvården med patienten och överlämnar denne, eller så hämtar en personal från 

dagsjukvården patienten (dagsjukvården ligger mittemot avdelning 8 på samma 

våningsplan). På dagsjukvården fortsätter abstinensbehandlingen under 1-3 veckors tid 

(beroende på huvuddrog/typ av drog/droger, abstinensgrad, nedtrappningsschema, 

psykiskt och fysiskt status m.m.). Dagsjukvården arbetar enligt ett strukturerat schema 

(Bilaga 1). Vardagar, kontorstid, erbjuds olika former av aktiviteter, individuellt och i 

grupp. Dagsjukvården erbjuder föreläsningar med olika tema, till exempel Ångestskola, 

Sömnskola, samtal om känslor, information om smittor (till exempel blodsmitta) m.m. 

Vidare erbjuds olika former av aktiviteter, bland andra inhandling, matlagning, 

promenad, avslappning m.m. På helgerna kan patienten komma till avdelning 8 och inta 

och hämta läkemedel som han eller hon är ordinerad, men för övrigt finns inget program 

för helgerna. Efter avslutad behandling skrivs patienten ut.  

 

1.3. Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att belysa hur personer som söker avgiftning uppfattar sin 

motivation till behandling, samt vilka faktorer de uppfattar främjar eller hindrar dem i 

deras motivationsprocess. De specifika frågeställningarna är: 

 

1. Vad är det som gör att patienten söker hjälp?  

2. Hur ser patienten på sin motivation?  

3. Vad anser patienten är viktigt och gynnar honom/henne i att kunna få 

och genomföra behandlingen? 

4. Vilka faktorer anser patienten är mindre gynnsamma, eller hindrar 

honom eller henne att kunna få och genomföra behandlingen? 

5. Hur uppfattade patienterna tiden i behandling? Hur ser patienterna på 

framtiden och det fortsatta förändringsarbetet? 

1.4. Begreppsdefinitioner 
Avgiftning: I detta arbete används ordet ”avgiftning” synonymt med 

”abstinensbehandling” av flera orsaker. Oftast innebär båda såväl medicinsk som 

psykosocial behandling. I internationella sammanhang används oftare ordet 

”detoxification” (= avgiftning) än ”withdrawal treatment” (= abstinensbehandling). 

Därutöver, klienterna som söker hjälp uppger oftast att de önskar hjälp med just 

avgiftning, alltså deras eget ord. Enklast blir att konsekvent använda ordet ”avgiftning” 

genom hela arbetet.  
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Eftervård: Med eftervård menas i denna studie de insatser, med eller utan behandlande 

inslag, som patienten väljer att delta i, till exempel dagvårdsverksamhet, 

behandlingshem, rehabiliteringscenter, eller stödboende. Här räknas inte in öppenvård, 

vilken kan bestå i att patienten går på planerade återbesök en eller flera gånger per vecka, 

eller öppenvårdsprogram med en eller flera träffar per vecka. I föreliggande studie ingår 

eftervården i behandlingsprogrammet, och innebär att efter avslutad slutenvård går 

patienten direkt över till dagsjukvården utan väntetid. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1. Om avgiftning och eftervård 
Avgiftning kan vara en betydelsefull inkörsport till mer långtgående behandlingsinsatser 

(Kleinman et al, 2002). Avgiftning minskar kriminell aktivitet, riskbeteende och 

droganvändning under en viss tid efteråt, samt ökar chanserna för drogfrihet och att gå in 

i behandling. Ju längre tid som patienterna ingår i ett program efter själva avgiftningen, 

desto längre drogfri tid erfar de. Studier har visat att eftervård ska inledas direkt i 

anslutning, inom 24 timmar efter avslutad avgiftning. Att kunna erbjuda eftervård i 

anslutning till avgiftningen kan leda till bättre resultat för patienten, och även till 

minskade omkostnader, än om patienten skrivs ut direkt (Carroll et al, 2009).  

 

Carroll et al (2009) undersökte i sin studie data från 134 personer som vårdats på en 

intensivvårdsenhet för avgiftning. Patienterna avgiftades från heroin och/eller kokain 

och/eller alkoholmissbruk. Medelvårdtiden för samtliga patienter var 2,88 dagar. 

Patienterna som lades in erbjöds uppföljning och/eller eftervård, och i 

utskrivningsplaneringen ingick att tillse att patienterna kom fram till den planerade 

eftervården, till exempel genom att personal följde patienterna dit, eller att mottagande 

eftervårdsenhet hämtade upp patienten. Vid utskrivning hade 91,8 % av patienterna en 

plan för eftervården.  Författarna undersökte vilka faktorer som var positivt, respektive 

negativt associerade med ett gott behandlingsresultat. Att ha en plan för eftervården gav 

generellt en något längre vårdtid, vilket i sin tur var en positiv indikator. Andra positiva 

indikatorer var att i direkt anslutning till slutenvården övergå till vidare behandling, till 

exempel korttidsboende, med eller utan behandling, eller behandlingshem. Indikatorer 

som påverkade negativt var att patienten avbröt behandlingen, att det inte fanns någon 

plan för eftervård, samt att patienten valde öppenvård. Att de som valde öppenvård hade 

en högre prevalens för att misslyckas ansågs ha flera orsaker. Dels kunde det ta tid innan 

patienten fick sin första återbesökstid, men även det faktum att patienterna återgick till 

sin gamla miljö, i vilken det kunde finnas flera faktorer som ökade risken för återfall, 

hade betydelse (Carroll et al, 2009).  

 

I en studie, genomförd av Ghodse et al (2002), intervjuades 69 patienter, och jämförelser 

gjordes mellan de som slutfört opiatavgiftningen och deltagit i eftervård (1), slutfört 

avgiftning men inte deltagit i eftervård (2), och de som inte slutfört avgiftningen (3).  

Programmet innebar i sin helhet: 

 

 Upp till sex veckors inneliggande abstinensbehandling. 

 Sex veckor till sex månader på en rehabiliteringsenhet, inneliggande 

vård.  

 Dagvårdsbehandling, med bl.a. grupp- och individuell behandling, 

återfallsprevention och social träning.  
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Forskarna genomförde uppföljande intervjuer efter 3, 6, 9 och 12 månader. Gruppen som 

slutfört avgiftning och deltagit i eftervård, grupp 1, visade signifikanta förbättringar vid 

samtliga uppföljningar vad gäller minskad användning av opiater och drogfrihet jämfört 

med grupp 2 och 3. Forskarna drog slutsatsen, och refererade även till tidigare studier 

som visar samma resultat, att längden på behandlingen/tiden i behandling, står i positiv 

relation till ett bra resultat (a a). Även Mark et al (2003) belyser i sin studie att tid i 

behandling är positivt relaterat till behandlingsresultat (a a). 

 

2.2. Att söka hjälp  
Att fatta beslutet att sluta med missbruk är en lång process, och skälen varierar från 

person till person. Processen tar olika lång tid, och de problem eller hinder som möts på 

vägen varierar också. Kristiansen (2000) redovisar olika skäl för beslutet att sluta 

missbruka. Negativa konsekvenser som anges bland andra är att man känner sig slutkörd, 

att missbruket skapar problem i relationer till anhöriga, problem med myndigheter, 

problem med ekonomi, upplevelse av förnedrande händelser och oro för hälsan. Ett 

uttryck som ofta används är rock bottom. Med detta menas att personen upplever en form 

av existentiell kris, och man anser sig hamnat i ett bottenläge där man inser att en 

förändring behöver ske. Positiva dragkrafter kan vara att man får nya drogfria vänner, 

inleder ett förhållande med en person som är drogfri, att få arbete eller påbörja en 

utbildning, att omorientera sig inom religion eller andra spirituella områden, att ha blivit 

gravid, eller att man upplever fördelar med att bli drogfri och således bli bemött 

annorlunda (Kristiansen, 2002). 

 

Blomqvist (2002) redovisade i FoU-rapport 2002:2 noggranna kartläggningar av 

missbruksmönster och vägar in i missbruk, och hur detta påverkade och formade också 

vägen ut ur missbruk, hur brukarna beskrev motivations- och förändringsprocessen. I 

rapporten gjordes jämförelser mellan personer som sökt och tagit emot hjälp, och de som 

ansågs ha självläkt. Beslutet att söka hjälp kom när missbruket nått en kulmen, med 

ökande droganvändning och ökade negativa konsekvenser, en upplevelse av försämrad 

psykisk hälsa, ökad livsstress, relationsproblem och legala problem. Skälet att söka hjälp 

kunde vara både att minska de negativa konsekvenserna, men även en önskan om att 

sluta med missbruket. För många personer fanns en upplevelse av att tömt ut de sociala 

och personliga resurserna, och genom att söka och gå in i behandling kunde de finna 

styrka och positiva resurser som de saknade i sin naturliga miljö. För andra sökande 

fanns grundläggande värderingar och positiva minnen från barndomen som gav dem 

styrkan att be om hjälp. Gemensamt var att beslutet att söka hjälp hade vuxit fram som ett 

samspel mellan olika yttre och inre faktorer. Beslutet hade föregåtts av en lång process, 

men många hävdade en kritisk vändpunkt, till exempel en skrämmande händelse, som 

fick dem att gå till handling (Blomqvist, 2002). 

 

Kleinman et al (2002) utgick i sin studie från två olika hypoteser när de undersökte olika 

faktorer som underlättar hjälpsökande beteende och kvarstannande i behandling. Den 

första hypotesen belyser faktorer som påverkar kvarstannande i behandling. Personer 

som har mest att förlora, riskerar mest i sitt sociala eller vardagliga liv, eller vinner mest 
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på drogfrihet, är de som mest troligt fortsätter med en förlängd behandling efter 

avgiftning. Faktorer som kan ha positiv påverkan på resultatet är att ha haft en stabil 

arbetslivserfarenhet, relativt liten kriminell aktivitet, kortare tid med missbruk, inga 

psykiska problem i relation till missbruket och relativt hög integration i samhället. Den 

andra hypotesen handlar om hjälpsökande beteende, och belyser olika teorier om varför 

vissa är mer benägna att söka sjukvård än andra. Egenskaper som påverkar i positiv 

riktning är avsikt att genomföra en förändring, att tro på att behandling kommer att hjälpa 

(den enskilde individen), att påverkas av anhöriga/omgivningen, att gå in i behandling, 

att tro sig kunna gå in i behandling, att tro på behandlingen i sig (att den hjälper personer 

med missbruk), insikt om att delar av behandlingen kan vara svår, insikt om risken för 

återfall, och insikt om sjukdomens svårighetsgrad.  

 

Intervjuer gjordes med 279 personer när de skrevs in för avgiftning samt efterbehandling 

i 30 dagar eller mer. Man jämförde tre interventioner som antogs påverka i positiv 

riktning till uppföljande behandling. Författarna använde begrepp från de två hypoteserna 

för att identifiera faktorer som kunde förutsäga kvarstannande i efterbehandling. 

Resultatet visar att 34 % fullföljde 30 dagars efterbehandling, 29 % 1-29 dagar i 

efterbehandling, och 43 % gjorde ingen efterbehandling.  

 

En stor del av deltagarna var hemlösa, och behandlingen gav dem ett ställe att bo på 

under tiden. En annan stor andel var personer som hade en villkorlig dom, och som 

deltog i vården som en del av kriminalvårdens krav.  

 

Studien visade att starka indikatorer för att nyttja vården var att personen hade för avsikt 

att söka denna, att tro på att behandlingen kommer att hjälpa, samt att tro på sig själv att 

man kommer att gå in i behandlingen, så kallad self-efficacy. Att omgivningen/anhöriga 

ansåg att man skulle gå in i behandling motiverade inte i någon stor utsträckning. 

Starkaste indikatorerna var att man hade för avsikt att påbörja behandling, att kunna 

genomföra en ansökan om behandling och tro på sin förmåga att kunna fullfölja de krav 

som följer, samt att tro på att behandlingen kommer att hjälpa den enskilde individen. 

 

Författarna poängterar vikten av att fortsätta motivera patienten under avgiftningen så att 

denne går vidare till efterbehandling. I detta motivationsarbete kan man använda sig av 

psykosociala interventioner, såsom uppmuntran att tro på att efterbehandling kommer att 

hjälpa personen att må bättre, få förbättrad hälsa, ökad förmåga och möjlighet att lösa 

problem och bättre ekonomi. Ett sätt att förbereda patienten för eftervården är att låta 

denne så långt det är möjligt delta i sin egen vård (Kleinman et al, 2002).  

 

Sheehan et al (1986) intervjuade i en studie 50 personer, med syftet att ta reda på 

anledningen till att de sökte hjälp och om deras förväntningar och farhågor, i samband 

med att de sökte hjälp på en avgiftningsklinik i London.  

 

Över 60 % såg inte att de hade någon annan möjlighet än att söka hjälp, knappt 25 % var 

intresserade av den behandling som erbjöds, 18 % angav kort väntetid som skäl och 12 % 
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hade rekommenderats av andra personer att söka på den kliniken. Över hälften av 

personerna hade rekommenderats eller remitterats att söka av till exempel läkare eller 

socialsekreterare.  

 

De vanligaste anledningarna till att söka hjälp var en upplevelse av att ha tappat kontroll 

över sitt liv, att ha blivit beroende av droger, att behöva droger varje dag, att känna sig 

deprimerad, att känna sig sjuk nästan hela tiden, kraftig viktnedgång, att ha förlorat 

respekten för sig själv, att ha blivit arresterad, att föräldrarna upptäckt missbruket, att inte 

ha ett arbete eller att ha börjat injicera. Många uttryckte oro över sin fysiska hälsa, till 

exempel att ha fått hepatit, att ha fått abscesser, att inte längre kunna hitta vener, att ha 

tagit en överdos, eller att de kände någon som tagit en överdos. Andra beskrev 

påtryckningar från familj eller arbetsgivare, samt oro över att barnen omhändertagits. 

Vidare beskrev de att de sökte hjälp eftersom de hittat nytt arbete eller träffat en ny 

partner. En del kände sig tvingade att söka hjälp då de blivit vräkta, eller av juridiska 

skäl, till exempel som en del av kontraktsvård.  

 

Farhågor med att söka behandling som personerna uppgav var bland andra att göra 

behandlaren besviken, att inte kunna hålla sig ifrån drogande vänner, att inte kunna få 

den behandling som de ansåg sig behöva, att misslyckas med behandlingen, att 

abstinensen skulle bli för stark och leda till att man tog återfall eller att inte bli förstådd 

(Sheehan et al, 1986).  

 

2.3. Motivation 
 

”Plåga och välsignelse – var har väl sin. 

Inte vet jag livets mått, men vet att du blev min. 

Din kalk var som eld. Din saft var som galla. 

Du bjöd sju bedrövelser, och jag drack dem alla.” 

 

(Boye, 1966, s. 265, ur dikten ”Blomman bitterhet”) 

 

En utgångspunkt är att alla människor är motiverade, menar Eriksson & Skoog (2011). 

Människan har en positiv drivkraft, är aktiv, målinriktad, social och konstruktiv. Alla 

människor har möjlighet till förändring, men den positiva drivkraften kan vara försvagad 

av olika anledningar. Motivation kan ses som en process. En klient ska inte antas vara 

omotiverad för att denne inte önskar genomföra förändringar direkt. Motivation och 

beredskap till förändring påverkas av faktorer i livssituationen, fysiskt hälsa, social 

situation, meningsfull fritid, samhällsengagemang, livsåskådning och känslomässiga 

behov. Motivation skapas alltså fortlöpande i ett sammanhang. Faktorer som kan påverka 

motivationen är: 

 

- Eget tidsperspektiv, till exempel tankar om framtiden. 

