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Sammanfattning 

Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och 

droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket 

har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för 

alkoholkonsumtion och återfall. Arbetsterapeuter som yrkesgrupp förekommer sällan inom 

beroende och missbruksvård, trots att ett missbruk påverkar de vardagliga aktiviteterna. 

Personer med alkohol- och/eller drogproblematik känner sig ofta tillfredsställda med 

vårdprogrammen på behandlingshem men inte med eftervården som ges. Syfte: Beskriva hur 

personer med drog- och/eller alkoholproblematik hanterar och värderar vardagliga aktiviteter 

efter avslutad behandling på behandlingshem. Vidare jämförs om det finns någon skillnad i 

hantering och värdering av vardagliga aktiviteter hos de som haft och inte haft återfall efter 

avslutad behandling. Metod: Syftet besvarades genom en kvantitativ studie. Enkäter 

innehållande självskattningsinstrumentet Min Mening och författarnas egna konstruerade 

bakgrundsfrågor har använts. 35 män och kvinnor som behandlats på behandlingshem för sin 

alkohol- och eller drogproblematik deltog i studien. Resultat: Det framkom att deltagarnas 

drogfrihet har påverkat de vardagliga aktiviteterna till det bättre. Deltagarna upplevde att 

aktiviteterna “Att få gjort det jag behöver göra” och “Att koppla av och roa mig” fungerade 

minst bra. De värderade aktiviteten “Att sköta min ekonomi” högst. Det framkom skillnader 

mellan de deltagare som haft och inte haft återfall efter avslutad behandling. Alla vardagliga 

aktiviteter i denna studie upplevdes fungera bättre för de som inte haft återfall. Slutsats: 

Resultatet går i linje med den forskning som redan finns vad gäller samband mellan 

aktivitetsmönster och missbruk samt belyser och uppmärksammar arbetsterapins betydelse 

inom missbruksområdet vidare. 
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Summary 

Title: The daily life after inpatient substance abuse treatment. 

 

Background: 5% of the population in Sweden are having substance abuse problems.  

There is a connection between individual activity patterns and substance abuse, because the 

substance abuse is affecting the everyday activities. The relation of the everyday life contra 

alcohol consumption and relapses is significant. Professional occupational therapists are rarely 

involved in the treatment of substance abusers, despite that substance abuse is affecting the 

everyday activities.  

People with substance abuse problems often feel satisfied with the treatment program at a 

treatment center, but not with the given aftercare. Purpose: Describe how people with 

substance abuse problems handles and values everyday activities after finished treatment at a 

treatment center. Furthermore, a comparison is made to evaluate if there are any differences 

between the participants in the study who have had a relapse and those who have not had a 

relapse to how they handle everyday activities and how they value them. Method: The purpose 

was answered through a quantitative study. Surveys containing the instrument Occupational 

Self-Assessment and the authors’ own constructed questions was used. 35 men and women who 

have been treated at treatment center for some kind of substance abuse participated in the study. 

Result: it was revealed that the participants’ drug free living affected their everyday activities. 

The participants experienced that the activities ”accomplishing what I set out to do” and 

“relaxing and enjoying myself” were least successful. They valued the activity” managing my 

finances” the most. It was revealed that there were differences between the participants that 

have had a relapse and those who have not had a relapse after they finished their treatment. 

Those who did not have a relapse experienced better function in all the everyday activities in 

the study. Conclusion: The result is in line with already available research which touches the 

connection between activity pattern and substance abuse. The importance of occupational 

therapy within the field of substance abuse is, furthermore, highlighted and brought to attention. 
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Inledning 

Missbruk är ett stort samhällsproblem och det har visat sig att 80-90% som har fått behandling 

för sitt missbruk får återfall under första året (Wasmuth, Crabtree & Scott, 2014). Trots att 

återfall är vanligt finns det få studier som tar upp vad det beror på (Kendler, Ohlsson, Sundquist 

& Sundquist, 2017).  

 

Enligt Sveriges Arbetsterapeuter finns det lite forskning på samband mellan aktivitet och 

missbruk samt vad gäller arbetsterapeuters insatser för att minska missbrukares 

aktivitetsproblem i vardagen. En arbetsterapeut kan vara med och stötta för att främja och hjälpa 

till att hitta nya aktiviteter och vanor där alkoholen tagit över (2014). Trots lite forskning 

framkom det i en studie att en förlorad konstruktiv roll och/eller en negativ miljöpåverkan samt 

förlorade konstruktiva aktiviteter är en riskfaktor för försämrad hälsa vilket i sin tur är en 

riskfaktor för att falla in i missbruk (Hoxmark, Wynn & Wynn, 2012). En skyddsfaktor som 

har visat sig viktig för att inte falla in i överkonsumtion av alkohol är att ha en strukturerad 

vardag (Crutzen & Knibbe, 2012).  

 

Den här studien har fokuserat på vardagliga aktiviteter efter avslutad behandling på 

behandlingshem.  

Bakgrund 

Missbruk 

Av Sveriges totala befolkning är 5% beroende och/eller missbrukar alkohol eller illegala 

narkotikasubstanser. De individer som missbrukar alkohol innefattar cirka 446 000 personer 

och siffran för de narkotikaberoende uppskattas vara 55 000 (Ramstedt, Sundin, Landberg & 

Raninen, 2014). Det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns riskkonsumtion av alkohol. 

Andelen män med en riskkonsumtion av alkohol är högre än kvinnors oavsett ålder, 

födelseland, utbildningsnivå och län (Folkhälsomyndigheten, 2018). I Sverige diagnostiseras 

bruk, missbruk och beroende av alkohol (Socialstyrelsen, 2016) samt skadligt bruk av droger 

(Socialstyrelsen, 2017) främst efter diagnosklassifikationen ICD-10-SE. Denna version håller 

på att uppdateras, ICD-11 (Socialstyrelsen, 2019). För att kunna diagnostisera en patient krävs 

först att vissa krav är uppfyllda. Kraven står beskrivna i klassifikationen och diagnostiserar flera 

olika tillstånd inom området (Socialstyrelsen, 2016). Ett beroende och ett missbruk 

diagnostiseras utifrån olika krav. Beroende handlar bland annat om en längtan, prioritering och 

abstinens till droger. En person diagnostiseras med missbruk om det har påverkan på dess liv, 

som till exempel att arbetet eller hemlivet missköts. DSM 5 är en annan diagnosklassifikation 

som används inom forskning och inom viss psykiatrisk verksamhet, i den används begreppet 

substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2019).   

Vardagliga aktiviteter 

Vardagliga aktiviteter innefattar aktiviteter som utförs varje dag och som krävs för en 

fungerande vardag. Erlandsson och Persson delar upp aktiviteter i de olika aktivitetsområdena 
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skötsel-, arbets-, lek- och rekreativa aktiviteter. Skötselaktiviteter innebär sådana aktiviteter där 

en individ tillgodoser sina grundläggande behov som till exempel att sköta sitt hem och sina 

barn samt sin personliga hygien. Skötselaktiviteter ger i sin tur möjlighet till att kunna utföra 

aktiviteter inom de andra områdena. Arbetsaktiviteter är aktiviteter som ger försörjning och 

utbildning. Lekaktiviteter är sådant som en individ gör för att den tycker det är roligt och för att 

den vill. Rekreativa aktiviteter är avslappnande och energigivande aktiviteter (2014). En 

aktivitet som värderas högt ger en mening och betydelse för en person (Kielhofner, 2012). 

Meningen med en aktivitetet kan bero på hur väl personen som gör den klarar av det och i vilket 

sammanhang aktiviteten utförs. Aktiviteter kan vara olika mycket värda i olika faser av livet 

(Erlandsson & Persson, 2014).  

Aktivitet och missbruk 

Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk eller beroende. Ett 

missbruk påverkar de vardagliga aktiviteterna och Sveriges arbetsterapeuter skriver att det även 

går att vända på det, att svårigheter i vardagsaktiviteter kan leda till missbruk av alkohol (2014). 