- Upplevelse av negativa konsekvenser. 

- Yttre påtryckningar. 
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- Upplevelse av positiv livskvalitet, till exempel bättre hälsa, bättre 

funktion i sociala sammanhang. 

- Att frivilligt gå in i behandling.  

- Allvarlighetsgraden, d.v.s. att inse allvaret påverkar personen att söka 

hjälp. 

- Att kunna identifiera värdefulla alternativ. 

Det är svårt att definiera och mäta motivation. Inom motivationsforskning skiljer man 

mellan inre och yttre motivation. Med inre motivation menas den beredskap för 

förändring som kommer inifrån individen, till exempel till följd av konsekvenser av 

missbruket, värderingar, önskningar om förväntat resultat. Med yttre motivation avses 

olika aspekter av yttre påverkan, tvång, påtryckningar, krav från till exempel familj, 

arbete och rättsliga aspekter. Den yttre motivationen kan komma att påverka den inre 

motivationen – det är en process som sker i etapper. En behandling bör matcha klienten 

där denne befinner sig i sin egen beslutsprocess för att gynna förändringsarbetet 

(Eriksson & Skoog, 2011).  

 

Motivation är en förutsättning för att vård och behandlingsinsatser ska leda till att en 

person kommer ifrån sitt missbruk, eller kan minska skadorna som ett fortsatt missbruk 

medför. Motivationsarbetet ska fortgå under behandlingen, eftersom motivation är en 

färskvara, annars finns risken att motivationen avtar och personen avbryter behandlingen 

eller återfaller. En persons motivation varierar över tid, men tenderar att vara starkast vid 

den tidpunkt då personen söker hjälp. För framgångsrikt resultat är det av stor vikt att 

kunna erbjuda hjälpen när personen söker den (SOU, 2011). 

 

Blomqvist (2002) beskriver i FoU-rapport 2002:2 att motivation att sluta eller att söka 

hjälp ofta har växt fram till följd av ökade negativa konsekvenser livet. Faktorer som 

påverkar är egen viljestyrka, att ha fattat ett eget beslut, en inre mognad, positiva 

händelser, förnedrande eller skrämmande händelser, förändrad livssituation, 

relationsproblem, påtryckningar eller stöd från anhöriga, existentiella problem, legala 

problem, hälsoproblem eller arbetsrelaterade problem. Den sökande kan uppleva sig själv 

inte ha tillräckliga resurser att sluta, och behandlingen kan ses som en möjlighet att bryta 

en negativ trend och att leda in livet på en annan väg (Blomqvist, 2002).  

 

Eriksson & Skoog (2011) genomförde kvalitativa intervjuer med åtta före detta 

missbrukare om vilka faktorer som påverkade dem att söka vård. Enligt klienterna är 

motivation en färskvara i relation till bland annat egen vilja, önskemål, omgivningens 

krav och samhällets resurser. Motivation kan hindras av att klienten känner misstro, att 

klienten tvingas till behandling, och upplevelse av att inte kunna påverka. Vidare kan 

motivation gynnas av upplevelse av sammanhang, känsla av att kunna påverka och att 

delta i vården. Motivation påverkas även positivt av upplevelse av positiva resultat, 

beredskap för förändring, egna önskemål gällande behandling, en inre motivation eller ett 

inre ”driv”, och en positiv terapeutisk relation. Eriksson & Skoog (2011) sammanfattar i 

resultatet av sin studie vad brukarna själva beskriver som motivation: 
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- Inre motivation: negativa sociala konsekvenser, psykiskt 

illabefinnande, negativ självbild med känsla av misslyckande, 

missnöje med sig själv, värdelöshet och uppluckrad moral, 

likgiltighet, upplevelse av kontrollförlust och av att botten är nådd.  

- Yttre motivation: påtryckningar från arbetet, vräkning från bostad, 

juridiska aspekter, ekonomiska aspekter, bristande socialt nätverk där 

umgänget bara består av andra missbrukare, vilket i sin tur leder till 

ensamhet och isolering, påtryckningar från familj och/eller vänner 

och/eller socialtjänsten, att få egna barn, krav eller ultimatum från 

omgivningen (a a).  

2.4. Förändringsarbete och behandlingsplanering vid 
missbruksproblem 
Många patienter har stora brister i förutsättningarna för förändringsarbete. Det kan till 

exempel vara en lång och väl utvecklad missbruksidentitet, tidigare negativa erfarenheter 

eller nedsatt kognitiv förmåga. Detta ställer då stora krav på behandlaren att hjälpa 

patienten påbörja och genomföra förändringsarbetet. Själva kartläggningen kan ha 

motivationshöjande effekt, och kan i sig bidra till en förändring. Förutsättningar för 

förändringsarbete:  

 

- Att patienten uppfattar att det finns ett problem. 

- Att patienten har tidigare erfarenheter av att ha lyckats med 

förändring, samt att patienten vet och känner att det är tillåtet att både 

lyckas och misslyckas. 

- Att patienten har tilltro till sin egen förmåga, s.k. self efficacy.  

- Att patienten har en positiv självbild och har respekt för sig själv och 

andra personer. 

- Att patienten har tillräcklig kognitiv förmåga att kunna föreställa sig 

en annorlunda eller ny situation. 

- Att patienten känner att hon eller han har en möjlighet att påverka och 

kontrollera situationen.  

Allt förändringsarbete måste utgå från patienten själv, från dennes situation och hur han 

eller hon ser på den. En noggrann kartläggning av situationen ger både patienten och 

behandlaren en möjlighet till överblick, samt tid för reflektion. Kartläggningen lägger 

grund för beslut om åtgärder och behandling. En noggrann kartläggning motverkar 

ogenomtänkta och impulsiva åtgärder. Behandlingsplaneringens grunder kan beskrivas 

enligt följande: 

 

1. Kartläggning: syftet med kartläggningen ska vara tydligt för 

patienten. Det optimala är att de personal eller behandlare som 

genomför kartläggningen förmår att både arbeta strukturerat utifrån 

intervjuformuläret, samtidigt som personal kan skapa en allians med 
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intervjupersonen så att inte nyanserna går förlorade i ett alltför strikt 

hållande vid intervjufrågorna. Detta är viktigt för att kunna uppnå 

syftet med kartläggningen och möta patientens behov på ett 

konstruktivt och givande sätt.  

2. Bedömning: informationsinsamlingen följs av en bedömning. I detta 

fall avses att informationssamtalet redovisas på en rond. Ärendet 

diskuteras och beslut fattas om inläggning. Redan nu finns en delvis 

färdig plan för insatserna och behandlingen.  

3. Matchning: planeringen fullföljs i samråd med patienten i samband 

med inläggningen, d.v.s. en matchning görs. Under behandlingens 

gång kan man behöva utvärdera och anpassa insatserna, en s.k. 

processmatchning. Planering och utvärdering, samt eventuell 

omvärdering, pågår fortlöpande under vårdtiden tillsammans med 

personal/kontaktpersoner och i samband med rond.  

Som personal är det viktigt att vara medveten om att den information som kommer fram 

vid kartläggningen till viss del är en ögonblicksbild, t.ex. när det gäller aktuellt drogintag. 

När personal och patient träffas vid inläggningen kan situationen ha förändrats (Melin & 

Näsholm, 1998).   

 

2.5. Förändringsarbete och behandlingskontext 
Förändringsarbetet har ofta startat långt innan personen sökte hjälp, och har varit en lång 

process i samverkan mellan en rad yttre och inre faktorer. Att lösa problem med missbruk 

är inte enbart att sluta med drogerna, men även att hitta nya sammanhang och ett annat 

sätt att leva. Blomqvist (2002) visade i sin FoU-rapport att vägen till drogfrihet ofta 

kantas av återfall, svårigheter att hitta en ny plats i tillvaron och ett nytt socialt 

sammanhang. Det beskrivs som viktigt att hitta värdefulla alternativ till missbruket. 

Faktorer som ökar förutsättningarna för att lyckas med drogfrihet är en upplevelse av inre 

förändring (till exempel ett nytt sätt att tänka, en ökad viljestyrka), stöd från andra, yttre 

förändring eller ny levnadsmiljö (till exempel att ha flyttat), nytt socialt liv och nya 

levnadsvanor. Konsekvenserna kan bli att den totala livsstressen minskar, ett ökat antal 

positiva händelser, förbättrad psykisk hälsa och förbättrade yttre omständigheter (till 

exempel vad gäller arbete, legala aspekter eller relationer). Förbättringarna är inte bara 

relaterade till drogfriheten utan kan även utgöra faktorer som gör att drogfriheten 

vidmakthålls (Blomqvist, 2002).  

 

I en behandlande kontext kan flera faktorer identifieras som gynnar utfallet. 

Betydelsefulla inslag i vården är en trygg och stödjande vårdmiljö, drogfrihet, fast 

struktur och individuella samtal, samt fysisk aktivitet, en terapeutisk relation, 

gruppsamtal, specifik terapi och farmakabehandling. Viktigast är att bli bemött med 

respekt och engagemang, att bli sedd som en värdefull och unik person, samt att få stöd 

på egna villkor utifrån egna förutsättningar och förväntningar. Resultaten i Blomqvists 

studie (2002) visar att patienterna inte ser sig som passiva mottagare, utan som aktiva 

deltagare, som önskar medverka utifrån och i relation till egna resurser. En framgångsrik 
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behandling kännetecknas av en genuin och tillitsfull relation till terapeuten, en 

terapeutisk miljö som inger hopp om att en lösning är möjlig, en terapeutisk miljö som 

ger ett trovärdigt budskap, och en terapeutisk miljö med en metod som kräver ett 

ömsesidigt engagemang som främjar tilltron till behandlaren (Blomqvist, 2002). 

 

För att ett motivationsarbete ska kunna genomföras krävs ett möte människor emellan 

och att en relation skapas. Ett positivt behandlingsklimat är av stor vikt. Av stor vikt är 

att personal kan förmedla engagemang (att visa att man bryr sig), hopp (om att det finns 

möjligheter för förändring), tilltro (att tro på klientens förmåga och resurser samt kunna 

ställa rimliga krav i förhållande till dessa), visa aktning (förmedla att klienten har ett 

människovärde), förståelse (att visa att man förstår och ser lidandet) och ärlighet (att vara 

äkta gentemot klienten, men även förmedla tydlighet vad gäller ramarna för den 

terapeutiska relationen) (Revstedt, 2014).  

 

2.6. Teoretiska perspektiv 
 
2.6.1. Förändringsarbete och Stages of change 
Förändringsarbete kan ses som en process i flera steg. Alkoholforskarna DiClemente och 

Prochaska utvecklade på 1980-talet en modell, Stages of change, för att beskriva denna 

process. Modellen utformades initialt som en cirkel (Figur 1) då forskarna ansåg 

förändringar vara en linjär process, där en person går igenom förändring från ett steg till 

nästa (Prochaska & DiClemente, 1984). 

 

 
 
Figur 1: Stages of change enligt Prochaska och DiClemente, 1984 

 

I fortsatta studier fann Prochaska och DiClemente att återfall många gånger ingår i 

processen, och att ett återfall innebär att personen, temporärt, faller tillbaka till ett 

tidigare stadium i processen, från vilket personen återupptar/fortsätter sitt 

förändringsarbete. För varje återfall fortsätter personen i processen med ny kunskap, 

d.v.s. att personen lär sig något av sina ”misstag”. Varje steg i processen innefattar ett 

visst antal uppgifter som personen behöver utföra för att gå vidare till nästa steg. Såväl 

uppgifterna som den tid det tar att utföra dem varierar från individ till individ. Att forma 

bilden av processen som en spiral (Figur 2) gav en mer rättvisande beskrivning av hur 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://0.tqn.com/y/addictions/1/S/j/1/-/-/stages-of-change-model-diagram.jpg&imgrefurl=http://addictions.about.com/od/addictiontreatment/ss/The-Stages-Of-Change-Model-In-Addiction-Treatment.htm&h=411&w=577&tbnid=ktqsk-2QGyvJ8M:&zoom=1&docid=sYNR2468pmPJhM&ei=Uk8sVIDpCsHfywOg2YGoAg&tbm=isch&ved=0CEsQMygkMCQ&iact=rc&uact=3&dur=1728&page=2&start=27&ndsp=34
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processen ser ut och fungerar. En implikation för vården/behandling, enligt författarna, är 

att Stages of change-spiralen kan hjälpa till att förstå vikten av att möta patienten där 

denne befinner sig i processen. Hur väl patienten lyckas i behandlingen relaterar till var i 

förändringsprocessen han eller hon befann sig innan behandlingen startade (Prochaska et 

al, 1992).  

 
 
Figur 2: Stages of change, enligt Prochaska och DiClemente, 1992. 

 

2.6.2. Motivation och motivationsprocessen 
Motivation kan beskrivas som en strävan att leva ett så meningsfullt och självförverkligat 

liv som möjligt. En sådan beskrivning är baserad på en positiv människosyn, vilken 

innebär att människan ses som en konstruktiv, målinriktad, social och aktiv varelse. 

Motivationskraften är inifrån kommande, och styrkan i kraften är baserad på tidigare 

upplevelser som individen har med sig. Inifrån kommande förändringar sker gradvis, 

efter hand, och yttrar sig sällan som synbara förändringar initialt. Förändringsarbete är en 

långsam process, och det kan vara av stor vikt att hjälpa individen att identifiera de små 

förändringarna och framgångarna, vilka i sin tur kan ha bidragit till att stärka individens 

inre livskraft och positiva drivkraft (Revstedt, 2014). Eftersom förändringsarbete är en så 

långsam process är det av stor vikt att arbetet kan fortsätta även efter utskrivning. 

 

Alla människor är i grunden motiverade. Dock har inte alla människor förmåga att 

utnyttja sin konstruktiva sida, förmår inte att uttrycka sin vilja till ett gott liv i handling, 

eller ser inte möjligheterna att välja annorlunda. Detta benämns som latent, eller vilande, 

motivation. Motsvarigheten benämns som manifest, eller synlig och tydlig, motivation. 

Manifest motivation är där människan har kontakt med sin positiva drivkraft och 

konstruktiva sida, och ser genom detta möjligheter att göra val. En person med latent 

motivation kan ha samma problem som en person med manifest motivation – skillnaden 

är hur konstruktivt (eller destruktivt) personen tar itu med problemet. Graden av 
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motivation, hur väl man är i kontakt med sin positiva drivkraft, påverkas av olika faktorer 

och förändringar i livssituationen (Revstedt, 2014).  

 

Motivation kan ses som en våg- eller spiralformad process, snarare än en linjär. Precis 

som i förändringsarbete, kantas vägen av tillbakagångar, som en del av processen, men så 

småningom kan individen skönja till exempel perioder av återfall som inte kommer lika 

ofta, eller inte blir lika intensiva (Revstedt, 2014). 

 

Vidare när det gäller motivation, oavsett hur den yttrar sig hos klienten, så har den inget 

samband med behandlingsresultatet, menar Jenner (1992). Däremot har 

behandlingsklimat och behandlarens inställning och agerande betydelse, och kan hjälpa 

en klient som initialt inte hade så hög motivation att stanna kvar i behandling. 

Behandlingsmotivation påverkas i hög grad av det bemötande klienten får. Klientens 

motivation står i positiv relation till organisationens och behandlarens engagemang och 

intresse.  

 

Behandlaren påverkar klienten med sina förväntningar. Klienten uppfattar dessa och 

agerar utifrån dessa. Viktiga egenskaper hos behandlaren är att kunna skapa en relation, 

att vara icke-dömande och lyhörd, samt ha en god förmåga till självreflektion. Det måste 

finnas en förtroendefull relation mellan klient och behandlare. Behandlaren måste ha 

tilltro till klientens förmåga. Vad som är realistiskt att åstadkomma måste avgöras i 

samråd med klienten. Tolkningen av patientens uttalanden färgas av behandlarens 

förmedvetande, d v s behandlarens uppfattning av hur klienten ”är”, av hur behandling 

ska bedrivas, vilka resultat man förväntar sig och hur kulturen på enheten ser ut.  

Enligt Jenner (1992) bestäms motivation i huvudsak av tre faktorer: 

 

1. Målet. Är målet möjligt att uppnå? 

2. Uppnåendets värde. Hur eftersträvansvärt är målet? 

3. Misslyckandets sannolikhet. Hur stor är chansen att jag lyckas? 

Hur klienten svarar på dess frågor grundar sig på de erfarenheter klienten har med sig (a 

a). 

 

2.7. Uppsatsens inplacering i en pedagogisk referensram 
Denna uppsats har som huvudsakligt fokus att undersöka vad som hindrar och främjar 

individers motivation till fortsatt behandling. Motivation till förändring sammanhänger 

intimt med lärande, t.ex. i form av nya kunskaper och insikter som i sin tur kan bana väg 

för förändring och utveckling. Det finns stora likheter mellan förändringsprocesser och 

s.k. transformativt lärande. Transformativt lärande är en process, i vilken individen 

ifrågasätter tidigare insikter som ett resultat av kritisk självreflektion, vilken successivt 

resulterar i förändrade perspektiv och en alternativ handlingsrepertoar (Moore 2005).  

Uppsatsens uppkomst och intresse kan, genom att författaren är nära förbunden med den 

verksamhet som intervjupersonerna rekryterats från, även relateras till begrepp som 

arbetsplatslärande (Ellström 2001) och förbättringskunskap (Socialstyrelsen 2011). 
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Lärande främjas av aktivt deltagande i utveckligs- och förbättringsarbeten, och kan 

vidare främja arbetskapacitet och kompetensutveckling (Ellström, 2001). 

Förbättringskunskap är en begrepp som innefattar kunskap om system, gruppdynamik 

och lärandestyrt förbättringsarbete, för att på flera nivåer i en organisation gå från ord till 

handling (Socialstyrelsen, 2011). Genom att ta reda på hur de personer som 

verksamheten vänder sig till ser på sin motivation, sina erfarenheter av den vård de 

erbjudits och deras förslag till förbättringar, finns möjligheter till ny kunskap på såväl 

individuell som organisatorisk nivå. Denna kunskap kan sedan utgöra en grund för kritisk 

reflektion på arbetsplatsen och till fortsatt metod- och kvalitetsutveckling.  
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3. METOD 
 

3.1. Den fenomenografiska forskningsansatsen 
Målet med intervjustudien var att få fram så många olika uppfattningar som möjligt från 

patienterna. Den fenomenografiska ansatsen är ett sätt att arbeta med uppfattningar för att 

jämföra och identifiera skillnader i materialet. 

 

Ordet fenomenografi kommer från grekiskans phainomenon (framträdande) och graphein 

(beskrivning) – att beskriva det som framträder. Fenomenografin utvecklades på 1970-

talet av en grupp forskare på den pedagogiska institutionen i Göteborg för att djupare 

kunna studera studenternas perspektiv: för att förstå hur studenterna lär sig måste man 

först hur studenterna uppfattar och hanterar ett problem. Fenomenografin har sina rötter i 

inlärningsforskning men har bl a även kommit att användas inom hälso- och sjukvård. 

Fenomenografi är inte en forskningsmetod, utan snarare en forskningsansats, om olika 

sätt att förstå, uppfatta och erfara ett fenomen (Larsson, I, 2010). 

 

Enligt Marton (i Dahlberg, 1997) kan man se fenomenografin som en empirisk 

fenomenologi (empiri i betydelsen att veta eller dra slutsatser på bas av erfarenheter och 

undersökningar). Inom fenomenografin menar man att företeelser i människans omvärld 

kan uppfattas på kvalitativt skilda sätt – det är sällan att samma företeelse uppfattas 

likadant av olika personer. Inlärning kan t ex beskrivas som en kvalitativ förändring av 

ens uppfattning (Dahlberg, 1997).  

 

Livsvärlden kan beskrivas på olika sätt. Med Första ordningens perspektiv menas vad vi 

konkret kan iaktta, observera, det som är fakta. Med Andra ordningens perspektiv menas 

hur någon upplever något, hur ett fenomen ter sig för någon. Syftet är att skapa 

förståelse, och man tar inte ställning till om det är sant eller falskt. Fenomenografin 

fokuserar på Andra ordningens perspektiv. Fenomenografiska beskrivningar är byggda 

på empiri, d.v.s. hur människor beskriver att de uppfattar omvärlden, hur den framstår för 

dem, och tar inte ställning till hur det ”egentligen” är, till orsakssamband, förklaring eller 

frekvens. Med uppfattning menas här inte åsikt, utan det som man håller för självklart, 

den ”oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” (s 21, Larsson, S, 2010).  

 

Fenomenografi är ingen metod, och det finns ingen fast ”fenomenografisk metod”. 

Forskningsmetoden anpassas istället till forskningsproblemet. Fenomenografin är: 

  

- Deskriptiv, d v s kvalitativt olika uppfattningar beskrivs. De olika 

beskrivningarna gestaltas i kategorier. 

- Innehållsorienterad, d v s beskriver tänkande och uppfattningar i termer 

av innehåll, vad som erfars och förstås av en person. 

Vidare har fenomenografin: 
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- En relationell aspekt, d v s beskriver relationer mellan omvärlden och 

människor, relationen mellan det som uppfattas och den som uppfattar 

(Dahlberg, 1997). 

Inom fenomenografin arbetar man inte med på förhand uppställda teorier eller med 

hypoteser. Syftet med forskningen och databearbetningen är att hitta kvalitativt skilda 

uppfattningar. Dessa uppfattningar beskrivs sedan i kategorier. Varje kategori innehåller 

en unik beskrivning av en uppfattning av ett fenomen, och alla kategorier är kvalitativt 

helt skilda åt (Larsson, S, 2010). Det empiriska materialet som är föremål för analys i 

fenomenografiska studier utgörs av kvalitativa intervjuer. Forskaren ska ur materialet 

urskilja kvalitativa skillnader som sedermera organiseras i kategorier. I arbetet ingår att 

kunna pendla mellan delarna och helheten för att kunna beskriva variationerna i det 

studerade kontextet (Johansson, 2009). 

 

3:2. Kvalitetskriterier 
För att bedöma trovärdighet, eller reliabilitet är det vanligt att man använder sig av en 

oberoende bedömare. Denne få gå igen allt material. Bedömaren ska sedan utifrån de nu 

tomma kategorierna inordna alla svar/utsagor under rätt kategori. När detta är genomfört 

jämförs sedan de olika färdiga kategorierna: forskarens och den oberoende bedömarens, 

och redovisas t ex i form av procentmått på överensstämmelse. Notera att den oberoende 

bedömaren inte tar ställning till hur väl kategorin beskriver data utan enbart fördelar data 

i kategorierna (Larsson, S, 2010).  

Trovärdighet kan också benämnas som intern validitet, med vilket menas huruvida 

forskaren med hjälp av en metod undersökt vad som var avsett att undersökas. Själva 

genomförandet är avgörande för resultatet. För att validera en studie är det av största vikt 

att forskaren kan redovisa hur datainsamling och analys gått till väga, samt hur resultat 

och slutsatser har uppkommit (Dahlberg, 1997). 

Generalisering eller extern validitet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföra 

till annan grupp, situation eller annat kontext, till exempel om kategorierna kan lyftas ut 

och appliceras i annat kontext. Generalisering är inte alltid möjligt eller nödvändigt inom 

kvalitativa studier för forskaren själv. Generalisering kan vara upp till läsaren, eller för 

andra som önskar använda resultaten för egna, fortsatta studier (Dahlberg, 1997). 

Objektivitet, eller beskrivning an den egna förförståelsen, innebär forskarens förmåga att 

förhålla sig neutral och inte färga resultatet med sin egen förförståelse så att resultatet 

snedvrids. I kvalitativa studier är det i sort sett omöjligt att frångå att förförståelsen 

påverkar. Forskarens förförståelse påverkar i större eller mindre drag hela 

forskningsprocessen (Dahlberg, 1997). Johansson (2009) förespråkar att forskaren 

använder förförståelsen som en tillgång, ett verktyg, i tolkningsprocessen, för att låta nya 

aspekter av det studerade fenomenet framträda (Johansson, 2009).  

 

3.3. Att analysera kvalitativt material 
Ahrne & Svensson (2011) beskriver tre grundläggande arbetssätt i processen med att 

genomföra vetenskapliga analyser: att sortera (1), att reducera (2) och att argumentera 

(3): 
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1. Att sortera: Innebär att skapa ordning och att redan tidigt försöka säkerställa en 

överblickbarhet, d.v.s. blir förtrogen med sitt material. Det är inte mängden data utan 

variationen och innebörden som är viktigast.  Arbetet genomförs dels genom att 

strukturera och avgränsa, och samtidigt skapa variation inom temat, dels genom att 

läsa texten om och om igen – inte med intervjuarens ögon utan med analytikerns 

ögon, för att få nya perspektiv. För att skapa koder (eller kategorier) läses materialet 

rad för rad och kommentarer skrivs i marginalen. Kommentarerna översätter eller 

sammanfattar olika fragment i utskrifterna. Kommentarerna ska initialt vara mer 

spontana och mer öppna, för att vid senare genomläsningar bli mer fokuserade. I takt 

med att samma tema eller uttryck återkommer börjar ett mönster ta form och en kod 

kan skapas. Om det man fokuserar på är det som återkommer oftast eller är det som 

bryter mönstret är inte det viktigaste, utan det är snarare att låta ”empirin tygla ens 

förståelse av det studerade fenomenet” (s. 198, Ahrne & Svensson, 2011). 
   Koderna skapas för att sortera materialet. Kategorierna/koderna skapas av forskaren 

genom att kommentarerna knyts till påståendena som stryks under i texten, klipps ut 

och sorteras. Mönster skapas/utkristalliseras. Forskaren måste läsa texten, ”umgås” 

med den, lära känna den. Först som helhet, sedan i detalj, för att sedan knyta an till 

helheten igen. Intervjuguiden ska ses som ett undersökningsinstrument, inte ett 

analysinstrument. Viktigt att tänka på är även att som forskare styrs sorteringen av 

favoritbegrepp, teoretiska perspektiv, alltså av den egna förförståelsen.  

 

2. Att reducera: Innebär att skapa koncentration och skärpa. I arbetet med texten väljer 

och väljer forskaren bort ur materialet för att skapa en god presentation. Materialet 

ska återges på ett selektivt men rättvisande sätt. Lite som en dialog: vad säjer 

materialet mig? I den här fasen redigerar man texten: vilka empiriska exempel 

illustrerar tydligast det fenomen som det belyser? Här skapas begrepp. 
 

3. Att argumentera: Innebär att skapa självständighet i förhållande till tidigare 

studier/referenser. Materialet används i relation till tidigare kunskap, det 

”förgivettagna” Forskaren formulerar sina fynd. Ett argument är ett resonemang eller 

en uppsättning påståenden som syftar till att övertyga, och som kan presenteras för 

läsaren (Ahrne & Svensson, 2011).  
 

3:4. Planering och genomförande 
 

3.4.1.Val av metod 
För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerat intervjuformulär. Syftet med den kvalitativa intervjun är att erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld, hur denne förhåller sig till livsvärlden, samt 

att identifiera och tolka meningar i centrala teman i intervjupersonens upplevda livsvärld. 

Målet är att erhålla beskrivningar av kvalitativ kunskap. Intervjuaren erhåller otolkade 

beskrivningar som denne sedan ska bearbeta och tolka.  
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Kvalitativa intervjuer innehåller inte standardiserade frågor utan snarare av öppen 

karaktär. I arbetet med kvalitativa intervjuer som metod är intervjuaren fokuserad på ett 

ämne eller ett tema. Intervjupersonen ska beskriva specifika situationer eller 

uppfattningar som är relaterade till temat. Intervjuaren är den person som har till uppgift 

att upprätthålla fokus på ämnet. Det är av stor vikt att intervjuaren är öppen och lyhörd 

för vad intervjupersonen berättar, och samtidigt ha en kritisk medvetenhet om den egna 

förförståelsen.   

 

De beskrivningar som intervjupersonen bidrar med kan vara mångtydiga, ibland även 

motsägelsefulla. Det är intervjupersonens uppgift att klargöra om detta är beror på 

missförstånd av frågan, eller om det är en följd av hur intervjupersonen ser på fenomenet. 

Till exempel kan en intervjupersons uppfattning förändras under intervjuns gång, att han 

eller hon plötsligt minns något som inte framkommit tidigare. 

    

Den kvalitativa intervjun ställer höga krav på intervjuarens känslighet för temat. Detta 

och förkunskaper om ämnet beskrivs som viktiga beståndsdelar för att kunna uppfatta 

nyanser. Samtidigt är det viktigt att intervjuaren inte låser sig i förutfattade meningar, sin 

förförståelse.  

 

Den kvalitativa intervjun är en mellanmänsklig situation som kan framkalla både positiva 

och negativa reaktioner, för både intervjuaren och intervjupersonen. För många 

intervjupersoner är dock intervjun en positiv upplevelse av att en annan person är 

intresserad av deras uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

3.4.2.Urval 
I studier med fenomenografisk ansats sker valet av intervjupersoner inte slumpmässigt, 

utan man väljer för att kunna få med så många olika uppfattningar som möjligt. Urvalet 

är snarare strategiskt. Vanligast ingår intervjuer med 20-50 personer (Larsson, S, 2010).  

Inklusionskriterier för studien var patienter som sökt sig till avgiftningsprogrammet via 

informationssamtal, alltså planerade inläggningar. Övriga inklusionskriterier var att målet 

var att patienten skulle genomföra hela avgiftningsprogrammet från informationssamtal 

via slutenvård till dagsjukvård, men då fokus för intervjun låg på hjälpsökande och 

motivation skulle patienten inte exkluderas om han eller hon inte genomförde hela 

programmet av någon anledning. Exklusionskriterier var att patienterna enbart planerade 

genomföra slutenvård. Övriga exklusionskriterier var att patienten åkt till 

behandlingshem, eller liknande, efter genomförd behandling, och därför var svår att få till 

en intervju med.  

 

För att kunna identifiera urvalet rekvirerades, via en administratör, en lista på patienter 

mellan 2013-09-11 – 2014-03-11 som hade slutenvården och dagsjukvården som 

gemensam nämnare, 39 stycken personer. Från denna lista identifierades, via 

journalgranskning, 19 personer som sökt sig till vården via informationssamtal. Dessa 

personer blev det primära urvalet. Av dessa 19 personer var en person avliden. En person 

var endast avsedd att vara på slutenvården. Två personer var på behandlingshem. Kvar 
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blev 15 personer. För en av personerna var telefonnumret inte längre i bruk. Av de 14 

som kvarstod svarade 8 personer att de önskade delta. En person klarade av personliga 

skäl inte av att komma till intervjun. En annan person dök aldrig upp och har inte gått att 

nå. Kvar blev 6 personer som tackade ja till att delta, och där intervjuerna genomfördes. 