I en studie kring sambandet mellan välmående och aktivitetsmönster framkom det att de tre 

faktorer som betydde mest för att må bra var att vardagliga aktiviteter utfördes på ett 

tillfredsställande sätt, i en stressfri miljö och med en känsla av kontroll. Varje aktivitet som en 

person utför ger någon form av värdeupplevelse. Är det en bra upplevelse bidrar det till en 

känsla av meningsfullhet. Mening i livet har i sin tur visat sig bidra till hälsa (Erlandsson & 

Persson, 2014). Färdigheter påverkas vid ett missbruk och utförandet av en aktivitet försämras 

ju längre en person har varit missbrukare. Hur lång tid som missbruket pågått spelar alltså en 

roll för förmågan till att utföra aktiviteter (Rojo-Mota, Pedrero-Pérez, Ruiz-Sánchez de León & 

Miangolarra Page, 2014). Det finns ett samband mellan ohälsa, beroende och återfall (Vieten, 

Astin, Buscemi & Galloway, 2010). Ett reslutat från en norsk studie som gjorts på personer som 

bott på behandlingshem visade på att psykisk ohälsa var en hög riskfaktor för återfall 

(Andersson, Wenaas & Nordfjaern, 2018). För att upprätthålla mental hälsa menar Wilcock och 

Hocking (2015) att individers aktiviteter behöver vara motiverande, bidra till att skapa 

självkänsla, ge en känsla av tillhörighet och att ha ett mål.  Enligt Crutzen & Knibbe har struktur 

i vardagen en betydande roll för alkoholkonsumtion. Det har visat sig att de personer som har 

en mer strukturerad vardag tenderar att dricka mindre. Det finns viktiga faktorer för att få en 

strukturerad vardag och på så sätt minska risken för överkonsumtion av alkohol. Dessa är bland 

annat rollerna som partner, förälder och anställd (2012). Vidare säger Crutzen och Knibbe att 

dessa roller kan minska möjligheten att delta i situationer där det förekommer alkohol. Samt få 

personer att undvika sådant drickande de själva eller andra inte anser höra ihop med exempelvis 

rollen som förälder eller partner (2012).  

Behandling av missbruk 

Det finns flera behandlingsalternativ att använda sig av och välja vid missbruk. Inom 

öppenvården innebär det att personen bor kvar hemma och under dagen deltar i gruppterapi 

eller har individuella samtal. Att få sin behandling på behandlingshem innebär en heldygnsvård 

som oftast pågår i fem veckor. Inom öppenvården bor personen hemma och har på så sätt 

tillgång till sitt vanliga nätverk. Att bo på behandlingshem ger möjlighet till att bryta den 
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invanda miljön. Vid ett svårare missbruk ger vård på behandlingshem ofta bättre resultat än 

inom öppenvården (RFHL & Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).     

 

Under 2016 fick 1904 personer i Sverige frivillig institutionsvård för sin missbruksproblematik 

(Socialstyrelsen, 2017). Missbruksproblematik, menar Franck & Nylander, bör kombineras 

med både farmakologisk och psykosocial behandling för att uppnå bästa effekt.  Motiverande 

samtal är en vanlig strategi att använda sig av och även läkemedel som förebygger återfall 

(2015). Enligt Creek & Lougher kämpar många personer med en missbruksproblematik för att 

kunna ta emot den behandling som ges. Det beskrivs som en känsla av ambivalens och en ångest 

över förändringen. Ofta finns det en ojämn motivationsnivå och en kaotisk livsstil hos personer 

med missbruk (2008).  

 

Några exempel på behandlingsmetoder inom missbruksvård på behandlingshem är miljöterapi, 

terapi med psykodynamisk referensram och tolvstegsbehandling. Det finns lite forskning på 

behandlingshemmens metoder i Sverige och hur de faktiskt fungerar. Gränserna är breda i vad 

som kan räknas som behandling då Sverige inte har samma krav på behandlingsresultat och 

utbildning inom missbruksvård som exempelvis USA har. Det finns fyra olika inriktningar 

inom behandlingshem i Sverige. De olika inriktningarna på behandlingshem är kristen 

inriktning, psykodynamisk inriktning, minnesotamodellen och behandlingshem utan teoretisk 

förankring (Berglund, Berggren & Fahlke, 2003). 

Tiden efter behandling 

I en studie undersöktes deltagare med alkoholmissbruk under deras första år efter behandling. 

Vissa i denna studie hade behandlats på en avdelning dygnet runt och några hade haft 

behandling på en öppen mottagning. När studien genomfördes hade de ingen professionell 

hjälp. De deltagande fick ofta återfall och beskrev en rastlöshet och ångest som fick dem att 

dricka igen även fast de försökte motstå. Deltagarna beskrev återfallen som något som ofta 

hände på grund av det invanda mönster som missbruket hade skapat och detta i sin tur gjorde 

att återfallet kom vanemässigt utan eftertanke (Kvamme, Asplund, & Bjerke, 2015). Begreppet 

återfall innebär att åter falla tillbaka till en problematisk vana, till exempel att ta en viss substans 

(Ortiz och Wirbing, 2017). Drogmissbruk är ett komplext tillstånd. Ett återfall behöver inte 

betyda att behandlingen inte fungerar. Som med många andra liknande kroniska diagnoser 

behöver behandlingen anpassas efter individens behov och ändras med tiden (National Institute 

on Drug Abuse, 2018). I en norsk studie fick hela 37% av deltagarna återfall under de första tre 

månaderna efter avslutad behandling på behandlingshem (Andersson Wenaas & Nordfjaern, 

2018). Långsiktig eftervård efter behandlingshem har visat sig vara viktigt vid hemkomsten till 

sin egen hemmiljö men är ofta något som saknas (SOU 2005:82). Viktiga faktorer för en bra 

eftervård är att ha boende, en god sysselsättning, socialt umgänge och en fritid som personen 

trivs med (Hajighasemi, 2008; Fäldt, Storbjörk, Palm, Oscarsson & Stenius, 2007). För att 

minimera risken för återfall är det viktigt att stärka individens självtillit. Att på så sätt använda 

sig av sina personliga erfarenheter och lita på sin egen förmåga om det uppstår situationer med 

en hög risk för återfall (Saxon, 2012). Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 

eftervården planeras och organiseras på ett bättre sätt än i nuläget. Det finns brister i eftervård 
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för personer som har varit placerade på institution. Det är viktigt för personer som befinner sig 

i missbruk att byta miljö och bryta invanda mönster (2018).  

 

Kommunen har ansvar för eftervården som ges i Sverige. Eftervården kan vara en privat tjänst 

som kommunen köper, det är ofta samma metoder som används på behandlingshem, och 

tolvstegsprogrammet är vanligt. Kommunen kan även driva en egen eftervård antingen i grupp 

eller individuellt. Frivilligorganisationer såsom AA, anonyma alkoholister, och NA, anonyma 

narkomaner, har ofta en viktig roll i eftervården. Tanken med eftervården är att den ska vara 

lång, helst ett år. Om återfall uppstår under eftervården skall återfallsbehandling erbjudas 

(RFHL & Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Enligt Kristiansen och Svensson har 

narkotikamissbrukare i många fall kvar samma livssituation gällande bostad och sysselsättning 

som de hade före påbörjad behandling. Många känner sig tillfredsställda med vårdprogrammen 

på behandlingshem men inte med eftervården som ges (2003). 

Arbetsterapi och missbruk 

Den aktivitetsbaserade modellen, Model of human occupation, som har ett fokus på individen 

som helhet innefattar tre viktiga komponenter. Dessa är utförandekapacitet, viljekraft samt 

vanebildning. Utförandekapaciteten är den kroppsliga och kognitiva förmågan som krävs för 

att utföra en viss aktivitet. Viljekraft definierar en persons intressen samt värderingar och det 

som anses viktigt värderas högre och även drivkraften att utföra aktiviteten blir större 

(Kielhofner, 2012). En vanlig missuppfattning är att de som lever med en missbruksproblematik 

saknar viljekraft och skulle kunna sluta om de bara bestämmer sig för det (National Institute on 

Drug Abuse, 2018). Vanebildning beskriver ett beteendemönster av flera återkommande 

handlingar. I välbekanta miljöer sker handlingarna på ett följdriktigt och förutbestämt mönster. 

Om en person drabbas av exempelvis sjukdom eller skada kan dynamiken mellan 

utförandekapaciteten, viljekraften och vanebildningen förändras. Detta kan leda till nya 

beteenden, känslor och tankar som kan påverka individen på såväl ett positivt som negativt sätt. 

Modellen beskriver vanemönster som de aktiviteter och rutiner som utförs på ett liknande sätt 

varje dag. Efter en tid sker de vardagliga aktiviteterna nästan per automatik då det blir ett inlärt 

beteende och inte kräver så mycket eftertanke. Dysfunktionella vanor kan påverka individen 

negativt i form av en börda och kan hota välbefinnandet (Kielhofner, 2012). Då missbruk kan 

leda till negativa konsekvenser kan det beskrivas som en dysfunktionell vana. För att ändra på 

ett vanemönster som grundlagts under många år krävs en stor motivation, speciellt när personen 

utvecklat ett beroende av någon substans (Saxon & Wirbing, 2004). Vanor är något som kan 

vara svårt att ändra på och människor har en naturlig drivkraft att stå emot förändringar. I en ny 

situation kan detta innebära att en person går tillbaka till gamla vanemönster, detta på ren rutin 

utan att reagera, även fast den bestämt sig för att inte göra det. För att bilda nya vanor och 

rutiner krävs det arbete och koncentration, vilket är nödvändigt för att få en fungerande vardag 

(Kielhofner, 2012). Det är viktigt att en person som behöver ändra sina vanor får göra det på 

ett sätt som passar dem. Eventuell stöttning måste ske utifrån personens vilja och tidigare 

upplevelse av vanor då det krävs en stor motivation för att kunna ändra beteende (Sveriges 

arbetsterapeuter, 2014).  
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I en missbruksbehandling kan arbetsterapeuten vara till hjälp att motivera personen till att hitta 

nya meningsfulla aktiviteter. På så sätt ersätta alkoholvanorna med eller komma tillbaka till de 

aktiviteter som har förlorats, då det har visat sig vara av stor betydelse (Sherbaum & Specka, 

2008). Det saknas arbetsterapeutiska studier som riktar interventionerna direkt kopplade till 

missbruksproblematiken. Personer som har en missbruksproblematik har ofta också psykiska 

svårigheter. I dessa fall riktas de arbetsterapeutiska interventionerna mer mot de psykiska 

problemen än direkt mot missbruksproblematiken (Stoffel & Moyers, 2004).  

 

Författarna ville fördjupa sig i en målgrupp med deltagare med alkohol- och/eller 

drogproblematik samt se hur det påverkar förmågan att utföra vardagliga aktiviteter efter 

avslutad behandling. Detta eftersom det är vanligt med återfall och brist på studier kring 

sambandet mellan aktivitet och missbruk/beroende (Kendler, Ohlsson, Sundquist & Sundquist, 

2017) Det är inte heller särskilt vanligt att arbetsterapeuter arbetar direkt mot missbruket 

(Sveriges arbetsterapeuter, 2014; Stoffel & Moyers, 2004).  
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Syfte 

Syftet är att beskriva hur personer med drog- och/eller alkoholproblematik upplever vardagliga 

aktiviteter efter avslutad behandling på behandlingshem. 

 

Frågeställning: 

- Hur hanterar personer med drog- och/eller alkoholproblematik sina vardagliga 

aktiviteter efter avslutad behandling på behandlingshem? 

 

- Hur värderar personer med drog- och/eller alkoholproblematik sina vardagliga 

aktiviteter efter avslutad behandling på behandlingshem? 

 

- Finns det någon skillnad mellan hantering och värdering av vardagliga aktiviteter för 

personer med drog- och/eller alkoholproblematik? 

 

- Finns det någon skillnad i hantering av vardagliga aktiviteter hos de som haft och inte 

haft återfall efter avslutad behandling på behandlingshem? 

 

- Finns det någon skillnad i värdering av vardagliga aktiviteter hos de som haft och inte 

haft återfall efter avslutad behandling på behandlingshem? 
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Material och metod 

Detta examensarbete är en kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Urval 

Avsiktligt urval har använts som urvalsmetod. Inklusionskriterierna för att delta i studien var 

att deltagarna skulle befinna sig i arbetsför ålder, ha fått behandling för alkohol- och/eller 

drogproblematik på behandlingshem. Deltagarna skulle bo i eget boende, ha eget eller delat 

ansvar för sitt hem samt arbeta, studera eller ha någon annan form av sysselsättning på minst 

25 procent.  

Datainsamling 

I studien har 35 enkäter samlats in. För att rekrytera deltagare till enkäten tillfrågades 

verksamheter som troddes ha kontakt med målgruppen. Såväl ideella föreningar som 

kommunala verksamheter har inkluderats vid insamlingen och kontaktats via telefon, e-post 

och fysiskt besök. Rekryteringsprocessen gjordes genom att författarna sökte upp 

verksamheters telefonnummer deras hemsidor och ringde därefter. På telefon informerades de 

företrädande om studien och inklusionskriterier för eventuella deltagare. Om verksamheten var 

intresserad av att delta frågade författarna om de kunde få företrädares e-postadress för att 

skicka informationsbreven. Se bilaga 3 och 4.  Det rekryterades enkäter från totalt åtta olika 

verksamheter. Utöver detta tackade ett flertal nej av olika orsaker, som till exempel var att de 

inte hade deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna eller att de hade tidsbrist. 

 

Enkäten utgjordes av självskattningsinstrumentet Min Mening, som har originaltitel 

Occupational Self-Assessment (Baron, Kielhofner, Lyenger, Goldhammer & Wolenski, 2012) 

samt författarnas egna konstruerade frågor. För att formulera dessa frågor har författarna utgått 

från Kristensson. Dessa är bakgrundsfrågor, specifika bakgrundsfrågor och frågor som är 

relaterade direkt till syftet (2014). Författarnas egenkonstruerade frågor finns i bilaga 1. 

Datainsamlingsinstrument 

Instrumentet Min mening (Baron et al., 2012) kan inkludera en varierad grupp av människor 

som har olika former av diagnos, funktionsnivå och behandling. Instrumentet är avsett att mäta 

självskattad aktivitetskompetens och värdering av vardagliga aktiviteter, bilaga 2. Instrumentet 

har god intern validitet och har också visat sig vara reliabelt eftersom det kan användas på 

många olika grupper (Baron et al., 2012). De olika frågorna är formulerade på ett sätt som ska 

vara lättförståeligt och tydligt för den som läser och svarar (Baron et al., 2012). Detta minskar 

risken för bortfall (Ejlertsson, 2019). I Min mening får individen skatta sin egen förmåga samt 

värdera betydelsen av olika vardagliga aktiviteter. Ett exempel på en fråga är: “Att koncentrera 

mig på mina uppgifter”. Till varje fråga finns fyra olika svarsalternativ att välja på för att skatta 

sin kompetens: “fungerar inte bra”, “fungerar ganska bra”, “fungerar bra” och “fungerar mycket 

bra”. Sedan skattas värdet i aktiviteten genom något av de fyra svarsalternativen: “är inte så 

viktigt för mig”, “är viktigt för mig”, “är mycket viktigt för mig” och “är ytterst viktigt för mig”. 

Dessa åtta svarsalternativ finns till alla 21 påståenden (Baron et al., 2012). Se bilaga 2.  
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Instrumentet har sin teoretiska grund i Model of Human Occupation (Kielhofner, 2012). I denna 

enkätundersökning har de två första stegen i Min mening  använts; “Kompetens” och 

“Värdering”. Det tredje steget “Prioritering” har inte använts. Författarna har även valt att välja 

bort delen “Självskattning - miljö” i studien. 

Databearbetning 

För att analysera resultatet utvärderades svaren från enkäten med hjälp av datorprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS). Resultatet har analyserats och redovisats i 

form av deskriptiv statistik och statistisk analys. Variablerna i Min mening har ordinalskalenivå, 

vilket betyder att de kan rangordnas men inte med något exakt mellanrum (Kristensson, 2014). 

 

De olika frågorna från enkäten samt kodade svarsalternativ lades in i programmet SPSS. Alla 

svarsalternativ förutom svaren på frågorna “Ålder” och “Annan försörjning” kodades in som 

siffror där 1 betydde det första svarsalternativet och så vidare. Svaren under kategorin 

“Kompetens” kodades som “fungerar inte bra”(1) , “fungerar ganska bra” (2), “fungerar bra” 

(3) och “fungerar mycket bra” (4). Under kategorin “Värdering” kodades: “är inte så viktigt för 

mig” (1), “är viktigt för mig” (2), “är mycket viktigt för mig” (3) och “är ytterst viktigt för mig” 

(4) (Baron et al., 2012). Svaren från enkäterna skrevs sedan in efter denna kodning.  

Etiska överväganden 

Studien har följt de forskningsetiska kraven. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ett följebrev har bifogats, bilaga 3, till enkäten där 

de deltagande fått information på ett tydligt beskrivet sätt över vad de behövt veta före 

deltagandet och vilka rättigheter de haft utifrån de forskningsetiska kraven. I brevet fanns 

information om studiens syfte, upplägg och hur resultatet kommer att presenteras i 

examensarbetet, vilket ingår i informationskravet. Tydlig information till deltagarna ska minska 

risken för bortfall (Ejlertsson, 2019). Enligt samtyckeskravet hade deltagarna rätt att när som 

helst få avbryta utan att lämna någon förklaring eller att inte svara på frågor som de av någon 

anledning inte velat eller haft möjlighet att svara på (Vetenskapsrådet, 2017). Enkäterna har 

behandlats på ett säkert sätt enligt konfidensidentialitetskravet (Kristensson, 2014). De har 

förvarats på en tillförlitlig förvaringsplats som endast författarna haft tillgång till och det är bara 

författarna till examensarbetet som granskat svaren från deltagarna. Arbetet har även följt 

nyttjandekravet då insamlad data endast använts för denna studie (Vetenskapsrådet, 2017). 

Etisk egengranskning enligt högskolan Jönköpings kriterier har genomförts. 
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Resultat 

Målgruppen 

Totalt besvarades 35 enkäter. Populationen bestod av 31 män och 4 kvinnor i åldersspannet 20-

69 år. Alla (n 34) hade någon form av sysselsättning. Den mest förekommande utbildningsnivån 

var grundskolenivå. Det var vanligast inom gruppen att inte vara vårdnadshavare, då sju (n 34) 

uppgav att de var vårdnadshavare. Den största andelen av deltagarna bodde ensamma. 