  

3.4.3. Instrument och datainsamling 
Den vanligaste typen av datainsamling i studier genomförda med fenomenografisk ansats 

sker genom semistrukturerade intervjuer. För detta använder forskaren en intervjuplan 

med fasta ingångsfrågor, och sedan följdfrågor som formas utifrån svaren på 

ingångsfrågorna. Som en hjälp kan man använda sig av en checklista för att hålla sig till 

strukturen och ämnet. Att bara ingångsfrågorna är fastställda beror på att man menar att 

alla svarar utifrån sin egen tolkning av frågan, och först när man hör svaret så vet man 

hur frågan tolkats (Larsson, S, 2010).   

 

Intervjuguiden som är använd i denna studie är sammanställd av författaren för att kunna 

besvara frågeställningarna (Bilaga 2). Vid intervjusessionerna spelades intervjuerna in 

via mikrofon och dator (privatägd dator utan tillgång till journaler), och sparades på usb-

minne. Intervjuerna pågick mellan 30 och nära 50 minuter, med en tendens till att 

intervjuerna blev längre för varje intervjutillfälle. Första intervjun genomfördes 2/4 -14, 

och sista 22/4 -14. Samtliga intervjuer startades med en genomgång av syftet med 

intervjun, och genom att fråga ytterligare en gång om personen önskade delta. 

Intervjuerna avslutades genom att fråga intervjupersonerna om de önskade ta del av 

resultatet.  

 

De utvalda intervjupersonerna kontaktades via telefon. Ett informationsbrev (Bilaga 3) 

lästes upp, och personerna tillfrågades om de önskade delta. Om personen svarade 

jakande, bokades en tid för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes som ett personligt 

möte, i en lokal på Psykiatriska kliniken i Lund, som inte låg på slutenvården eller 

dagsjukvården. Undantaget var en intervju som genomfördes på en LARO-mottagning i 

centrala Lund. 

 

3.4.4. Etiska överväganden 
Tillstånd att genomföra studien söktes via brev (mail) till verksamhetschefen, Bodil 

Gervind, samt områdeschefen, Sonja Persson. Tillstånd beviljades.  

Informerat samtycke innebär att de personer som studeras ska bli informerade om vad 

studien innebär, så att de utifrån den informationen kan ta ställning till om de önskar 

delta eller inte (Ahrne & Svensson, 2011) Intervjupersonerna informerades initialt per 

telefon om syftet med studien, och sedan ytterligare en gång, såväl muntligt som 

skriftligt, vid det personliga mötet, för att kunna ta ställning till om de önskade 

medverka. 

Med konfidentialitet menas att uppgifter som skaffats i forskningssyfte om enskilda 

individer måste bevaras och redovisas så att inte enskilda kan identifieras av utomstående 

(Ahrne & Svensson, 2011). Intervjupersonerna garanterades konfidentialitet vid såväl det 
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inledande telefonsamtalet, som inför själva intervjutillfället. Inga personliga uppgifter har 

redovisats i resultatet. 

Enligt nyttjandekravet får personuppgifter som anskaffats för forskningsändamål inte 

användas för åtgärder som kan påverka den enskilde. Dessa uppgifter får inte heller 

användas för kommersiella ändamål (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjupersonerna 

garanterades, både muntligt och skriftligt, att deras medverkan inte på något sätt skulle 

kunna komma att påverka deras möjligheter att söka vård, eller påverka den eller de 

vårdkontakter som redan fanns.  

Forskarens roll, och i vilken relation forskaren står till intervjupersonerna, påverkar 

intervjusituationen. En intervju kan för intervjupersonen innebära en positiv upplevelse 

av att någon annan är intresserad av dennes uppfattningar, men även väcka förhoppningar 

om en djupare relation eller innebära att känsliga ämnen berörs, som senare kan innebära 

obehag för intervjupersonen. Intervjun innebär en asymmetrisk maktsituation, där 

forskaren intar maktpositionen som den som har kontrollen över metod, struktur och 

fokus. Samtidigt är intervjun en mellanmänslig situation, som kan innebära en 

läroprocess för båda parter. Forskaren ska vara uppmärksam på och medveten om hur 

dennes position och relation till intervjupersonen kan påverka intervjusituationen (Kvale, 

1997). Intervjupersonerna i studien hade träffat vidtecknad i egenskap av sjuksköterska 

på vårdavdelningen. Positiva aspekter som detta kunde medföra var att intervjuaren hade 

förkunskap om fenomenet och den situation som intervjupersonerna beskrev. Negativa 

aspekter kunde vara att intervjupersonerna hade orealistiska förhoppningar om vad 

intervjuaren eller intervjusituationen skulle kunna erbjuda. Att noga gå genom syftet med 

intervjun innan intervjustart, samt att ytterligare låta intervjupersonen försäkra önskemål 

om deltagande gjordes för att definiera varderas roller i situationen. Intervjuguiden låg 

synlig för båda parter, tillsammans med informationsbrevet. Intervjulokalen valdes 

särskilt för att inte ligga på vårdavdelningen eller dagsjukvården, och då kunna utgöra ett 

hinder för att skapa en god intervjusituation. 

 

3.4.5. Analysprocess 
Analysen inom fenomenografin går ut på att identifiera och beskriva variationerna i 

uppfattningarna. Allt intervjumaterial spelas in och skrivs ut ordagrant. Materialet läses 

sedan genom, reflekteras över och granskas. Forskaren jämför sedan olika svar, och söker 

efter likheter och skillnader. Likheterna samlas ihop i en kategori, som ”essensen” i en 

uppfattning, nästa grupp av likheter samlas i en ny kategori, en ny ”essens” i en 

uppfattning. Alla kategorier beskriver unikt material, och är kvalitativ skilda från 

varandra. Beskrivningarna i vardera kategorin ska dock vara helt ”trogna” 

utgångsmaterialet, d.v.s. data från intervjuerna.  

 

Praktiskt sett kan det gå till så att forskaren vid genomläsning och granskning av data 

markerar varje fenomen med en märkespenna, kopierar materielet och sedan klipper ut 

alla uppfattningarna/fenomenen/utsagorna. Alla utsagorna sorteras med hänsyn till 

forskningsfrågan (vad är relevant och vad är inte relevant?). De utsagor som är relevanta 

läses om och om igen, och genom jämförelser utkristalliseras likheter och skillnader som 

sedan blir grunden för kategorierna. För att identifiera det som är underförstått, det 
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”förgivet tagna” i varje utsaga måste forskaren kunna ”pendla” mellan närhet (hur tänker 

den här personen?) och distans (helheten) i sin granskning, och sedan jämföra dessa för 

att skapa kategorierna (Larsson, S, 2010). 

 

Kategorierna/kategorisystemen måste kunna beskriva ursprungsmaterialet. Varje del av 

intervjumaterialet måste kunna placeras in i någon kategori på ett tillförlitligt sätt. 

Kategorierna kan bli olika beroende på vem som skapar kategorierna – det finns inget rätt 

eller fel – men en kategori ska alltid kunna knytas till ursprungsmaterialet. En oberoende 

bedömare ska kunna identifiera och känna igen att data stämmer överens med 

kategorierna. Kategorierna är kvalitativt olika och får inte överlappa varandra. 

Kategorierna kan innehålla olika mycket och mäter inte kvantitet eller frekvens, t.ex. hur 

många som ansåg så eller hur ofta (Larsson, S, 2010). Målet är att kategorierna är så 

fullständiga att inget har lämnats outtalat. Ingen kategori är mer viktig än någon annan 

(Larsson, I, 2010). En studie kan resultera i förslagsvis 3-5 kategorier. Kategorierna kan 

förtydligas med ett eller två citat vardera (Larsson, S, 2010).  

  

Analysarbetet har genomförts med inspiration och stöd från såväl fenomenografin, som 

från texten om hur man genomför vetenskapliga analyser av kvalitativt material, enligt 

Ahrne & Svensson (2011). Samtliga intervjuer spelades in och sparades på ett usb-minne. 

Minnesanteckningar gjordes direkt efter att intervjun avslutats. De inspelade intervjuerna 

transkriberades sedan, i så nära anslutning som möjligt till respektive intervjutillfälle, 

ordagrant, och sparades på samma usb-minne.  

 

När samtliga intervjuer transkriberats lästes de igenom. Först en gång för att komma in i 

berättelsen och få en överblick, sedan en andra gång, varvid arbetet med att identifiera 

särskilt meningsbärande enheter startade.  

 

Därefter startade arbetet med att försöka kategorisera materialet och skapa tema. De 

meningsbärande enheterna skrevs ner i ett nytt dokument. Rubrikerna skapades 

inledningsvis grovt efter intervjuguidens, vilket resulterade i följande: 

 

 
1. Att söka hjälp; 

2. Motivation; 

3. Väntetid; 

4. Behandlingsupplägget; 

5. Vårdinnehåll; 

6. Delaktighet; 

7. Avsluta behandlingen och gå vidare; 

8. Söka hjälp igen; 

9. Vikten av uppföljning 

 
 

Tabell 1:1: Första utkastet av kategorisystemet 
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Detta nya material lästes igenom på samma sätt som de transkriberade originaltexterna. 

Åter igen markerades meningsbärande enheter. Parallellt gjordes minnesanteckningar, 

som stöd till det senare arbetet med att namnge teman och underteman i det färdiga 

resultatet. 

De nya markeringarna skrevs ner i ytterligare ett nytt dokument. Nu hade preliminära 

teman skapats, och under vartdera temat redovisades samtliga meningsbärande enheter 

från samtliga intervjupersoner. De nya preliminära temana med underteman löd: 

 

 
1. Ta första steget och på börja förändring, be om hjälp, starta förändringsprocessen, i 

startgropen, att stå vid ett vägskäl, att fatta beslutet;  

2. Motivation, en inre process, faktorer som främjar eller hindrar, en vilja att leva ett 

bra liv, sammanhanget i livet, en egen styrka; 

3. Behandlingsupplägg, vårdinnehåll och delaktighet, att ställa krav och ta ansvar, 

faktorer som främjar eller hindrar, rätten att få må bra, att lägga ner mycket kraft i 

arbetet; och slutligen 

4. Avsluta behandlingen och gå vidare, att tänka tillbaka och att tänka framåt, en 

fortsatt kamp för att må bra, strategier, vikten av uppföljning. 

 

  
Tabell 1:2: Andra utkastet av kategorisystemet 

 

Allt material hade nu kondenserats i den utsträckning det var möjligt utan att 

intervjupersonernas berättelse gick förlorad. 

 

Nu startade arbetet med att, med hjälp av minnesanteckningarna, skapa huvudteman och 

underteman, vilka skulle strukturera och belysa intervjupersonernas uppfattningar. 

Resultatet blev tre huvudteman med vardera tre underteman enligt nedan (Tabell 1:3).  

 

Motivation blev inget eget tema. Skälet till detta var att uppfattningar som rörde 

motivation löpte som en röd tråd, som en fortgående process, som hela tiden var 

närvarande i intervjupersonernas liv, så som det beskrevs av dem själva. Likadant var 

tanken att motivation skulle få lysa genom samtliga tema, så som ett ständigt närvarande 

väsen.  
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Tabell 1:3 Det slutliga resultatet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut om förändring 

 
I stormens öga 

 
Efterskalv 

Drivkrafter för förändring: 

 

Brytpunkt och tankar om 

framtiden 

 Delaktighet och inflytande; 

 

Maktlöshet och passivitet 

Nyorientering – det nya 

livet: 

 

Tankar om nuet, hur det 

varit och hur det ska bli 

Tankar om egen styrka och 

förmåga, och tvivel på egen 

förmåga 

Tankar om patientrollen: 

 

Gemenskap och 

främlingskap 

Strategier: 

 

Vaksamhet, acceptans och 

tid 

Tankar om att söka hjälp 

och att vara i behov av hjälp 

Struktur och kontinuitet; 

 

Trygghet och att bli sedd 

Vikten av uppföljning och 

samordning: 

 

Någon som tar vid; 

 

Någon som ser mig och 

lyssnar på mig; 
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4. RESULTAT 
 

4.1. Presentation av intervjupersonerna 
Sammanlagt genomfördes intervjuer med sex personer, varav en kvinna och fem män. 

Yngsta personen är vid intervjutillfället 26 år gammal, och äldsta 47. Intervjupersonernas 

medelålder ligger på drygt 36 år. Samtliga intervjupersoner har eget boende. En person 

har ett arbete men är vid tillfället för intervjun sjukskriven, medan övriga fem är helt 

sjukskrivna och/eller arbetssökande. Samtliga har en pågående samtals- och/eller 

läkarkontakt. En av intervjupersonerna har en pågående kontakt med en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning. Alla utom en person har en pågående kontakt med socialtjänsten. 

Två personer får substitutionsbehandling på LARO-mottagning. 

 

4.2. Presentation av resultatkategorierna 
Namnen på resultatkategorierna (Tabell 1:3) har skapats fritt av författaren, med hänsyn 

den process som kan skönjas i intervjupersonernas berättelser. Likaså är namnen på 

underkategorierna fritt skapade med inspiration från intervjupersonernas berättelser, men 

även med inspiration från den fenomenografiska ansatsen, där olikheter i 

intervjupersonernas upplevelser betonas.  

 

4.3. Presentation av resultatet 
Nedan följer en presentation av resultatet utifrån respektive kategori och underkategori: 

 

4.3.1. Beslut om förändring 
 

Drivkrafter för förändring: Brytpunkt och tankar om framtiden 

Intervjupersonerna beskriver att de kommit till en punkt där allt bara blir sämre. 

Vardagen fungerar inte längre och de har tappat kontrollen. De beskriver ångest, en 

känsla av maktlöshet inför drogerna, och en känsla av att inte känna igen sig själv, att de 

har blivit en annan person. Flera av intervjupersonerna uttrycker det som om det är sista 

chansen att räta upp tillvaron, att man inte vill falla djupare, att man är nere i botten. 

 

”… när jag var yngre, jag mådde väldigt bra, var väldigt social 

och glad, men jag hade blivit en annan person. Jag hade märkt 

att det blev värre, och i och med att jag då hamnat i det här med 

drogerna liksom // … // så kände jag att det var motivation nog. 

Jag kunde inte låta mej själv falla djupare.” (IP 2) 

 

Intervjupersonerna uppger ett antal skäl för att de hamnat vid ett vägskäl, en brytpunkt i 

tillvaron, där de inser att en förändring behöver ske: rädsla att inte klara av sitt arbete 

eller att bli anmäld, skuldkänslor gentemot familjen, vänner som dött i sviter av missbruk 

och barn som omhändertagits. En person uttrycker det som att de flesta alternativ är 

uttömda.  
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” … det blev bara sämre och sämre, och jag kom liksom i ett 

vägskäl, jag klarade inte av att sköta jobbet, sårade familjen, 

liksom ångesten och alltihopa, och jag var liksom maktlös.” (IP 

1) 

 

”Så hittade jag min allra bästa vän död hemma // … // det var 

där jag fick en riktig eftertanke eller vad det heter, att så här 

kommer jag också sluta. Och grejen var ju det, det han tog och 

dog av, det skulle jag också tagit.” (IP 5) 

 

Flera av personerna har på egen hand börjat planera för avgiftningen och påbörjat 

nertrappning på egen hand, eller lagt upp en planering tillsammans med familj eller till 

exempel socialsekreterare. En person har en färdig planering för att åka till 

behandlingshem, medan en annan planerar söka till substitutionsbehandling. 