Medianen på tiden efter avslutad behandling på behandlingshem var 13 månader, med en 

variation på 1-382 månader. Ett externt bortfall förekom, som inte togs med i studien då 

personen inte bott på behandlingshem och inte heller hade någon sysselsättning.  

 

Sysselsättningsgraden är hög hos deltagarna då de flesta arbetar, studerar eller har någon annan 

form av sysselsättning på 75 % eller mer. 

 

  
 

Figur 1 Sysselsättningsgraden hos samtliga deltagare (n 34).  
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För de flesta deltagare hade det gått högst ett år efter avslutad behandling på behandlingshem 

när de deltog i studien.  

  

 
 

Figur 2 Antal år efter avslutad behandling på behandlingshem, uppdelat i årsspann. 
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Drogfrihet 

Alla deltagare som svarat på enkätfrågan: “Upplever du att din drogfrihet har påverkat 

aktiviteterna i ditt dagliga liv till det bättre?” tycker att drogfriheten har påverkat de dagliga 

aktiviteterna mycket eller ganska mycket till det bättre, förutom en deltagare som svarat 

ganska lite.  

 

  

Figur 3. Drogfrihetens positiva påverkan på aktiviteter i det dagliga livet 
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Kompetens och värdering 

Tabell 1 Median och kvartilavstånd för kompetens och värdering av samtliga aktiviteter i ”Min 

mening”. 

Kompetens 

Överlag skattades aktiviteterna på ungefär samma nivå där de flesta aktiviteter fungerar bra, 

förutom en aktivitet; “Att få gjort det jag behöver göra”, som är på något lägre nivå. Resultatet 

i aktiviteterna har varierande spridning, då det lägsta kvartilavståndet ligger mellan 2-3, 

fungerar ganska bra till fungerar bra, och högsta mellan 3-4, fungerar bra till fungerar mycket 

bra.  

Värdering 

Alla utom fem aktiviteter värderades till mycket viktigt. Två aktiviteter skattades lägst “Att ta 

mig till platser dit jag behöver komma” och “Att identifiera och lösa problem i vardagen” vilka 

blev viktiga. Tre aktiviteter fick en median på 2,5. Alla aktiviteter har en spridning med 

kvartilavståndet 2-3, viktigt till mycket viktigt, förutom fem som ligger högre i spridningsnivån. 
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Relationen mellan kompetens och värdering 

Spridningen i skattningen av värdering ligger på en lägre nivå än spridningen på kompetens. 

Värderingen skattas alltså överlag lägre än kompetensen och endast två aktiviteter på värdering 

uppnår en 4:a på tredje kvartilen.  En aktivitet hade högre nivå på spridningen på värdering, 

“Att sköta min ekonomi” som låg på 3-4, mycket viktigt till ytterst viktigt.  

   
 

Figur 4 Aktiviteter som skiljer sig enligt medianen i kompetens och värdering, sex aktiviteter. 

 

De flesta aktiviteter i Min mening fick samma median på kompetens som på värdering, där de 

fick 3 på båda, fungerar bra respektive är mycket viktiga. Sex aktiviteter skiljde sig från 

varandra. Av dessa aktiviteter var kompetensen högre än värderingen på fem aktiviteter. 

Värderingen var högre än kompetensen på en aktivitet; “Att få gjort det jag behöver göra”.  

 

De två som skiljde sig mest från varandra var “Att ta mig till platser dit jag behöver komma” 

och “Att identifiera och lösa problem i vardagen”. På dessa fick kompetensen en median på 3, 

fungerar bra, och värderingen en median på 2, viktigt.  
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Kompetens och värdering enligt medelvärdet 

 
 

Figur 5 Högsta och lägsta medelvärdet på kompetens och värdering. 

 

Eftersom medianen inte gav några tydligt utmärkande aktiviteter räknades också varje aktivitets 

medelvärde ut. 

 

Högst medelvärde på kompetens fick “Att ta hand om mig själv” och “Att ta mig till platser dit 

jag behöver komma”. Lägst medelvärde på kompetens fick “Att kunna koppla av och roa mig”. 

  

De aktiviteter som fick högst medelvärde på värdering var “Att sköta min ekonomi” och “Att 

sköta mina grundläggande behov”. Lägst medelvärde på värdering fick aktiviteterna “Att 

identifiera och lösa problem i vardagen”, “Att kunna engagera mig som student, anställd, i 

förening eller som familjemedlem” och “Att rent fysiskt kunna utföra det jag behöver göra”. 
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Jämförelse mellan grupper som haft och inte haft återfall 

Vid granskning av resultatet framkom två likafördelade subgrupper, de som haft återfall (n 17) 

och de som inte haft återfall (n 16) efter behandling på behandlingshem. Anledningen till 

grupperingen var att jämföra de olika gruppernas kompetens och värdering i vardagliga 

aktiviteter för att se ifall det fanns någon skillnad mellan grupperna. Med hjälp av Mann 

Whitney U-test framkom mean rank för de båda grupperna, där högre mean rank innebär att 

gruppen skattar högre kompetens respektive värderar högre betydelse. Signifikansen i de olika 

aktiviteterna framkommer även i tabellerna. 
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Tabell 2 Jämförelse av kompetens mellan grupperna som haft och inte haft återfall. 

 
Aktivitet - Kompetens Haft  

återfall  

mean rank 

(n 17) 

Inte haft 

återfall 

mean rank 

(n 16) 

Signifikans, 

p-värde 

Att koncentrera mig på mina uppgifter 
(n 33) 

15 
(n 17) 

19 
(n 16) 

0,321 

Att rent fysiskt kunna utföra det jag 
behöver göra (n 33) 

17 
(n 17) 

17 
(n 16) 

0,879 

Att ta hand om mitt hem (n 32) 11 
(n 16) 

22 
(n 16) 

0,001 

Att ta hand om mig själv (n 32) 12 
(n 16) 

21 
(n 16) 

0,002 

Att ta hand om andra jag har ansvar för 
(n 28) 

11 
(n 13) 

17 
(n 15) 

0,035 

Att ta mig till platser dit jag behöver 
komma (n 33) 

15 
(n 17) 

20 
(n 16) 

0,110 

Att sköta min ekonomi (n 33) 13 
(n 17) 

21 
(n 16) 

0,020 

Att sköta mina grundläggande behov 
(n 33)  

 12 
(n 17) 

23 
(n 16) 

0,000 

Att tala med andra människor, uttrycka 
mig (n 33) 

13 
(n 17) 

22 
(n 16) 

0,003 

Att umgås med andra (n 32) 15 
(n 16) 

18 
(n 16) 

0,538 

Att identifiera och lösa problem i 
vardagen (n 31) 

13 
(n 16) 

19 
(n 15) 

0,070 

Att koppla av och roa mig  
(n 32) 

15 
(n 16) 

18 
(n 16) 

0,265 

Att få gjort det jag behöver göra  
(n 32) 

11 
(n 16) 

22 
(n 16) 

0,000 

Att ha dagliga rutiner som jag är nöjd 
med (n 31) 

11 
(n 15) 

20 
(n 16) 

0,003 

Att leva upp till mina förväntningar, 
klara av det jag ansvarar för (n 31) 

14 
(n 15) 

18 
(n 16) 

0,105 

Att engagera mig som student, anställd, 
i förening eller som familjemedlem (n 
32) 

14 
(n 16) 

19 
(n 16) 

0,119 

Att göra sådant som jag tycker om att 
göra (n 31) 

14 
(n 15) 

18 
(n 16) 

0,164 

Att sträva mot mina mål  
(n 31) 

12 
(n 15) 

20 
(n 16) 

0,008 

Att fatta beslut utifrån vad jag tycker är 
viktigt (n 31) 

13 
(n 15) 

18 
(n 16) 

0,103 

Att genomföra det jag bestämmer mig 
för att göra (n 31) 

12 
(n 15) 

20 
(n 16) 

0,008 

Att dra nytta av mina förmågor  
(n 31) 

13 
(n 15) 

19 
(n 16) 

0,062 

Kompetens 

 

De som inte haft återfall skattade signifikant högre på kompetens på aktiviteterna “Att ta hand 

om mitt hem”, “Att ta hand om mig själv”, ”Att ta hand om andra jag har ansvar för”, “Att 

sköta min ekonomi”, “Att sköta mina grundläggande behov”, “Att tala med andra människor, 
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uttrycka mig”, “Att få gjort det jag behöver göra”, “Att ha dagliga rutiner som jag är nöjd 

med”, “Att sträva mot mina mål” och “Att genomföra det jag bestämmer mig för att göra” än 

de som haft återfall. Dessa 10 aktiviteter fungerade alltså bättre för dem som inte haft återfall. 

 

I det resterande, icke signifikanta, resultatet visade det sig att gruppen som inte haft återfall 

även skattar de aktiviteter som bättre fungerande än de som haft återfall. 

 

De aktiviteter som skiljde sig mest i mean rank i kompetensen mellan grupperna och som även 

var signifikanta var “Att sköta mina grundläggande behov” och “Att få gjort det jag behöver 

göra”. 
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Tabell 3 Jämförelse av värdering mellan grupperna som haft och inte haft återfall. 

 
Aktivitet - Värdering Haft  

återfall 

mean rank  

(n 17) 

Inte haft 

återfall 

mean rank 

(n 16) 

Signifikans 

p-värde 

Att koncentrera mig på mina uppgifter 
(n 31) 

16 
(n 16) 

16 
(n 15) 

0,954 

Att rent fysiskt kunna utföra det jag 
behöver göra (n 31) 

16 
(n 16) 

16 
(n 15) 

0,799 

Att ta hand om mitt hem (n 31) 16 
(n 16) 

16 
(n 15) 

0,997 

Att ta hand om mig själv (n 31) 15 
(n 16) 

17 
(n 15) 

0,426 

Att ta hand om andra jag har ansvar för 
(n 26) 

13 
(n 12) 

14 
(n 14) 

0,530 

Att ta mig till platser dit jag behöver 
komma (n 30) 

15 
(n 16) 

17 
(n 14) 

0,565 

Att sköta min ekonomi (n 31) 17 
(n 16) 

15 
(n 15) 

0,494 

Att sköta mina grundläggande behov 
(n 31)  

13 
(n 16) 

19 
(n 15) 

0,101 

Att tala med andra människor, 
uttrycka mig (n 31) 

13 
(n 16) 

19 
(n 15) 

0,030 

Att umgås med andra (n 29) 15 
(n 14) 

15 
(n 15) 

0,855 

Att identifiera och lösa problem i 
vardagen (n 29) 

15 
(n 14) 

15 
(n 15) 

0,950 

Att koppla av och roa mig (n 29) 14 
(n 14) 

16 
(n 15) 

0,727 

Att få gjort det jag behöver göra  
(n 29) 

16 
(n 14) 

14 
(n 15) 

0,769 

Att ha dagliga rutiner som jag är nöjd 
med (n 29) 

14 
(n 14) 

16 
(n 15) 

0,425 

Att leva upp till mina förväntningar, 
klara av det jag ansvarar för (n 29) 

16 
(n 14) 

14 
(n 15) 

0,619 

Att engagera mig som student, 
anställd, i förening eller som 
familjemedlem (n 29) 

14 
(n 14) 

16 
(n 15) 

0,536 

Att göra sådant som jag tycker om att 
göra (n 29) 

16 
(n 14) 

14 
(n 15) 

0,777 

Att sträva mot mina mål (n 29) 15 
(n 14) 

15 
(n 15) 

0,898 

Att fatta beslut utifrån vad jag tycker är 
viktigt (n 29) 

13 
(n 14) 

17 
(n 15) 

0,197 

Att genomföra det jag bestämmer mig 
för att göra (n 29) 

14 
(n 14) 

16 
(n 15) 

0,287 

Att dra nytta av mina förmågor (n 29) 15 
(n 14) 

15 
(n 15) 

0,868 
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Värdering 
 

Vid jämförelsen av grupperna som haft och inte haft återfall visade det sig att resultatet för 

aktiviteten “Att tala med andra människor, uttrycka mig” värderades signifikant högre av 

gruppen som inte haft återfall. 

Resten av resultatet som framkom av testet, där värdering av aktiviteter jämfördes mellan 

grupperna, var inte signifikant. 14 aktiviteter värderades högre av gruppen som inte haft återfall. 

Sju aktiviteter värderades lägre av gruppen som inte haft återfall.  

                                                                                                                                 

Överlag skattade gruppen som inte haft återfall signifikant högre på kompetens i jämförelse 

med gruppen som haft återfall.  
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Diskussion 

Metod 

Vid studien användes ett avsiktligt urval för att rekrytera deltagare. Deltagarna valdes ut med 

hjälp av inklusionskriterier. Från början fanns ett inklusionskriterie på tidslängden efter boende 

på behandlingshem, vilket var minst en månad och högst ett år i eget boende. Företrädande 

upplevde att kombinationen av kriterierna behandlingshem, maxtid efter behandlingshem samt 

sysselsättning gjorde det svårt att hitta deltagare. Tanken var att deltagarna skulle avslutat sin 

behandling nyligen. Anledningen till att författarna valde att deltagarna skulle ha bott på 

behandlingshem var att övergången från behandlingshem till sitt egna hem skulle kunna vara 

svår. Det är vanligt att boendesituationen inte förändras före och efter boende på 

behandlingshem och att de som bott på behandlingshem inte är lika nöjda med eftervården som 

vården som ges på behandlingshem (Kristiansen & Svensson, 2003). Författarna ville se 

omställningen tillbaka till vardagslivet. Långsiktig vård efter behandlingshem har visat sig vara 

viktigt efter hemkomsten men saknas ofta (SOU 2005:82).  

 

När det var svårt att hitta deltagare reviderades tiden till högst fem år efter behandlingshem. 

Alla företrädande till eventuella deltagare fick denna information tidigt. När enkäterna samlades 

in var det ett flertal som överskred denna femårsgräns vilket gjorde att författarna bestämde att 

ta bort kriteriet helt. Alla enkäter som samlades in räknades med i resultatet, förutom ett externt 

bortfall där personen varken bott på behandlingshem eller hade någon sysselsättning. 

Argumentet för att ta med alla trots längre tid än fem år var dels att det var svårt att få in enkäter 

i tid och dels att författarna ansåg att det viktigaste kriteriet var att de bott på behandlingshem. 

Det var inte behandlingen på behandlingshemmet som studerades, utan författarna var 

intresserade av kompetensen i och värderingen av vardagliga aktiviteter efter en drog- och/eller 

alkoholproblematik. Ett annat inklusionskriterie var att åldern på deltagarna skulle ligga på 18-

65 år. En deltagare överskred kravet på 65 år, men togs ändå med i studien då den hade 

sysselsättning.  

 

För att samla in enkäter kontaktades såväl kommunala som ideella organisationer, vilket 

resulterade i 35 enkäter. Det var flera som tackade nej. En del som författarna räknade med att 

få in enkäter från insåg senare att de inte kunde hjälpa till, vilket gjorde processen svårare. Ett 

misstag i början vid utlämning av enkäter var att inte förtydliga de två stegen kompetens och 

värdering i instrumentet Min mening. Detta gjorde att några utav de första enkäterna som 

samlades in saknade skattning av värdering vilket gav interna bortfall. Efter det förtydligades 

detta till nya företrädande vilket minskade interna bortfall. Det kom in fler interna bortfall även 

på slutet, trots förtydligandet.  

 

Trots informationsbrev samt muntlig och skriftlig information via telefon och e-post med 

tydliga inklusionskriterier, inkom det ett flertal enkäter som inte stämde överens med 

kriterierna. Författarna skulle kunna ha varit ännu tydligare genom att till exempel göra de mest 

utmärkande inklusionskriterierna fetstilta eller liknande. De skulle även kunnat upprepa i den 

flytande texten i breven att vissa saker var viktiga för att få delta i studien.  Det går inte att 

garantera att de företrädande gett deltagarna deras informationsbrev, detta då författarna inte 
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var med när enkäterna fylldes, i förutom vid ett tillfälle. Författarna inser att det bästa hade varit 

att delta när enkäterna fylldes i men gick inte på grund av avstånd, tidsbrist och att flera 

deltagare fyllde i enkäten hemma. 

 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt ansåg författarna att instrumentet Min mening 

som har en intern validitet och reliabilitet var lämpligt att använda (Baron et al., 2012). 

Instrumentet valdes för att det passar bra till syftet då det är hantering och värdering av de 

vardagliga aktiviteterna som studeras. Delarna “Prioritering” och “Självskattning-miljö” i 

instrumentet valde författarna att inte använda. Detta då delen “Prioritering” hade behövt en 

kvalitativ analysmetod och delen “Självskattning-miljö” valdes bort då författarna ansåg att 

“Självskattning - kompetens och värdering” redan ger en bred bild av deltagarna då fokuset i 

denna studie lagts på individens uppfattning av sig själv. Min mening omfattar många aktiviteter 

i det vardagliga livet och det förekom några interna bortfall. Vad detta beror på är svårt att säga 

men det var till exempel flera som valde att inte svara på aktiviteten ”Att ta hand om andra jag 

har ansvar för”. Kanske kan detta bero på att deltagarna inte har någon att ta hand om förutom 

de själva. Det ingår inte heller direkt anpassade frågor i Min mening till just denna målgrupp, 

personer med alkohol- och/eller drogproblematik.  