 

”… jag fick en plats på ett behandlingshem, och … eh … men det 

är mer att jag var tvungen att komma dit ren, så då var det läge 

att åka in på avgiftningen först, vilket jag inte klarade av, att bli 

ren på egen hand…” (IP 2) 

 

För de flesta är målet drogfrihet. En person uttrycker en ambivalens över drogfrihet, och 

har initialt tankar om att trappa ner till en liten dos för att återfå kontrollen över tillvaron. 

 

”… var ju för att bli drogfri helt enkelt. För att få den här 

kontinuiteten som det innebär att vara drogfri under en längre 

tid. // ...// längre fram så blir det ju aktuellt med arbete och sånt 

där.” (IP 3) 

 

Tankarna om framtiden präglas av ömsom tydlighet och beslutsamhet vad gällde mål och 

genomförande, men även tveksamhet, uppgivenhet och rädsla. 

 

”… där var jag liksom i vägskälet. Ska jag klara detta eller ska 

jag skita i allt?” (IP 1) 

 

”Nä jag kände väl att de flesta alternativ var uttömda…” (IP 4) 

 

Gemensamt är dock att hos samtliga har en process startat som de önskar hjälp med.  
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Tankar om egen styrka och förmåga; och tvivel på egen förmåga 

Flera av intervjupersonerna poängterar vikten av den egna drivkraften och styrkan, och 

att man måste veta vad man vill. De beskriver att utan denna egna kraft har de inte klarat 

av att söka hjälp och påbörja behandlingen. Vidare beskriver de en stark tilltro till den 

egna förmågan, en tillgång som inte är relaterad till utifrån kommande hjälpresurser. 

 

”Och hade jag inte varit så pass stark som jag är i min 

personlighet, så hade jag kanske inte levt tillräckligt länge för att 

börja en andra gång. // … // … man måste veta vad man vill och 

ha styrkan att genomföra det. ” (IP 3) 

 

”Jag visste om att det kommer att bli jobbigt så, jag har gått 

igenom det här tidigare, så jag visste om det, det är ju inte lätt. 

Och det kvittar om man har en stark vilja och kunna sluta, det är 

inte lätt i alla fall. Det är mycket psykiskt. // … // Det beror på 

hur stark man är psykiskt. // … // Det är för jag har trott på mej 

själv, att jag ska klara det.” (IP 5) 

 

Att ta tag i och söka hjälpen beskrivs både som en rättighet och som en naturlig väg, men 

även att det finns motstånd i processen när man inte erkänner problemet för sig själv, 

eller att man känner sig svag psykiskt eller uppgiven och har svårt att mobilisera energi 

att ta tag i det. Flera personer beskriver förnekelse och skam som faktorer som gör att 

man tvekar att söka hjälp eller skjuter upp beslutet.  

 

”Motivationen är hög, samtidigt som jag inte har samma energi 

att ta itu med saker och ting som …” (IP 4) 

 

”Det känns ju som om hela världen faller ihop på nåt vis. Och 

man är inte stark … eh … när man väl gör nåt sånt, utan man 

känner sig väldigt svag och … förtappad…” ”Man tycker ju inte 

att man är sjuk. Jag gör inte det. Jag har svårt för att acceptera 

det…” (IP 6) 

 

Under processens gång beskriver personerna hur de resonerar med sig själva för att 

generera energi att klara av det, och att hitta en balans i tankegångarna och att tänka 

positivt. 

 

”Ja, du kan inte gå och vara supermotiverad hur länge som helst. 

Det försvinner till slut. Försöker man hitta den igen ju. Försöker 

tänka positivt. // … // Det andra ligger och gnager. // … // Man 

försöker hitta balansen.” (IP 6) 

 

Andra beskriver en sorg över hur mycket tid och kraft missbruket tagit. 
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”… så mycket återfall att man har hamnat på ruta ett igen. // … // 

Jag tycker det kändes lättare när jag var yngre. Då va det också 

klart på egen hand. Jag hade inte hållit på lika många år heller 

med mitt missbruk då. // … // … lite uppgivenhet. Sen ser ju 

samhället lite annorlunda ut än vad det gjorde tidigare. När jag 

va yngre va det lättare att få arbete och så också.” (IP 4) 

 

Tankar om att söka hjälp och om att vara i behov av hjälp 

Några av intervjupersonerna tar emot hjälp av familjemedlemmar. En person för att få 

stöd och lugn och ro att påbörja avgiftningen på egen hand, en annan person för att få 

kraft och ”komma till skott med” att söka hjälp. Två av personerna söker initialt hjälp via 

Rådgivningsbyrån, två personer får hjälp av socialsekreterare, och de två resterande söker 

själva direkt.  

 

Intervjupersonerna beskriver blandade tankar kring att söka hjälp. En person upplever det 

som genant att be om hjälp, och uttrycker rädsla för slutenvården till följd av tidigare 

negativa och traumatiska upplevelser, men vågar samtidigt inte avstå på grund av rädsla 

för att förlora arbetet, och uttrycker en önskan om att kunna få en bra framtid, leva ett 

”normalt liv” (IP 1). Två av intervjupersonerna beskriver det som svårt att söka hjälp. 

Den ena personen beskriver hur han drar ut på det hela tiden, vill inte visa sig svag och 

vill helst klara det själv. Att anhöriga ställer krav och finns där hela tiden är avgörande 

för att personen ska påbörja och genomföra processen.  

 

”Man vill inte ta steget. Ibland behöver man nån som pushar på. 

Och det ska man va glad för att man har.” (IP 6) 

 

En av intervjupersonerna berättar att han tidigare alltid klarat av avgiftningar själv, och 

att han drar sig för att söka hjälp, mycket till följd av en rädsla att bli placerad i ett fack 

utan att det tas individuella hänsyn. Samtidigt upplevs det som positivt att få hjälp 

utifrån, att få råd och vägledning. 

 

”Personligen så har jag väl alltid dragit mej för att söka hjälp. 

Jag har försökt klara det på egen hand.” ”Det är lite som jag är 

rädd för, det är det här att det är så lätt att det blir så likriktat. 

Man har ju olika behov, och det skiljer ju sej från individ till 

individ.” (IP 4) 

 

En av intervjupersonerna är beslutsam i sökandet men har svårt för att hitta rätt instans. 

På grund av negativa erfarenheter från annan klinik blir det en del sökande innan han 

tillsammans med sin socialsekreterare hittar till Baravägen. Personen uppger att han är 

glad för att få hjälp, men trots beslutsamheten finns en oro för att misslyckas, att inte 

klara av programmet till följd av ångest och rastlöshet.  
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” … jag har sån här fobi, klaustrofobi, jag kan inte vara instängd 

längre och såna här saker, måste ut och ha luft.” (IP 5) 

 

Resterande två intervjupersoner beskriver det som naturligt och självklart att söka hjälp. 

Den ena av dem får hjälp av sin socialsekreterare, medan den andra, som har tidigare 

erfarenheter från narkomanvården i Lund, söker direkt själv.  Samtliga intervjupersoner 

ser det som positivt att väntetiden från informationssamtalet till själva inläggningen är 

kort och känns rimlig. Den korta väntetiden kan de använda till att förbereda sig, även 

om de samtidigt anser att det bästa är om de får komma in direkt.  

 

”… jag blev meddelad per telefon ett visst datum och klockslag 

som jag skulle infinna mej för inläggning, så det var bra att jag 

visste det innan. Så man hann ställa in sej på det.” (IP 3) 

 

”… när man söker om att få bli drogfri så vill man ju oftast att 

det ska gå väldigt fort, så man inte hinner ångra sej.” (IP 3) 

 

Flera av intervjupersonerna resonerar kring motivation i relation till att söka hjälp: 

motivationen kan inte tvingas på någon utan måste komma inifrån, men är samtidigt en 

färskvara, så om man till exempel inte får hjälp inom rimlig tid så kan det vara svårt att 

upprätthålla motivationen. 

 

”… jag blev inlagd ganska fort. //…// …jag tycker man ska 

komma till så fort som möjligt, i stället för att gå och vänta. Ju 

längre man får gå och vänta, då tänker man ”ah jag kan lika 

gärna punda … öh … mycket för jag ska ändå läggas in om tre 

veckor…” (IP 5) 

  

Vidare beskriver flera personer att motivationen påverkas av situationer i vardagen eller 

det psykiska måendet. Motgångar och psykiskt illabefinnande kan försvaga motivationen, 

även om den finns där hela tiden, tillsammans med en önskan om att leva ett bra liv och 

klara sig själv.  

 

”Man kan va motiverad men samtidigt stöta på … va ska man 

säja … vardagliga motgångar, som gör att man trillar dit på ett 

eller annat sätt. Och det har ju egentligen ingenting att göra med 

motivation, för på lång sikt så vill man ju försöka klara sej så bra 

det går.” (IP 3) 

 

Intervjupersonerna påpekar vikten av en lättillgänglig vård, och flera av dem beskriver 

svårigheter med att veta vart man ska vända sig. Flera personer påtalar även att alla 

människor ska ha rätt till hjälp, men uppger att alla inte har lika lätt för att hitta eller söka 

hjälpen, eller har tillräckliga resurser att göra detta. Vidare menar flera intervjupersoner 

att en svårtillgänglig vård med långa väntetider ökar risken för att människor ska dö av 
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överdoser i väntan på vård.  En person betonar vikten av en vård av hög kvalitet, där man 

får känna sig delaktig och behandlas som en enskild individ.  

 

4.3.2. I stormens öga 
 

 Delaktighet och inflytande – Maktlöshet och passivitet 

Gemensamt för intervjupersonerna är att man önskar en längre tid i behandling totalt sett. 

En person anser att det arbete som inletts hemma, tillsammans med tiden i slutenvården 

motsvarar tillräckligt lång slutenvård. Samma person önskar längre tid på dagsjukvården, 

men uppger att läkaren gör bedömningen att två veckor är tillräckligt. En av 

intervjupersonerna anser sig felaktigt utskriven från dagsjukvården, och får således aldrig 

slutfört den delen, vilket den personen anser fördröjt vistelse på behandlingshem och lett 

till återfall.  

 

”Jag tycker jag blev utskriven på felaktiga grunder. Det ledde till 

att det tog tre veckor innan jag kunde åka till behandlingshem, 

vilket ledde till att jag föll tillbaks. Det hade varit lättare om jag 

hade fått vara kvar.”  (IP 2) 

 

Tre av intervjupersonerna anser vårdtiden för kort: nedtrappningen går för fort, för kort 

tid på dagsjukvården, samt för kort tid på slutenvården, eller har önskat möjlighet till 

slutenvård då man var helt nedtrappad. 

 

”… och det jag hade haft mest behov av … eh … är då när jag 

går från att bryta med medicinen, nertrappningen, då när jag går 

över och inte tar nånting alls, då hade jag känt ett behov av att va 

på avdelning 8, kanske en vecka eller nåt. // … // Det är det jag 

tänker på där lite med ens individuella situation.” (IP 4) 

 

En av intervjupersonerna upplever sig vara inlåst och under tvångsvård. Samma person 

uttrycker det som att man är i en mycket utsatt situation utan att känna till sina 

rättigheter, samtidigt som det finns en önskan om att bli ”inlåst” och få en chans till en 

nystart.  

 

”Jag visste inte vad det var jag hade att vänta mej. Man är ju i en 

jäkligt utsatt situation. Vet inte vad det är för rättigheter man har. 

Jag var ganska dimmig då, och jag fick inte så mycket 

information när jag var där inne.” (IP 2) 

 

En person anser sig ha fått ”tjata” sig till att få komma till dagsjukvården, och ”tjata” sig 

till läkarsamtal på slutenvården, och uttrycker det som att man måste trycka på själv för 

att få den hjälp man behöver. Flera av intervjupersonerna upplever sig initialt som 

delaktiga i planeringen, men beskriver sedan att det brister i kontinuiteten och 

uppföljningen, samt brister i den individuella anpassningen. 
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En av intervjupersonerna beskriver sig som delaktig i hela processen och känner sig 

lyssnad på, vilket anses som mycket viktigt. Flera av intervjupersonerna anser att det 

finns alltför lite inflytande vad gäller den rent medicinska behandlingen. En person 

uppger sig ha velat prova utan nertrappningsschema, men känner sig tvingad att påbörja 

ett schema ändå. Tre av intervjupersonerna upplever att de inte har möjligheter att 

anpassa schemat mer till deras individuella situation eller deras egna tidigare erfarenheter 

av vad de mår bäst av.  

 

”… när man ska avgiftas //…// jag var upp i höga, höga doser, då 

vill jag va med doktorn när hon skriver ner nedtrappningen. 

Alltså va med och bestämma lite också. Men det fick man inte 

här. Här va det bara läkaren som hade bestämt allting här. För 

jag har hållit på med läkemedel i 28 år //…// därför vet jag av 

egen erfarenhet …”  (IP 5) 

 

Intervjuperson 4 berättar att han känner sig tvungen att använda heroin för att vara 

positiv på urinprovet vid inskrivning, och efterlyser en större flexibilitet med att kunna 

starta nertrappningen eller behandlingen med hänsyn till var patienten befinner sig. 

Samma person upplever ändå att det senare i processen finns utrymme för att diskutera 

längden på nertrappningen och anpassa inför övergången till dagsjukvården, vilket 

upplevs som positivt. 

 

”För att vara aktuell för avdelning 8 så var jag tvungen att börja 

ta heroin igen för att jag skulle vara positiv…//…// Något jag 

skulle kunna efterlysa där är större flexibilitet med, ja som jag 

skulle vilja ha det…//…// För motivet va ju ändå liksom att bryta 

med droger, och jag hade ändå kommit en bra bit på vägen, att 

man då kan … kanske … hoppa på där jag har slutat så att 

säja…” (IP 4) 

 

Tankar om patientrollen: gemenskap och främlingskap 

Intervjupersonerna beskriver lite olika tankar om att vara en patient bland andra patienter. 

Det upplevs som problematiskt att på dagsjukvården vistas tillsammans med andra som 

upplevs som svårare sjuka än en själv. Två intervjupersoner upplever de medpatienter 

som går i substitutionsbehandling som en mer enhetlig grupp, att vården är mer anpassad 

för dem, och att de som har ett beroende av tabletter står vid sidan om, inte passar in 

riktigt.  

 

”… dom som går på subutex och metadon, att det är mer vård för 

dom. //…// Dom hade sina problem och sen va vi sidan om, vi 

passade inte in här.” (IP 1) 

 



 

 

44 

 

En av intervjupersonerna beskriver sig som den enda, vid den tidpunkten, som är på 

dagsjukvården för fortsatt nertrappning, medan resterade kommer dit ”för att få sin 

medicin”. Det upplevs som ensamt och samtidigt som triggande, speciellt då de 

medpatienterna upplevs som påverkade. Att se medpatienter som upplevs som påverkade 

och/eller svårare sjuka än man upplever sig själv vara känns svårt, enligt flera av 

intervjupersonerna. 

 

”Dagvården va rätt jobbigt att gå och se medpatienter som va så 

uppe i det blå när man själv försökte. Samtidigt så får man ju 

avsmak också va, men det va rätt tungt ibland. Det triggar 

direkt.” (IP 6) 

 

Några av intervjupersonerna upplever inga svårigheter med själva patientrollen, men 

beskriver det som negativt med alla problemområden som blandas på slutenvården. 