 

Vid användningen av Min mening upptäcktes vissa svagheter med instrumentet vilket 

författarna på förhand inte uppmärksammat. Det finns ingen tydligt markerad linje eller 

liknande mellan stegen kompetens och värdering i instrumentets design. Detta kan vara 

anledningen till att några av deltagarna missade att fylla i värderingens del. Ofta används Min 

mening tillsammans med patienten vilket gör att arbetsterapeuten kan förtydliga stegen, 

författarna anser därför att det kan vara otydligt för en person att fylla i det som ett 

självskattningsinstrument utan förkunskap. Författarna ansåg även att svarsalternativen i Min 

mening inte låg på samma nivå i de båda stegen, kompetens och värdering. Författarna anser att 

kompetensens svarsalternativ har en jämn fördelning, men att värderingens svarsalternativ lutar 

åt ett mer positivt håll. Detta skulle kunna göra att värderingen skattas lägre i poäng än vad 

kompetensen gör. Ett exempel på att poängen kan bli lägre på värdering är att det tredje 

svarsalternativet i kompetens, “bra”(3), skulle kunna tolkas till samma nivå som det andra i 

värdering, “viktigt”(2) då båda saknar adverb. Författarna anser även att de två högsta 

svarsalternativen på värdering är svåra att skilja åt, “mycket viktig”(3) och “ytterst viktig”(4). 

 

För att få mer information kring deltagarnas bakgrund och livssituation lades författarnas egna 

konstruerade frågor till. Författarna är nöjda med valet av frågor och hur de var utformade. 

Frågorna gav mer information kring deltagarnas livssituation och även en möjlighet till att dela 

in populationen i grupper för att jämföra med varandra.  

 

Då Min mening är ett validerat instrument och svarar på det syfte som författarna har blir 

metoden valid då den mäter det som den är avsedd att mäta. Bakgrundsfrågorna är också riktade 

till syftet då de bidrar till att beskriva deltagarna som grupp. Reliabiliteten i metoden är 

tillförlitlig då den utgår från en färdig enkät och alla deltagare svarar på samma frågor, detta 

gör att resultatet skulle bli liknande om det gjordes en gång till. Då urvalet är litet kan resultatet 

inte generaliseras till hela populationen (Kristensson, 2014).  
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Då medianen inte gav några särskilt utmärkande aktiviteter bestämde författarna sig för att 

medelvärdet skulle tas med i resultatet. Aktiviteter med högst respektive lägst medelvärde 

visades för att se skillnaden mellan aktiviteterna i kompetens och värdering.  För att få använda 

medelvärdet på ett statistiskt korrekt sätt ska gruppen egentligen vara normalfördelad 

(Kristensson, 2014). Detta är något som författarna är medvetna om och tänkt över men ändå 

valt att göra för att få mer specifika resultat. 

Resultat 

Det var 4 kvinnor och 31 män som svarade på enkäten. Den stora majoriteten av deltagarna var 

alltså män. Det finns statistisk säkerställd forskning på att män i högre grad har ett riskbruk av 

alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2018).  Det betyder att denna studie går i linje med statistiken 

som finns om könsfördelningen kring alkoholvanor. Denna snedfördelning mellan könen anser 

författarna vara intressant. Kanske har män och kvinnor olika syn på alkoholkonsumtion. Det 

är, enligt Carpenter, Dobkin och Warman, vanligare bland män att dricka extrema mängder 

alkohol där kontrollen går förlorad, än vad det är bland kvinnor (2016). 

 

Deltagarna beskrev att drogfriheten påverkat vardagen till det bättre. Majoriteten av deltagarna 

angav det högsta svarsalternativet “mycket” på ifall vardagen påverkats till det bättre. Av de 

resterande var det endast en person som svarade “ganska lite”. För att få vardagen att fungera 

bra är alltså en drogfrihet en bidragande faktor för studiens deltagare. Det ger en tydlig bild 

över drogfrihetens betydelse i vardagen. Det finns lite forskning kring alkoholvanornas 

betydelse i ett aktivitetsperspektiv. Det behövs mer forskning om hur aktivitetsförmågan hos 

individer med pågående drog- och/eller alkoholproblematik (Sveriges arbetsterapeuter, 2014). 

Det skulle vara intressant att veta om ett förändrat aktivitetsmönster även haft en betydande 

påverkan för att bli drogfri eller om det endast är drogfriheten som bidragit till en förbättrad 

vardag hos deltagarna. I vilket fall så har vardagen blivit bättre för deltagarna efter sin 

drogfrihet, trots återfall inom gruppen.  

 

Varför drogfriheten gjort vardagen bättre är svårt att veta men skulle kunna kopplas till den 

forskning som säger att missbruk och ohälsa har ett samband (Vieten, Astin, Buscemi & 

Galloway, 2010). En anledning skulle kunna vara att färdigheter vid utförande av aktiviteter 

påverkas vid missbruk (Rojo-Mota, Pedrero-Pérez, Ruiz-Sánchez de León & Miangolarra Page, 

2014). Kanske har deltagarna lättare för att strukturera sin vardag och utföra de aktiviteter som 

de vill göra utan att störas av den drogpåverkan som de tidigare haft. Bibehållandet av 

drogfriheten kan sedan ha hjälpts av denna nya struktur då en mer strukturerad vardag verkar 

vara en hjälp till att dricka mindre (Crutzen & Knibbe, 2012). Då deltagarna beskriver att 

drogfriheten påverkat aktiviteterna i vardagen till det bättre kan deras vanemönster ha 

förändrats, vilket också bidragit till en ny struktur. Missbruket, som förut hotat välbefinnandet 

som en dysfunktionell vana, kan nu ha ersatts med nya funktionella vanor (Kielhofner, 2012). 

I detta fall har den nya vanan haft en positiv inverkan hos deltagarna.  

 

I en studie som gjorts över bibehållandet av drogfrihet har det framkommit att faktorer som 

påverkar är: att känna gemenskap med vänner och familj, ha ett arbete, ha en utbildning och att 
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ha meningsfulla fritidsaktiviteter som är engagerande (Sherbaum & Specka, 2008). Om en 

individ har dessa faktorer i någon form kan det bidra till att individen upplever sin vardag som 

bättre. Då författarna hade inklusionskriterier gällande sysselsättning kan 

undersökningsgruppen haft en fördel i att de redan har någon form av sysselsättning. De hade 

på så sätt en bidragande faktor för drogfrihet. Sysselsättningen har en viktig påverkan på 

individen efter sin behandling (Hajighasemi, 2008; Fäldt et al, 2007). För att kunna veta vad 

som påverkar eller skulle kunna påverka bibehållandet av drogfrihet kan det vara viktigt att veta 

vilken livssituation som personen befinner sig i gällande sysselsättning, utbildning, gemenskap 

och meningsfulla aktiviteter. Och på så sätt ta reda på vilka faktorer som främjar och begränsar 

en drogfrihet. Detta för att kunna stödja till ett aktivitetsmönster som bidrar till en drogfrihet, 

vilket gör aktiviteterna i vardagen bättre enligt deltagarna i denna studie.  

 

Överlag skattades kompetensen högre än värderingen på aktiviteterna i Min mening. Detta visar 

både median och kvartilavstånd. Deltagarna tycker att deras vardagliga aktiviteter fungerar 

bättre än hur högt de värderar dem. Då meningsfullhet och hälsa visat sig vara viktigt för att 

inte falla åter i missbruk (Andersson Wenaas & Nordfjaern, 2018) kan deltagarnas låga 

värdering vara en oroande aspekt. Detta då högt värde i aktiviteter bidrar till en ökad mening i 

livet (Erlandsson & Persson, 2014). Värderingen har stor påverkan på hur engagerad en person 

är och ett engagemang till aktiviteter framkallar starka känslor, entusiasm och uthållighet samt 

kopplas samman med viljekraften (Kielhofner, 2012). Att deltagarna skattar värderingen lägre 

skulle kunna bero på att de inte bryr sig eller har en lust till att utföra aktiviteter i vardagen. 

Detta går även i linje med en låg median på kompetensen på “Att få gjort det jag behöver göra”. 

Låg värdering ger en bild av att deltagarna inte ser sitt vardagliga liv som särskilt viktigt. Vad 

detta kan bero på är svårt att veta men intressant att diskutera kring. Det finns studier på att låg 

självkänsla har en relation till alkoholmissbruk (Collison, Banbury & Lusher, 2016; Lakey, 

Hirsch, Nelson & Nsamenang, 2014). Droger är även väldigt stigmatiserat runt om i världen 

och ibland kopplat till socialt utanförskap (Pickard, 2017). Detta betyder att deltagarna skulle 

kunna ha en låg självkänsla, vilket skulle kunna betyda att de inte ser sig själva vara värda ett 

gott och meningsfullt liv. Enligt Lakey, Hirsch, Nelson & Nsamenang är låg självkänsla också 

kopplat till högre risk för depression och självmord (2014) vilket skulle kunna gå i linje med 

att inte värdera sitt liv som viktigt. Det är även flera stycken som inte svarat på frågan “Att ta 

hand om andra som jag har ansvar för” vilket kan bero på att de inte har någon annan än sig 

själva att ta ansvar för. Roller bidrar till ett psykosocialt välbefinnande och brist på roller kan 

göra att en person känner sig identitetslös och får minskat syfte och struktur i livet (Kielhofner, 

2012). Bristen på rollen att ha ansvar för någon skulle alltså kunna göra att dessa deltagare 

upplever sitt liv som mindre meningsfullt och med litet syfte.  

 

Aktiviteten “Att få gjort det jag behöver göra” fick lägst median på kompetensen av alla 

aktiviteter i Min mening. För att få en balans i vardagliga aktiviteter behöver alla fyra 

aktivitetsområden ges tid till. Att inte få gjort sådant som måste göras, som skötselaktiviteter, 

kan bidra till att andra aktivitetsområden inte heller blir tillgodosedda (Erlandsson & Persson, 

2014). Varje människa har en tendens att följa ett mönster i sitt liv vad gäller val, känslor, sätt 

att vara på och tankar (Kielhofner, 2012). För våra deltagare skulle ett tidigare mönster kunna 

påverka att de inte får saker gjort i den mån de behöver. Här skulle det kunna krävas en 
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förändring för deltagarna där gamla vanor bryts och nya skapas, detta kräver ett arbete där de 

nya beteendena och tankarna kräver tid för att bli till vanor (Kielhofner, 2012). Det kan även 

finnas en pliktkänsla hos deltagarna då de upplever att de borde spendera sin tid med annat än 

vad de gör i dagsläget. Om en person upplever att de inte har kapacitet att göra sådant som de 

själva tycker att de ska, går detta emot deras värderingar och syn på hur en människa ska bete 

sig. Detta kan leda till låg självkänsla då värderingar och normer inte stämmer överens med hur 

utförandet faktiskt ter sig i personens liv (Kielhofner, 2012). Att inte få saker gjort kan bidra 

till ohälsa då det blir obalans mellan de olika aktivitetsområdena och bildar problem i vardagen 

(Erlandsson & Persson, 2014). Enligt Crutzen och Knibbe finns det anledning till att tro att 

problem i vardagen leder till stress (2012). Personer med en sämre strategi att hantera problem 

som uppstår har en större risk att överkonsumera alkohol vid stressfulla situationer (Corbin, 

Farmer, & Nolen-Hoekesma, 2013). En låg kompetens på aktiviteten “Att få gjort det jag 

behöver göra” borde alltså påverka deltagarna åt ett negativt håll och skapa en risk för återfall. 

Detta visade sig även i det signifikanta resultatet i Mann Whitney U-testet där den fungerade 

bättre för den grupp som inte haft återfall. Denna aktivitet var även en av de som hade störst 

skillnad mellan grupperna.  

 

“Att koppla av och roa mig” hade lägst medelvärde på kompetens. Psykisk ohälsa, ångest och 

rastlöshet är bidragande riskfaktorer för återfall och kan kopplas ihop med betydelsen av 

aktiviteten “Att koppla av och roa mig” (Odland Kvamme, Asplund, & Nergaard Bjerke, 2015; 

Andersson Wenaas & Nordfjaern, 2018). Det finns flera studier som beskrivit vikten av att ha 

ett socialt umgänge och en fritid som är tillfredsställande (Hajighasemi, 2008; Fäldt et al, 2007). 

Erlandsson & Persson menar att det är viktigt att ha tid för lek- och rekreativa aktiviteter som 

är roliga respektive avslappnande och energigivande (2014). I Mann Whitney U-testet framgår 

även att denna aktivitet fungerar bättre för gruppen som inte haft återfall. Den värderas även 

högre av de som inte haft återfall vilket kan betyda att de lägger mer energi för att få denna 

aktivitet att fungera och att de inte upplever samma ångest och rastlöshet i sin vardag som de 

som haft återfall. Då missbruket tar upp en stor del av livet blir det en stor omställning att bli 

drogfri. Det betyder att mycket tid som förut har ägnats åt missbruket försvinner. All denna nya 

tid kan leda till tristess om den inte ersätts med nya aktiviteter. Det krävs motivation till att hitta 

nya meningsfulla aktiviteter att ersätta tiden med (Gutman, 2006). I vissa fall finns det 

svårigheter eller till och med oförmåga till att hitta dessa aktiviteter (Helbig & Mckay, 2003). 

Bristen på meningsfulla aktiviteter har alltså visat sig vara en riskfaktor för återfall. Det kan 

isåfall betyda att deltagarna har svårt att ersätta tiden med aktiviteter som är avkopplande och 

roliga.   

 

Den aktivitet som hade högst medelvärde i värdering var “Att sköta min ekonomi”, vilket alltså 

värderades högt hos deltagarna. Polcin menar att de personer som haft ett narkotikamissbruk 

ofta har en begränsad ekonomi till följd av sitt missbruk. I värsta fall kan det leda till att personer 

hamnar utanför bostadsmarknaden, vilket i sin tur kan leda till hemlöshet. På grund av sina 

ekonomiska tillgångar kan de i andra fall ha råd med boende i områden med lägre 

socioekonomisk status där det ofta finns en förhöjd förekomst av psykisk ohälsa och 

kriminalitet (2009). Polcin menar även att det visat sig vara viktigt med en stödjande omgivning 

för att kunna behålla sin drogfrihet (2009). Att deltagarna skattar värderingen “Att sköta min 
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ekonomi” högt kan bero på följderna som en begränsad ekonomi kan få, att de inser betydelsen 

av den. Eftersom de har ett förflutet inom missbruk kanske de redan har egna erfarenheter i 

form av en begränsad ekonomi och därför nu värderar den högt. 

 

I resultaten framkom det att det fanns en skillnad mellan grupperna som haft och inte haft 

återfall. Den grupp som inte haft återfall visade sig hantera alla aktiviteter i Min mening högre 

än den grupp som haft återfall. Den grupp som inte haft återfall värderade även 14 av de totala 

21 aktiviteterna högre än de som haft återfall. Författarna anser att resultatet från Mann Whitney 

U-testet bidrar till diskussion kring betydelsen av fungerande vardagliga aktiviteter i ett liv för 

att minska risken för återfall. Det skulle kunna betyda att det finns ett samband mellan återfall 

och vardagliga aktiviteter. Dels kan väl fungerande aktiviteter bidra till att minska risken för 

återfall och dels skulle det eventuellt kunna betyda att återfall påverkar de vardagliga 

aktiviteterna till det sämre. Detta då de som inte haft återfall skattade alla aktiviteter högre i 

kompetens än de som haft återfall. Kuria menar att det finns en högre risk för återfall hos dem 

som har en sämre förmåga att hantera svårigheter (2013). Därför kan det vara viktigt att vara 

med och stötta och motivera en person som har tagit sig ur ett missbruk. Detta skulle kunna 

betyda att deltagarna som haft återfall inte haft samma stöttning runt sig eller att de stött på fler 

svårigheter som de inte kunnat hantera. Resultatet kan betyda att den grupp som haft återfall 

inte haft samma förutsättningar gällande eftervården. De kanske har kvar samma 

boendesituation och sysselsättning som innan och inte brutit gamla vanemönster, vilket enligt 

Sveriges kommuner och landsting visat sig vara viktigt (2018). En annan orsak till att de som 

haft återfall skattat lägre på kompetens kan vara att de har sämre självförtroende i sin kompetens 

än de som inte haft återfall. Kuria menar att de personer som upplever sig ha en sämre tillit till 

sin egen förmåga har en högre risk att få återfall efter avslutad behandling (2013).  

 

Enligt RFHL & Sveriges Kommuner och Landsting kan eftervården skilja sig åt hos olika 

kommuner, resurserna som kommunen lägger på beroendevården varierar. Det kan finnas en 

begränsad tillgång till personal som har utbildning inom beroendevård i öppenvården inom ett 

rimligt avstånd (2008). Detta är en aspekt att väga in i diskussionen kring de som har haft 

återfall och inte haft återfall. Det skulle kunna betyda att de som haft återfall har haft en 

bristande eftervård och inte haft samma möjlighet att få samtalshjälp i sin närmiljö. Det kan 

också betyda att de inte haft möjlighet att åka till öppenvården tillräckligt ofta på grund av 

avstånd. Kommunen kan även ha prioriterat sina resurser inom andra områden än 

missbruksvården. Det kan betyda att det finns aktivitetsbegränsningar i den fysiska miljön som 

personen befinner sig i som i sin tur begränsar delaktigheten (Kielhofner, 2012).  

 

Deltagarna i studien kunde endast svara ja och nej på ifall de haft återfall. Antalet återfall 

framkom inte i studien och då gick det inte att urskilja om ett flertal återfall påverkar de 

vardagliga aktiviteterna mer än bara ett.  

Betydelse för arbetsterapi 

Arbetsterapeutyrkets roll är att utreda, främja, förebygga, förbättra och kompensera förmåga 

till aktivitet och delaktighet (Sveriges Arbetsterpeuter, 2016). Arbetsterapeuter som yrkesgrupp 

förekommer sällan inom beroende och missbruksvård. Missbruk påverkar vardagen, nära 
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relationer och förmågan till att utföra sitt arbete på ett bra sätt (Sveriges arbetsterapeuter, 2014). 