 

”… att många olika problemområden blandades på avdelningen. 

Det va självskadebeteende, det va alkoholism, det va narkomaner, 

det va väldigt blandat. Det skulle kanske behöva förbättras lite. 

Tycker jag. Annars va det här en positiv upplevelse.” (IP 3) 

 

För flera av intervjupersonerna är det inte bara själva nertrappningen man kämpar med. 

Flera personer beskriver ångest och nedstämdhet. För en av intervjupersonerna påverkar 

ångest och rastlöshet vid flera tillfällen så pass negativt att han känner sig tvungen att 

skriva ut sig, vilket i sin tur gör så att han upplever det som att han fått klara sig själv 

eftersom han inte klarar av att vara inlagd. 

 

”Jag klagar inte heller, det gick ju bra dom dagarna jag va där. 

Det va bara min ångest som fördärvade allting.” (IP 5) 

  

Struktur och kontinuitet; Trygghet och att bli sedd 

Informationssamtalet upplevs av samtliga som ett logiskt och naturligt förfaringssätt. Via 

informationssamtalet förmedlas information till den sökande, hur det fungerar och vad 

som förväntas, samtidigt som personalen kan orientera sig om vem personen är som 

söker och vilken problematik den personen har. Informationssamtalet ger möjlighet att 

förbereda sig både psykiskt och praktiskt, och beskrivs som en viktig utgångspunkt.   

 

”Man vet att man ska få hjälp, man planerar vilken dag man ska 

läggas in och ungefär hur det går till …//…// Där har man chans 

att ställa frågor, och få raka svar. Och va ärlig själv. //…// Så det 

informationssamtalet är jätteviktigt. Det är där det börjar.” (IP 

5) 

 

Att känna till behandlingsupplägget (informationssamtal – slutenvård – dagsjukvård) 

upplevs kunna stärka en persons motivation att söka hjälp. Vidare beskrivs det som 
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betydelsefullt att få en rutin på dagarna, att ha någonstans att gå i stället för att gå hemma 

bara, att ha tider att passa, att det blir lite som en arbetsdag, samt att sysselsätta sina 

tankar i stället för att vara ensam med dem. 

 

”Jag menar, har man legat inne på åttan så är man ju en tung 

missbrukare, och man behöver ju, i alla fall jag, först och främst 

rutiner. Och gå upp, va är det, åtta på morgonen, och gå dit och 

va hela dagen, ja en arbetsdag liksom. Jag tror det är jätteviktigt 

att ha nånting att göra alltså.” (IP 2) 

 

Som patient får intervjupersonerna lämna urinprov både inom slutenvården och på 

dagsjukvården. Att lämna urinprov upplevs som positivt, i den mening att man initialt vet 

vad man ska utgå ifrån, vilka droger man har i kroppen, men även att få visa att man 

håller sig drogfri.  

När det gäller innehållet i vården så skiljer sig upplevelserna: det är för lite individuella 

samtal, anser flera av intervjupersonerna. Personalen upplevs som sympatisk, empatisk 

och kunnig, men att patienterna får alldeles för lite individuell tid, alternativt att det tar 

lång tid innan personalen har tid.  

 

”Det kunde varit lite bättre ju, fler kontaktpersoner att prata med 

//…// Så man kan känna sej lugn och lite såna saker. Ofta 

behöver man ju prata med nån när man avgiftas. Man mår så 

dåligt.” (IP 5) 

 

Vården upplevs av några som alltför medicinskt inriktad. En intervjuperson beskriver 

tiden på dagsjukvården mer som ett ”vuxendagis”, och uttrycker missnöje med att det 

inte ingår mer samtal och behandling som är inriktat mot droger och med möjlighet att 

bearbeta det som varit. Vården upplevs inte som anpassad.  

 

”… det va ingenting som va inriktat mot droger eller nånting. 

Man bara satt och tittade på tv och lagade mat…//…// man hade 

behövt hjälp med liksom mer liksom samtal, och hjälpa, liksom 

bearbeta, och liksom varför och allt det här.” (IP 1) 

 

Andra beskriver att det görs anpassningar under själva vårdtiden, med extra 

”informationssamtal” med hänsyn till om man varit mycket drogpåverkad vid 

informationssamtalet eller inläggningen. Några av intervjupersonerna uppskattar de olika 

teman och grupper som erbjuds inne på dagsjukvården, att det är anpassat till den 

situation man står inför och att det är lite teoretiskt innehåll, samt att det finns möjlighet 

för samtal i grupp, såväl som individuellt. 
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”… på dagvården, man har olika teman som man diskuterar, som 

har med avgiftning att göra eller med den problematik man står 

inför. //…// det uppskattar jag när det är lite teoretiskt innehåll.” 

(IP 4) 

 

”Jag satt ju i samtal och så. //…// Jag tror man får en 

kontaktperson som tar dom där intervjuerna. Jag vill minnas att 

jag hade en i alla fall. Och det är jättebra. För jag kände 

verkligen förtroende för dom, för er.” (IP 6) 

 

För en intervjuperson är det allra viktigaste att dagsjukvården tar vid, den obrutna kedjan.  

 

Möjlighet till mer aktiviteter, både inom sluten- och dagsjukvården, efterlyses av en 

intervjuperson. Denna intervjuperson, som beskriver sig som en rastlös och samtidigt 

aktiv person, framför förslag om möjlighet till att spela pingis, träna styrketräning, 

använda motionscykel (slutenvården), utökad tid med sjukgymnast (dagsjukvården), 

samt ut och gå oftare (såväl sluten- som dagsjukvård). Samma person efterfrågar även 

mer information om hur det är att bli ren från droger, och om hur kroppen ställer om sig 

när man blir ren. 

 

”Det är jättejobbigt när man har slutat. Det är lätt att avgifta sej 

men sen efter det, det är det som är så jobbigt ju. För kroppen 

förändras ju, alla signaler, nerver, kroppen ska återhämta sej 

utan att ha … ja … läkemedel eller va man nu har. Ja ställa om. 

Och då va det jättedålig information…” (IP 5) 

 

Att ha möjligheten att dra sig undan in på enskilt rum (slutenvården) upplevs som 

positivt och nödvändigt när man mår som sämst, enligt flera intervjupersoner. 

 

”Jag sov rätt mycket kommer jag ihåg. Faktiskt. Vissa kanske 

behöver interagera med medpatienter men jag behövde inte det. 

Det kändes bättre för mej att kunna dra mej undan.” (IP 6) 

 

4.3.3. Efterskalv 
 

Nyorientering – det nya livet: Tankar om nuet, hur det varit och hur det ska bli 

Att bli utskriven från programmet väcker blandande tankar och känslor hos de flesta av 

informanterna. Att gå ifrån dagsjukvården upplevs på olika sätt. Intervjuperson 3 

konstaterar att nu måste han gå varje dag och hämta sin medicin och ställas in på sin 

behandling.  Flera av intervjupersonerna upplever det som skönt att få komma ut, men att 

det samtidigt väcker en rädsla och känsla av ensamhet, eller att rastlösheten och 

sysslolösheten blir mer påtaglig. 
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”Sen första dagarna när jag blev utskriven va ju skönt, men sen 

kom, man blev ju rastlös, inget och göra och … så då saknade 

man egentligen dagvården igen. Där va det ju ändå 9-3 eller vad 

det var. Så det gäller att sysselsätta sej när man kommer från 

dagvården så man har nåt att göra. Men så var det inte i mitt 

fall”  (IP 5) 

 

”… men det va väl dubbla känslor. Jag visste väl att det va bäst 

för mej. Samtidigt va det skönt att komma ut igen och inte ha alla 

måsten som jag inte är van vid efter 10 års missbruk.” (IP 2) 

 

Intervjupersonerna beskriver olika typer av förändring i deras tänkande kring 

droganvändandet, hur det har varit och vilka konsekvenser det kan ha medfört. För en 

intervjuperson finns många tankar, och även rädsla, över vad drogandet kan ha ställt till 

med, som skador på hjärnan. Samma intervjuperson beskriver vilket ”elände” det var att 

tända av, något som beskrivs som skrämmande, men att nu när arbetet är genomfört 

märker personen en skillnad, att det är ett nytt liv med förbättrad sömn, att kunna vakna 

glad på morgonen och en känsla av att kunna må bra. Liknande beskriver en annan av 

intervjupersonerna, som upplever en glädje och stolthet över att hålla sig ifrån drogerna, 

tycker det går framåt och konstaterar att han mår bättre nu än för tre månader sedan. En 

intervjuperson anser att slutenvården hjälper till att bryta det värsta, vilket även lägger en 

slags grund för att inte återfalla lika tungt.  

 

”Innan har jag haft så mycket fobier, gå på stan, åka buss och 

tåg. Nu, det är klart det är jobbigt, men det fungerar, och jag kan 

vakna glad på morgonen, oftast, och jag får i alla fall 5 dagar i 

veckan då jag får bra sömnnätter. Sen kan ångesten komma 

ibland ändå nu när hjärnan börjar fungera så smått. Och så det 

är läskigt när man börjar tänka efter…//” (IP 1) 

 

”… där man fått ep-anfall och legat med andningen, fått 

syrebrister och så. Där är väl nån form av skada kan jag tänka 

mej. Nä jag vill inte tillbaka till det, jag mår så bra nu. Det går 

faktiskt att leva ett bra liv, man kan få kickar på andra sätt.” (IP 

1) 

 

Tiden efter utskrivningen upplevs som svår av flera av intervjupersonerna. Flera av 

intervjupersonerna beskriver hur viktigt det är att ha någonstans att gå efter själva 

avgiftningen. En intervjuperson resonerar som så att utan utslussningen hade risken för 

återfall varit överhängande, att det stöd och den motivationen som erbjuds bidrar till 

större kunskap om hur man ska klara sig därefter. För en intervjuperson leder återfall till 

utskrivning (från dagsjukvården), men att kunna söka sig tillbaka erbjuder en möjlighet 

att värdesätta den tiden som är på dagsjukvården, för att kunna förbereda sig för den tid 
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då man inte längre går kvar. Att ha tider och vara sysselsatt på dagsjukvården beskrivs 

som viktiga komponenter. 

 

”… det är ju att man vet vad man har, och sen då att man 

försöker göra det bästa möjliga av den tiden, för den är ju bara 

tillfällig. Så att man försöker värdesätta den tiden och göra det 

bästa möjliga av den, så att man också är förberedd på den tid då 

man inte kommer att gå här sen.” (IP 4) 

  

Att ha genomfört programmet innebär inte heller att intervjupersonerna känner ett avslut. 

Flera av intervjupersonerna beskriver nu att de fick arbeta med andra konsekvenser av 

beroendet. En av intervjupersonerna berättar att missbruket varit en stor del av livet, och 

att ångesten kom tillbaka nu ”när hjärnan börjar fungera så smått”. En annan av 

intervjupersonerna beskriver känslor av ilska och ledsenhet som blir mer framträdande 

när den fysiska abstinensen lagt sig, vilket ger upphov till en rädsla för att återfalla. 

Samma person väljer att söka till behandlingshem, då både han själv och hans familj 

känner ett behov av mer behandling.  

 

”Okej det stör lite att man inte kan få några veckor till så att man 

glömmer beteendet eller tankarna. Tror jag nog. Jag hade precis 

blivit så att jag inte satt och skakade längre. Då när jag skulle gå 

där ifrån på fredagen. Det är mycket ilska, känslor, ledsamheter 

som kommer över en efter det fysiska. Då kommer det psykiska.” 

(IP 6) 

 

Gemensamt för samtliga är att efter utskrivningen fortsätter arbetet med att försöka gå 

vidare och leva ett så bra liv som möjligt.  

 

 Strategier: Vaksamhet, acceptans och tid 

För att gå vidare tvingas intervjupersonerna fundera ut och utveckla olika strategier. För 

en intervjuperson innebär detta till stor del att vara vaksam på sina impulser och alla 

tankar som finns kvar sedan missbruket, att tänka klart en tanke i lugn och ro för att 

undvika att göra om samma misstag, att ta en dag i taget och inte fundera alltför mycket 

framåt innan det är mer stabilt. 

 

”… jag har ju svårt med impulser i vanliga fall. Det är ju det jag 

måste försöka, när man får en sån tanke, jag måste försöka 

fundera ut den i lugn och ro. Inte bara göra det som jag gjort alla 

dom andra gångerna.” (IP 1) 

 

En annan intervjuperson beskriver en kamp mot att återfalla i tyngre missbruk, vilket 

istället leder till ett ökat alkoholmissbruk. Genom regelbunden kontakt med 

Rådgivningsbyrån och planerad vistelse på behandlingshem anser denna person att han 

klarat sig från värre återfall. Återfall förekommer men är inte av samma dignitet.  
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”Jag dricker ju för mycket. Det är ju för att jag inte vill sätta 

igång med nåt annat samtidigt. Jag vill inte det. // … // Som sagt, 

jag har tagit mina återfall på andra saker, och gått genom resor 

som inte är så roliga, men det är inte på samma vis längre. Jag 

försöker hålla mej ifrån det så gott det går.” (IP 6) 

 

Att återinföra rutiner i vardagen beskrivs som betydelsefullt, samt att arbeta mot 

ensamhet och ha ett sällskap, i ett fall ett husdjur, och även att arbeta för att relationer ska 

fungera. En av intervjupersonerna har kontakt med LARO-mottagningen i ett försök att 

ställas in på substitutionsbehandling, men då denna behandling tycks öka ångesten 

kommer man överens om att avbryta – att det är bättre att vara utan. För samtliga är 

själva tiden ett genomgående tema. Att ta en dag i taget, se det som en löpande process, 

få in vardagsrutiner, och de beskriver kampen för att glömma beteendet och tankarna 

som kommer med missbruket. Ingen av intervjupersonerna tar för givet att det ska gå bra, 

men beskriver en förhoppning att klara sig så bra som möjligt, och en vilja att kämpa för 

detta. 

 

”… för mej är det en löpande process… // … // Nu är det bara 

och ge det lite tid och se. Det ska nog bli bra. Till slut.” (IP 3) 

 

”Vem vet, jag kan ju sitta här och känna mej hur duktig och 

viktig som helst, men vem vet, imorgon kanske jag sitter där igen. 

Alltså, man får ta en dag i taget.” (IP 1) 

 

Vikten av uppföljning och samordning: Någon som tar vid; Någon som ser mig och 

lyssnar på mig 

Uppföljning och samordning beskrivs som viktiga förutsättningar för att kunna gå vidare 

med förändringsarbetet. Flera av intervjupersonerna väljer en uppföljning via 

Rådgivningsbyrån. För två av intervjupersonerna är kontakten ny. Att få hjälp att lägga 

upp en plan och att få samtala, bli lyssnad på och känna sig förstådd anses som mycket 

värdefullt för dessa personer.  