Arbetsterapeuter kan vara viktiga då de har kompetens till att göra fördjupade utredningar av 

vardagliga aktiviteter och finna aktivitetsproblem samt svårigheter och styrkor hos individer. 

Dessa utredningar skulle sedan kunna vara viktiga gällande till exempel vilka stödinsatser som 

behövs i en boendesituation (SOU 2011:35; Sveriges arbetsterapeuter, 2014). Möten med 

patienter med en alkohol- och/eller drogproblematik påträffas inte bara inom specialkliniker 

utan finns i stort sett inom alla arbetsområden och beroendediagnosen kan både vara känd och 

okänd (Stoffel & Moyers, 2004).                        

 

Då de vardagliga aktiviteterna påverkas negativt av ett missbruk (Sveriges arbetsterapeuter, 

2014) skulle det vara av stor vikt att jobba med en arbetsterapeutisk synvinkel i 

missbruksvården. Då denna studie visade att deltagarna som haft återfall överlag hade svårare 

att utföra de vardagliga aktiviteterna, skulle professionens kunskap även kunna användas i 

eftervården och återfallsprevention. Detta genom att hjälpa till att strukturera upp vardagen 

bättre och hitta nya meningsfulla aktiviteter samt vanor att ersätta missbruket med. En 

arbetsterapeut kan hjälpa en person att ändra på sina vanor utifrån personens egna erfarenheter 

och vilja (Sveriges arbetsterapeuter, 2014). Arbetsterapeuter skulle även kunna vara mer 

observanta på missbruksproblematik och rikta interventionerna direkt mot den. Det skulle vara 

av stor vikt att som arbetsterapeut vara med i övergången från behandlingshem till vardag i eget 

boende. Detta för att stödja personer och hjälpa dem att bryta tidigare vanor de haft och även 

hjälpa dem att bibehålla de nya funktionella vanor som de eventuellt har tagit till sig genom 

behandlingen.  

Fortsatta studier 

Författarna anser att det ligger ett stort värde i att göra fortsatta studier inom området. Detta då 

missbruk är vanligt (Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014) och på så sätt berör och 

sannolikt påverkar många personer. Studien visade på att deltagarna som hade haft återfall 

hanterade sina vardagliga aktiviteter sämre. På så sätt skulle fortsatta studier ännu mer kunna 

belysa orsaker till detta och hur återfall skulle kunna förhindras i framtiden.  

 

Fler studier behöver genomföras inom missbruksvården där behovet av arbetsterapi 

kunde identifieras, då författarna anser att arbetsterapi har en självklar plats inom 

missbruksvården, inte minst i eftervården och bör lyftas fram mer.    

 

Det hade även varit intressant att studera kring vad eventuell eftervård får för påverkan på de 

vardagliga aktiviteterna.  
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Slutsatser 

Det framkom tydligt i studien att deltagarna upplever att ett drogfritt liv påverkar de vardagliga 

aktiviteterna till det bättre. De aktiviteter som fungerade minst bra var “Att få gjort det jag 

behöver göra” och “Att koppla av och roa mig” som båda låg mellan att fungera ganska bra 

till att fungera bra. Den aktivitet som var viktigast för deltagarna var “Att sköta min ekonomi” 

och låg i spannet mellan mycket viktig och ytterst viktig. Det framkom även att det fanns 

skillnader mellan grupperna som haft och inte haft återfall. Det utmärkte sig särskilt i 

kompetens då alla aktiviteter upplevdes fungera bättre för de som inte haft återfall. De flesta 

aktiviteter värderades även högre av de som inte haft återfall. För att kunna dra slutsatser om 

populationen och betydelsen för arbetsterapi krävs vidare studier. Denna studie har dock 

uppmärksammat och betonat arbetsterapins betydelse inom missbruksområdet. Det finns ett 

värde i att använda sig av arbetsterapeutiska insatser som kan främja till struktur i vardagen och 

ge stöttning till nya vanemönster som gör att vardagen fungerar bättre. Arbetsterapi skulle 

sannolikt även ha betydelse i förebyggandet av återfall då studien pekar på att sämre fungerande 

vardagliga aktiviteter kan ha ett samband med återfall. Detta innebär att arbetsterapeuter skulle 

kunna bidra till att förbättra vården för personer med alkohol- och/eller drogproblematik vilket 

ger förutsättningar för ett meningsfullt liv. Ur ett större perspektiv och på längre sikt kan detta 

bidra till att minska samhällsproblem som missbruket ger. 
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                                                                           Bilaga 3 – Brev till företrädande 

 

Hej!  

 

Vi heter Agnes och Emelie och går sista terminen på Arbetsterapeutsprogrammet. Just nu 

arbetar vi med vårt examensarbete med syftet att beskriva hur före detta drog- och/eller 

alkoholmissbrukare hanterar och värderar vardagliga aktiviteter efter vård på 

behandlingshem.  

 

Missbruk är ett stort samhällsproblem och det har visat sig att 80-90% får återfall under första 

året efter behandling. Trots att återfall är vanligt finns det få studier som visar vad det beror på. 

Det finns även lite forskning kring arbetsterapeuters insatser för att minska missbrukares 

aktivitetsproblem i vardagen.  

 

Vi vill därför genomföra en enkätundersökning där deltagarna får skatta sin egen 

aktivitetsförmåga samt skatta betydelsen av olika vardagliga aktiviteter.  

 

Deltagarna till denna studien ska:  

• Ha fått en beroende eller missbruksdiagnos 

• Ha bott på behandlingshem för sitt alkohol- och/eller drogmissbruk 

• Arbetar eller studerar på minst 25%. 

• Ha bott hemma högst fem år i eget boende eller inneboende hos någon. 

• Ha eget eller delat ansvar för sitt hem. 

• Vara mellan 18-65 år. 

 

Finns det någon möjlighet att vi genom er verksamhet kan få lämna över enkäter till dessa 

personer hade det varit till stor hjälp för att kunna få så tillförlitliga och användbara resultat 

som möjligt.   

 

Information om rättigheter för deltagare: 

 

Studien kommer att följa de olika forskningsetiska kraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I och med detta följebrev följer 

enkäten informationskravet. Enligt samtyckeskravet får deltagarna när som helst avbryta utan 

att lämna någon förklaring. Enkäterna kommer att behandlas på ett säkert sätt enligt 

konfidentiatlitetskravet och förvaras på en tillförlitlig plats som endast författarna kommer att 

ha tillgång till. Det är bara författarna till examensarbetet som kommer granska svaren från 

deltagarna och resultatet kommer endas användas för detta examensarbete vilket följer 

nyttjandekravet. 

 

Kontaktuppgifter:  

Emelie Larsson, laem16la@student.ju.se      Agnes Linder, liag1493@student.ju.se 

Student Jönköping University  Student Jönköping University

  

mailto:laem16la@student.ju.se
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Handledare till examensarbete: 

Inger Jansson, inger.jansson@ju.se 

Lektor vid Avdelningen för rehabilitering 

Jönköping University 
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                                                                                Bilaga 4 – Brev till deltagare 
 

Hur hanterar och värderar före detta drog- och/eller alkoholmissbrukare sina vardagliga 

aktiviteter efter vård på behandlingshem? 

 

Enkäten riktar sig till dig som:  

- Har en beroende eller missbruksdiagnos 

- Har bott på behandlingshem för ditt alkohol- och/eller drogmissbruk 

- Arbetar eller studerar på minst 25%. 

- Har bott hemma högst fem år i ett eget boende eller inneboende hos någon. 

- Har eget eller delat ansvar för ditt hem. 

- Är mellan 18-65 år  

 

Vi är intresserade av hur du uppfattar din aktivitetsförmåga och vilka aktiviteter du 

värdesätter att klara av. Att hitta nya aktiviteter och vanor där alkoholen tagit över kan vara en 

utmaning för individen och det kan behövas stöttning i att klara av sin vardag. Trots att 

återfall är vanligt finns det inte särskilt många studier på vad det beror på. Det finns även lite 

forskning kring arbetsterapeuters insatser inom missbruksproblematik.  

 

Vi som skriver examensarbetet heter Agnes och Emelie och studerar sista terminen på 

Arbetsterapeutsprogrammet på Jönköping University.  

 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta utan att lämna någon förklaring. 

Enkäten hanteras konfidentiellt vilket betyder att svaren inte kommer kunna härledas tillbaka 

till dig. Endast vi som gör examensarbetet kommer att hantera de ifyllda enkäterna. Resultaten 

redovisas i form av tabeller och diagram. Enkäten tar ungefär 15 minuter att besvara. 

  

Examensarbetet kommer vara färdigställt i slutet på vårterminen 2019. Har du några frågor 

kring enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta oss via informationen nedan.  

  

  

Emelie Larsson, laem16la@student.ju.se         Agnes Linder, liag1493@student.ju.se 

Student Jönköping University  Student Jönköping University 

 

Handledare: 

Inger Jansson inger.jansson@ju.se 

Lektor vid Avdelningen för rehabilitering 

Jönköping University  
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