 

”Sen det som varit räddningen för mej är hon på 

Rådgivningsbyrån. Hon träffar jag regelbundet. Och där känns 

det liksom som hon lyssnar och förstår. Man kan prata ur sej, och 

det är liksom det jag behöver i alla fall.” (IP 1) 

 

 För en av intervjupersonerna är Rådgivningsbyrån ett bra ställe att samtala på, och 

samma person får hjälp att knyta kontakt med LARO-mottagningen. En annan 

intervjuperson beskriver att läkaren på LARO hjälper honom att få kontakt med 

Rådgivningsbyrån, och det upplevs som en trygghet med den regelbundna kontakten.  
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”Så jag är glad att Rådgivningsbyrån tog emot mej. // … // … hon 

läkaren på Metadon … det var hon som hjälpte mej att tillhöra 

här när jag gick från Metadon och slutade där. Och så fick jag 

(namn behandlare på Rådgivningsbyrån). Jag träffar (namn 

behandlare på Rådgivningsbyrån) 1-2 gånger i veckan. // … // Att 

dom håller koll på hur jag mår och sånt ju. Men jag mår bättre 

nu än vad jag gjorde för tre månader sen. Så det går framåt, och 

det är skönt.” (IP 5) 

 

Flera intervjupersoner efterlyser ett bättre samarbete med socialtjänsten. En av 

intervjupersonerna anser att bristen på samarbete fördröjer ett inträde i LARO-

behandling och upplever att det krävs mycket eget arbete för att få det att fungera till slut. 

 

”Det som tar tid är ju det efterarbetet, till exempel om man ska in 

i substitutionsprogrammet eller sådant efteråt. Då kan det kanske 

inte klaffa så där jättebra.// … // … Det tog alldeles för lång tid. 

Jag väntade i drygt 11 månader på rätt behandling.” (IP 3) 

 

En annan av intervjupersonerna efterlyser ett tätare samarbete med socialtjänsten, men 

med fokus på efterbehandling och sysselsättning. 

 

”Det är när man går från dagvården och ut på gatan här ju, det 

är då man borde ha mer hjälp. Det är där jag tänkte socialen 

kunde varit med och hjälpt till.” (IP 5) 
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5. DISKUSSION 
 

Denna studie är genomförd som del i en utbildning på Linnéuniversitetet, en 

masterutbilning inom missbruks- och beroendevård, och är en D-uppsats på 

magisternivå. I termer av erfarenhet när det gäller att genomföra intervjustudier betraktar 

jag mig själv som oerfaren. Slutenvården där jag arbetar, likaså dagsjukvården är 

nystartad sedan september 2013. Sedan starten har förändringar skett, och 

förändringsarbete och diskussioner pågår ständigt. Detta innebär att en del av de fenomen 

som intervjupersonerna beskriver och ger uttryck för redan kan vara i förändring vad 

gäller arbetssätt på enheterna. Däremot kan uppfattningarna om hjälpsökande, om 

motivation, tankar om att vara patient, om resultatet och om framtiden fortfarande anses 

lika viktiga och giltiga idag.  

 

5.1. Metoddiskussion 
Med hänsyn till att verksamheten var nystartad var det viktigt, för att kunna besvara 

frågeställningarna, att kunna få fram så många nyanser av intervjupersonernas 

uppfattningar som möjligt. Genom att genomföra en intervjustudie med syfte att ta del av 

intervjupersonernas olika uppfattningar fanns en förhoppning om att kunna bidra till en 

vidarutveckling av verksamheten. En inventering av önskemål och hjälpbehov hade inte 

heller gjorts innan starten.  

 

Ett sätt att tillvarata och belysa intervjupersoners kvalitativt olika uppfattningar är att 

använda sig av den fenomenografiska forskningsansatsen. Målet var inte att skapa ett 

konsensus, utan snarare lyfta fram hur samma fenomen kan uppfattas olika av olika 

personer. Inom fenomenografin är syftet med forskning just att hitta kvalitativt olika 

uppfattningar (Larsson, S, 2010). Syftet är inte att beskriva variationer på individnivå, 

utan snarare de variationer som både förenar och skiljer individerna åt (Johansson, 2009). 

Fenomenografin har ingen specifik metod, vilket ger författaren eller forskaren ett visst 

mått av frihet. Metoden som så anpassas till forskningsproblemet eller frågan, och 

utformas av författaren eller forskaren själv. Inom fenomenografin förhåller man sig till 

beskrivningar, innehåll och relationer mellan det som uppfattas och den som uppfattar ett 

fenomen (Dahlberg, 1997), utan att arbeta utifrån på förhand uppställda teorier eller 

hypoteser (Larsson, S, 2010), vilket i sig ger ytterligare större frihet inom ramen för 

forskningsarbetet. Denna studie har förhållandevis lite anknytning till just teorier, vilket 

är ett medvetet val för att senare i resultatbearbetningen kunna utgå så förutsättningslöst 

som möjligt från det som intervjupersonerna uttrycker. Fokus har snarare legat på att låta 

intervjupersonernas berättelser få belysa deras uppfattningar. Via den fenomenografiska 

ansatsen har ett försök gjorts att redovisa variationerna i uppfattningarna, men även vad 

som förenar och skiljer dem åt.  

 

Urvalet av intervjupersonerna var strategiskt med hänsyn till syftet och 

frågeställningarna. Vanligast i fenomenografiska studier är att genomföra mellan 20-50 

intervjuer (Larsson, S, 2010). Att enbart 6 intervjuer genomfördes i denna studie är delvis 
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av tidsbristskäl, men även att intervjupersonerna har varit svåra att få tag i då det gått en 

viss tid sedan de skrevs ut. En fördel hade varit att genomföra intervjuerna i direkt 

anslutning till vårdperioden, då det hade varit enklare att presentera studien för 

patienterna på plats, och då sannolikt att fler personer hade haft möjlighet att delta. Vid 

de intervjuer som genomfördes försökte författaren, tillsammans med intervjupersonen, 

anpassa när intervjun skulle genomföras, till exempel genom att genomföra denna i 

samband med besök hos behandlare. Det låga antalet intervjupersoner kan ses som en av 

studiens begränsningar, i det att ett större antal intervjupersoner hade kunna tillföra 

ytterligare aspekter eller perspektiv till studien. För att öka studiens trovärdighet har det 

därför varit av stor vikt att noga beskriva metod och analysprocess, inklusive de brister 

som författaren kunnat identifiera. Här kan bristen på teoretisk anknytning utgöra ännu 

en begränsning. Att inte knyta an för hårt till teorier har delvis varit ett medvetet val, men 

även på grund av tidsbrist. Därvid blir det även svårare att uttala sig om studiens 

generaliserbarhet, d v s om studiens resultat är överförbart till annan miljö eller 

population (Ahrne & Svensson, 2011). Dels är antalet intervjuade litet, dels har 

författaren inte hittat eller har kännedom om liknande enhet i Sverige, och dels är de 

artiklar och den referenslitteratur som finns övervägande från USA, åtminstone de 

artiklar som behandlar hjälpsökande, motivation och behandling. USA har till exempel 

ett annat sjukvårdssystem, och i flera av de artiklar som använts har man studerat 

verksamheter som arbetar med olika ekonomiska incitament i behandlingen och 

eftervården.  

 

Kvalitativa intervjuer ställer stora krav på intervjuaren, att ha förkunskaper om ämnet, att 

upprätthålla fokus för intervjun, att vara lyhörd för intervjupersonens berättelse, och 

samtidigt vaksam på sin egen förförståelse (Ahrne & Svensson, 2011). För att 

upprätthålla fokus hade författaren intervjuguiden tillhanda under hela intervjuns gång. 

Utifrån svaren kunde följdfrågor ställas, vilka var olika från intervjuperson till 

intervjuperson. Intervjupersonen informerades noggrant inför intervjun om syftet med 

intervjun genom att tillsammans gå igenom informationsbrevet. Informerat samtycke 

inskaffades, och konfidentialitet garanterades (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

När det gäller analysprocessen så har det varit en långsam och omständig process. Alla 

intervjuer har skrivits ner ordagrant. Analysen ska resultera i en serie kategorier som 

beskriver de olika uppfattningarna. Att lära känna materialet är av stor vikt och innebär 

ständig genomläsning av materialet med ständiga jämförelser, med en förmåga att pendla 

mellan närhet och distans till materialet (Larsson, S, 2010; Ahrne & Svensson, 2011). 

Analysarbetet har inneburit flertalet genomläsningar, där varje genomläsning i sig 

inneburit att olika uppfattningar sorterats ut, grupperats och skrivits ner. Nästa 

genomläsning har inneburit ytterligare kondensering av uppfattningarna, jämförelser och 

omgruppering, och på den vägen har de olika kategorierna vuxit fram. Ett noggrant 

beskrivet analysförfarande i sig är ett sätt att säkra den interna validiteten, enligt 

Dahlberg (1997). 
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Kategorierna är skapade av författaren själv, och kategorierna kan se olika ut beroende 

vem som skapar dem. Detta är inget hinder, men om inte kategorierna är fullständiga 

eller kan knytas till ursprungsmaterialet, så kan denna brist enbart föras tillbaka till 

författaren. Kategorierna ska vara kvalitativt olika, och även om alla kategorier anses lika 

viktiga kan de innehålla olika mycket, då redovisning av kvantitet inte är målet. Målet 

ska vara att kategorierna är så fullständiga att inget lämnas outtalat (Larsson, S, 2010). 

Kategorierna är att betrakta som helheter, vardera innehållande kvalitativt olika sätt att 

uppfatta ett fenomen. Som forskare är det viktigt att urskilja det som är väsentligt och 

kunna organisera under respektive kategori. Urskiljning och kategorisering är en långsam 

process, att pendla mellan närhet och distans, att pröva sig fram, men kan också beskrivas 

som en läroprocess (Johansson, 2009). Även 6 intervjuer innebär en stor mängd material. 

Att redovisa alla uppfattningar och uttalanden har inte varit möjligt, så risken finns att 

nyanser har gått förlorade, vilket även går att härleda till författarens oerfarenhet. Ett 

annorlunda sätt att genomföra studien hade varit att snäva in syftet och frågeställningarna 

till att enbart handla om exempelvis hjälpsökande eller motivation, vilket troligtvis hade 

underlättat i ett mer fullständigt redovisande av alla uppfattningarna i kategorier. 

 

Samtliga intervjupersoner uttryckte det som positivt att få dela med sig av sina 

uppfattningar, och flera ansåg det som viktigt att vårdpersonalen tog till vara på och 

använde sig av deras synpunkter. Under analysprocessen har det därför känts viktigt att 

det är intervjupersonernas åsikter och uppfattningar som speglas, och inte författarens. 

 

5.2. Resultatdiskussion 
Resultatet har presenterats under vardera kategorin och underkategorin, och förtydligats 

ytterligare med ett antal citat. Samtliga intervjupersoner har fått komma till tals via citat 

under vardera huvudkategorin. Alla intervjupersoner har inte citerats lika många gånger, 

men då kvantitet inte har varit något resultatmått, så har detta inte ansetts relevant för 

studien. Resultatdiskussionen utgår från resultatet såsom det är skrivet och knyts till 

tidigare forskning.  

 

Att komma till insikt och fatta ett beslut om att söka hjälp kan utgå från olika behov och 

mål inom individen. Det är en process som har pågått olika lång tid. Flertalet negativa 

konsekvenser, men även positiva drivkrafter medverkar till att personerna fattar sitt 

beslut, i enlighet med Blomqvist (2002). Negativa konsekvenser som intervjupersonerna 

beskriver är att de kommit till en brytpunkt i tillvaron där de inte känner igen sig själva, 

de vill inte falla djupare, de plågas av känsla av maktlöshet, kontrollförlust och ångest, av 

en känsla av att svika sig själva och familjen. Att ha blivit beroende av heroin ses som att 

ha nått botten, något som skulle kunna härledas till begreppet rock bottom, vilket 

beskrivs av Kristiansen (1999). Andra känner någon eller flera som avlidit i sviter av 

missbruk, har fått ett barn omhändertaget eller beskriver rädsla för att bli anmäld och då 

förlora sitt arbete.  Liknande beskrivs av Sheehan et al (1986), exempelvis upplevelse av 

kontrollförlust, att ha blivit beroende, att ha förlorat respekten för sig själv eller att ett 

barn omhändertagits. 
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Eriksson & Skoog (2011) och Blomqvist (2002) beskriver hur motivation kan påverkas 

av både inifrån och utifrån kommande faktorer. Även intervjupersonerna i denna studie 

beskriver motivationen både som inifrån kommande drivkraft (negativa sociala 

konsekvenser, negativ självbild, kontrollförlust m m) och utifrån kommande (juridiska 

aspekter, upplevda krav från familj, för att kunna komma till behandlingshem eller 

substitutionsprogram). 

   Att tro på egen förmåga anses av flera av intervjupersonerna som en stark indikator för 

att klara av behandlingen, men även för att ha en tydlig avsikt med att söka behandling, 

vilket även Kleinman et al (2002) beskriver. I denna studie anses inte påtryckningar från 

anhöriga motivera i större utsträckning. Dock, för en av intervjupersonerna anses 

anhörigas påtryckningar, åsikter och stöd som särskilt värdefullt och avgörande. 

   Att motivation är en färskvara beskrivs av flera av intervjupersonerna. Motivationen 

finns där, men väntetid eller olika omständigheter i vardagen kan tillfälligt försvaga 

motivationskraften. Lättillgänglig vård, korta väntetider och att kunna gå direkt till 

dagsjukvården efter avslutad avgiftning anses som mycket värdefullt, vilket kan bekräftas 

av flera studier (Kristiansen & Svensson, 2005; SOU, 2011(utredning); Carroll et al, 

2009). 

   Mål om icke-drogfrihet kan omvärderas till mål om drogfrihet, som ett inifrån 

kommande beslut, till följd av olika omständigheter i vardagen. Andra beskriver att 

behandlingsklimat och behandlarens inställning motiverar till att visa att man kan klara 

av behandlingen, vilket även Jenner beskriver (1992). Eriksson & Skoog (2011) 

beskriver i sin studie bland annat en process där yttre motivation kan påverka den inre 

motivationen, vilket flera av intervjupersonerna beskriver i enlighet med resultatet.  

 

När det gäller vårdtiden uttrycker samtliga att man önskar en längre tid i behandling. 

Åsikterna om var den tiden skulle ligga och hur lång den skulle vara varierar. Flera av 

intervjupersonerna önskar en långsammare nertrappning av Buprenorfin, med hänsyn till 

den långa tid i missbruk de har bakom sig. Andra önskar större möjligheter att påverka 

tiden på dagsjukvården. Även om de uttrycker en lättnad när de väl skrivs ut, så upplevs 

tiden på dagsjukvården och den strukturen som finns där, som en trygghet. 

   Flera beskriver en önskan om att kunna få möjlighet till slutenvård igen då 

nertrappningen är helt slutförd. När väl den fysiska abstinensen lagt sig upplever många 

att en ny kamp startar där man tvingas ta itu med de psykiska konsekvenserna av 

abstinensen.  

 

Vidare efterlyser flera av intervjupersonerna en större lyhördhet med den individuella 

situationen, att kunna anpassa vården och behandlingen till vart man befinner sig i 

missbruket, eller ha möjlighet att genomföra nertrappningen utan schema. Att vara 

delaktig, bli lyssnad på, förstå och kunna förutsäga ett förlopp anses som viktigt. Att 

kunna möta patienten där denne befinner sig i sin egen process, belyses av Prochaska & 

DiClemente (1992). Motivation missgynnas av misstro, att känna sig tvingad till en 

behandling, samt av en upplevelse av att inte kunna påverka. Motivation gynnas av en 

känsla av att kunna påverka, att få aktivt delta i vården och uppleva en positiv terapeutisk 

relation enligt Eriksson & Skoog (2011), att bli bemött med respekt och engagemang 
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(Blomqvist, 2002) och ett positivt behandlingsklimat (Revstedt, 2014). Lyhördhet, 

förtroende och delaktighet, betonas även av Jenner (1992) som viktiga komponenter för 

att bibehålla motivation. Intervjupersonerna beskriver det som värdefullt att bli sedd, att 

få prata och att känna förtroende, och vissa uttrycker en besvikelse över att det i 

realiteten är för lite enskilda samtal och upplever att man får vänta på samtal. 

 

Att vara en patient bland andra patienter upplevs tidvis som kluvet. På slutenvården 

vårdas periodvis inte bara personer med missbruk och beroende, utan även 

allmänpsykiatriska patienter, vilket upplevs som negativt. På dagsjukvården, där 

företrädesvis personer med narkotikamissbruk eller blandmissbruk vårdas, beskrivs det 

som särskilt negativt att flera av medpatienterna upplevs som påverkade, och att de sitter 

och ”noddar” när de fått sin substitutionsbehandling, alternativt att intervjupersonerna 

misstänker eller anser sig förstå att medpatienter sidomissbrukar och därför uppfattas 

som påverkade. Detta uppfattas som obehagligt, och ger både känslor av avsmak och 

beskrivs som triggande. En intervjuperson med företrädesvis tablettmissbruk upplever sig 

inte höra hemma på dagsjukvården, och känner ett avstånd gentemot de personer som får 

substitutionsbehandling.  

 

Att använda sig av informationssamtal för att planera en inläggning är en metod för att 

motverka impulsiva inläggningar med risk för att patienten avbryter behandlingen i förtid 

(Fridell, 1990; Melin & Näsholm, 1998). Genom en noggrann kartläggning kan 

patientens känsla av delaktighet förstärkas, och kartläggningen som sådan kan ha en 

motivationshöjande effekt och öka beredskapen för förändring (Eriksson & Skoog, 2011; 

Melin & Näsholm, 1998). Intervjupersonerna beskriver informationssamtalet som en 

viktig utgångspunkt, som hjälper dem i deras eget förberedelsearbete, både psykiskt och 

praktiskt. Strukturen i behandlingsupplägget medverkar till ökad känsla av delaktighet 

och anses gynna personerna i deras motivation att gå in i behandlingen. 

 

Att ha en yttre struktur med tider att passa och någon ting att göra upplevs som värdefullt 

av samtliga intervjupersoner. Däremot upplever flera intervjupersoner det som negativt 

med, vad de anser vara, ett alltför stort fokus på den medicinska behandlingen. 

Intervjupersonerna ser det som än mer viktigt att få samtala om och bearbeta sin 

situation, både det som händer i den aktuella situationen, det som har varit och hur man 

ska hantera din situation framöver. En individuellt anpassad vård underlättar för 

patienten i en för övrigt svår situation. Intervjupersonerna uppskattar när de får och är 

delaktiga i information och utbildning, både individuellt och i grupp. Det ger ett vidare 

perspektiv och gynnar känslan av delaktighet och sammanhang. Enligt Eriksson & Skoog 

(2011) skapas motivation i ett sammanhang, och de betonar vikten av att möta klienten 

där den befinner sig i deras egen process. Klientens motivation kan gynnas av ett 

behandlingsklimat där man upplever att man möts av en engagerad och lyhörd personal 

med förmåga att skapa en relation (Jenner, 1992). 

 

Förändringsarbetet tar inte slut för att behandlingen är avslutad. Nu krävs det att 

intervjupersonerna har tillräcklig motivation att fortsätta arbetet, men även att ställa om 
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sig nu när de inte längre går kvar på dagsjukvården. För flera av intervjupersonerna 

innebär det att de själv ska skapa en struktur i vardagen, svårigheter som även beskrivs 

av Blomqvist (2002). Andra beskriver att de kämpar med andra konsekvenser av 

missbruket, att den mer psykiska abstinensen blir mer påtaglig. En uppföljning i 

öppenvård är betydelsefull ur flera synvinklar. Kleinman et al (2002) anger att avgiftning 

kan vara en betydelsefull inkörsport till mer långtgående behandlingsinsatser, samt 

minskar riskbeteende och ökar chanserna för drogfrihet (Carroll et al, 2009), men brister 

vad gäller uppföljning och/eller rehabilitering kan leda till risk för återfall (Mark et al, 

2003). För flera av intervjupersonerna är det mycket värdefullt att ha en 

öppenvårdskontakt med regelbundna samtal. När det brister i den obrutna kedjan krävs 

det mycket energi från den enskilda personen för att det ska fungera. Särskilt betonas 

detta av de personer som har eller planerar en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten, 

eller de som planerar söka substitutionsbehandling. 

 

5.3. Slutsatser 
Att fatta beslut om att genomföra en förändring kräver stora insatser från den enskilde. 

Gemensamt för samtliga intervjupersonerna är att de har ett flertal år bakom sig med mer 

eller mindre svårt missbruk, som med tiden kommit att få allt större negativa 

konsekvenser. Beslutet att söka hjälp har växt fram genom processer som skiljer sig från 

den ena till den andra, både vad gäller olika bakgrunder och förutsättningar, till olika mål 

och tankar om framtiden. Med en större intervjupopulation hade möjligen resultatet 

kunnat bekräftas och generaliseras vad gäller såväl skäl för att söka hjälp, för tankar om 

motivation och drivkrafter, för tankar om vårdinnehåll och delaktighet, som för tankar 

om det drogfria livet, men det lilla antalet intervjuade kan ge en god fingervisning.  

 

Resultatet visar att samtliga intervjupersoner har många tankar om hur det är att vara i 

behov av och söka hjälp, om vad motivation kan vara och hur den kan gestalta sig, om 

vad vården borde innehålla, samt vad som krävs för att fortsätta leva ett drogfritt liv. 

Dock visar också resultatet att intervjupersonerna har olika upplevelser, uppfattningar 

och tankar om vad som skulle gynna dem själva i deras hjälpsökande, behandling och 

eftervård. Hos dessa sex intervjupersoner finner jag personer vars beslut växt fram under 

en längre tid, och efter flera behandlingsomgångar inom såväl slutenvård som på 

behandlingshem och i diverse öppenvårdsprogram. Vissa av intervjupersonerna har en 

tydligare planering och tydligare mål, till exempel behandlingshem eller 

substitutionsbehandling, medan andra mer har känt sig tvingade till ett beslut p.g.a. 

skrämmande eller traumatiska upplevelser, eller som krav från anhöriga eller 

arbetsgivare. En av intervjupersonerna beskriver helt enkelt en uppgivenhet och trötthet 

inför livet i missbruk, och behöver ha ett stöd i form av en yttre struktur för att klara av 

att bli drogfri.  

 

Ingen vill bli placerad i ett fack, utan det är av stor vikt att bli sedd som en unik individ, 

bli bemött med respekt, att få stöd och hjälp utifrån sina egna förutsättningar utifrån var 

man befinner sig i missbruks- och förändringsprocessen, och att få vara en aktiv 

deltagare i vården. Detta kan innebära olika för olika personer, men den individuella 
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hänsynen är av största vikt och betonas särskilt av samtliga. Flera av intervjupersonerna 

påpekar att de ser det som särskilt viktigt att lägga upp planeringen tillsammans, och då 

ta hänsyn till patientens egna kunskaper om vad som fungerar bäst för honom eller 

henne. Bakom dessa önskemål kan dels finnas en kunskap om att det finns ett långt 

beroende bakom, att det tar tid att bli missbruksfri, men även en rädsla för och ett 

motstånd mot det arbete och de svårigheter man vet att man står inför. 

 

Det är särskilt intressant att flera intervjupersoner betonar den egna inre drivkraften eller 

styrkan samt tron på sig själva, som en av de enskilt största faktorerna som gjort att de 

klarat sig så här långt och genomgått programmet. För dem kan behandlingsprogrammet 

och själva vården ha betytt mindre i deras uppfattning om varför de har klarat sig, och 

snarare varit ett transportmedel för att uppnå målet. Drivkraften eller den inre styrkan har 

varit bränslet. För andra intervjupersoner har dels strukturen, dels behandlingsklimatet 

och personalen och deras inställning och bemötande varit avgörande. Kritik har framförts 

mot att det varit för lite samtal, för lite aktiviteter och att intervjupersonerna inte har känt 

sig delaktiga i vården i den utsträckning som de hade önskat. 

 

Ett annat intressant fynd är att flera av intervjupersonerna har känt sig obekväma med 

medpatienter. Avdelningen har som målgrupp personer med beroendesjukdomar som 

kräver abstinensbehandling i slutenvård. Bland annat p.g.a. platsbrist händer det att 

personer med annan problematik vårdas på avdelningen. Särskilt en av 

intervjupersonerna upplever det som lite konstigt att det blandas så många olika sorters 

problematik på avdelningen, och det kan upplevas som störande eller splittrande, eller att 

det tar resurser från själva beroendevården. Även inne på dagsjukvården beskriver flera 

av intervjupersonerna det som svårt att vistas tillsammans med andra patienter. Dels kan 

det vara att ingen annan just då genomgår nertrappning, vilket ger en känsla av ensamhet, 

dels kan det vara att de andra patienterna på dagsjukvården har en annan problematik 

eller ett annat beroende som man själv känner ett avstånd inför eller upplever som 

skrämmande, men även att man beskriver det svårt att se personer som man upplever som 

påverkade och/eller svårare sjuka än vad man upplever sig själv vara.  

 

Flertalet beskriver vikten av att inte bara ”bli släppt” när behandlingsprogrammet tar slut, 

utan det är viktigt att det finns någon utifrån som tar vid, som hjälper personen på den 

fortsatta vägen. Flera av intervjupersonerna framför kritik mot att inte till exempel 

socialtjänsten är mer närvarande, att inte fler aktiva kontakter tas, eller att man inte 

erbjuds tillräckligt med stöd att ta och etablera kontakt. Intervjupersonerna beskriver en 

otydlighet med hänsyn till vad som händer efter att behandlingsprogrammet är 

genomfört. Vidare beskriver flera av intervjupersonerna att det inte är slut för att man är 

avgiftad, utan det är egentligen då det ”riktiga” arbetet börjar, eller att när man är 

avgiftad så får man ta itu med andra konsekvenser av missbruket. Några intervjupersoner 

påpekar att de hade önskat en tids slutenvård igen när de var helt nertrappade, eftersom 

den tiden ses som särskilt svår. 
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Bilaga 2 
 

 

Intervjuguide 

Innan intervjun startar: Muntlig och skriftlig genomgång av syftet med studien. Har 

informanten tagit del av och förstått informationen? Har informanten några frågor? 

Önskar informanten delta i intervjun? Har informanten lämnat samtycke till att delta? 

 

Att söka hjälp:  

1a. Kan du berätta om vad det var som fick Dig att söka hjälp just då? Vilka faktorer 

påverkade Dig att söka hjälp? Egna motiv/egna mål, situation i livet, förhoppningar, 

farhågor? 

1b. Vilka är Dina tankar om att söka hjälp? 

1c. Hur ser Du på motivation? Vad är motivation för Dig? 

1d. Hur visste Du vart du skulle vända Dig? 

 

Väntetid 

2a. Blev Du inlagd då Du förväntade Dig att bli det eller fick du vänta?  

2b. Hur upplevde Du tiden från Informationssamtalet tills att Du blev inlagd? Var den 

rimlig i förhållande till det Du sökte hjälp för enligt Din mening? 

 

Behandlingsupplägg 

3a. Hur uppfattar Du förfaringssättet vid planerade inläggningar med 

Informationssamtal? 

3b. Hur påverkar detta förfaringssätt Dig i Dina beslut att söka hjälp? Kan det stärka Dig 

i din motivation att söka hjälp, eller upplever Du det snarare som ett hinder?  

3c. Hur uppfattade du upplägget med Informationssamtal - slutenvård - dagsjukvård? 

Påverkade upplägget Dig i din motivation till att gå in i behandlingen? I så fall hur? 

 

Vårdinnehåll 

4a. Vilken behandling fick Du? Hur skulle Du vilja beskriva den behandling Du fick? 

4b. Vilken är Din uppfattning av den hjälp Du fick? Kan du ge exempel på åtgärder som 

motiverade Dig att fortsätta i behandlingen? Kan du ge exempel på åtgärder som fick Dig 

att tveka inför att fortsätta, eller att avbryta behandlingen?  

4c. Anser Du att Du fick vara delaktig i Din vård och fatta beslut? På vilket sätt? Hur 

viktigt är detta för Dig? 

4d. Enligt Din mening, fick Du den hjälp du väntat Dig? Jämför med vad som fick Dig 

att söka hjälp!  

4e. Anser Du att du hade möjlighet att påverka om Du behövde längre eller kortare tid 

inom slutenvården respektive dagsjukvården? 

 

Avsluta behandling och gå vidare 
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5a. Hur kändes det att avsluta behandlingen (om Du slutfört hela programmet)? Vad fick 

Dig att avbryta behandlingen (om Du inte slutfört hela programmet)? 

5b. Vad händer nu? Hur har behandlingen påverkat Dig i hur du ska gå vidare? Finns det 

något Du tar med Dig från tiden i behandlingen som hjälper eller hindrar Dig i Ditt 

fortsatta liv? 

5c. Om Du skulle behöva hjälp vid ett senare tillfälle, skulle Du kunna tänka Dig söka 

samma hjälp på nytt? 

6. Något Du vill tillägga? Något Du tycker att jag glömt fråga om? 

  

Önskar Du ta del av resultatet? 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3 
 

 

Lund, fredagen 28 mars 2014 

 

Jag heter Charlotte Berglund. Jag arbetar som 

sjuksköterska inom beroendevården på avdelning 8, 

Baravägen 1, i Lund. 

Inom ramarna för en utbildning i Missbruks- och 

beroendevård, genomför jag nu en intervjustudie. 

Syftet med studien är att ta del av olika personers 

uppfattningar av att ha sökt sig till det 

avgiftningsprogram, som är ett samarbete mellan 

avdelning 8 och (beroendevårdens) Dagsjukvård. 

Vilka motiv och förhoppningar hade personerna 

med att söka behandling, och vilken hjälp 

uppfattade man att man fick? Hur uppfattade man behandlingsupplägget och tiden i 

behandling? Vilka faktorer ansågs främja respektive hindra personerna i deras egen 

process i missbruket och tillfrisknandet? Gemensamt för personerna i intervjustudien är 

att man sökte sig till behandling via ett Informationssamtal, och planerade att behandlas 

i såväl sluten- som dagsjukvården.  

Resultatet av studien kommer att sammanställas för att användas som ett led i att 

utveckla och förbättra vården för de personer som söker den. 

Jag kommer personligen att genomföra samtliga intervjuer och sammanställa resultatet. 

Alla uppgifter och svar behandlas strikt konfidentiellt. All medverkan är frivillig, och 

man kan när som helst avbryta sin medverkan, även sedan intervjun startat. 

Intervjupersonernas svar kommer inte att påverka eventuell pågående vårdkontakt, 

behandling eller möjligheter att söka vård. 

Studien genomförs med tillstånd från verksamhetschef Bodil Gervind och områdeschef 

Sonja Persson (Psykiatriska kliniken, Baravägen 1, Lund). Handledare för arbetet är 

utsedd av Linnéuniversitetet i Växjö.  

Intervjun kommer att genomföras i en lokal på Psykiatriska kliniken på Baravägen 1. 

Lokalen kommer inte ligga på avdelning 8 eller på Dagsjukvården.  

Alla uppfattningar är viktiga och kan vara till hjälp! 

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig på: 

Telefon: 046-17 43 39 (egen anknytning), alternativt 046-17 43 65 (avdelning 8) 

E-post: charlotte.berglund@skane.se 

Med vänliga hälsningar 

Charlotte  

Berglund 
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