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Abstrakt 
 

Denna kvantitativa enkätstudie har sin utgångspunkt i empowerment och har ut-

förts på ett svenskt brukarstyrt företag som bedriver missbruksrehabilitering ef-

ter en empowermentbaserad arbetsmodell. Denna rehabiliteringsmodell innebär 

att man aktivt jobbar med att stärka individens självbild och att öka dennes 

egenmakt. Syftet med modellen är att individen genom ökad självkontroll ska 

kunna ta ansvar för sin livssituation och därmed uppbringa den nödvändiga mo-

tivation som krävs för att få till stånd en långsiktig förändring. Studien har un-

dersökt skillnader i possible selves mellan individer som befinner sig i respekti-

ve har fullgjort sin rehabilitering och som därefter valt att stanna kvar i verk-

samheten. Respondenterna ombads ange hur starka positiva respektive negativa 

känslor de förknippade med ett antal fördefinierade possible selves. Hälften av 

dessa possible selves var ämnade att ha positiv karaktär och den andra hälften att 

ha negativ karaktär. Respondenterna fick även skatta sannolikheten för att de 

själva skulle hamna i den aktuella situationen som varje påstående beskrev. Re-

sultatet visade att de som fortfarande befann sig i rehabiliteringsfasen rapporte-

rade fler negativa possible selves med åtminstone någon sannolikhet att inträffa. 

Styrkan på sannolikheten för att negativa possible selves skulle inträffa skattades 

också högre av denna grupp. Även antalet balanserade possible selves, alltså ett 

positivt och ett negativt possible self inom samma område, var fler i rehabiliter-

ingsgruppen. Antagandet att en skillnad skulle föreligga även i avseendet synen 

på positiva possible selves fann studien inget stöd för.   
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Abstract 
 

This quantitative study has been designed with the concept empowerment as its 

starting point and has been conducted at a Swedish employee run corporation 

which is managing drug rehabilitation with an empowerment based working-

model. This rehabilitation-model means actively pursuing the strengthening of 

the individual’s self-concept and to increase one´s sense of self-control. The 

purpose of the model is that the individual through increased self-control should 

be able to take responsibility for one´s life-situation and thereby seize the neces-

sary motivation which is required to make a lasting change. This study has in-

vestigated the differences in possible selves between individuals who are under-

going, as opposed to have completed, rehabilitation and who thereafter have 

chosen to remain in the operations. The respondents were asked to report the 

strength of their positive and negative feelings respectively associated with a set 

of predefined possible selves. Half of these possible selves were designed to 

have a positive character while the other half where designed to have a negative 

character. The respondents also got to report the likelihood that they themselves 

would end up in the situation that each statement described. The result showed 

that those who were still in the rehabilitation phase reported more negative pos-

sible selves with at least some probability to come about. The strength of the 

probability that negative possible selves would come about was also reported 

higher by this group. The number of balanced possible selves, meaning a posi-

tive and a negative possible self within the same domain, were also more nu-

merous in the rehabilitation-group. The assumption that there would also be a 

difference in the view regarding positive possible selves was not supported by 

this study. 
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 Detta är en kvantitativ enkätstudie av en rehabiliteringsmodell för personer med 

missbruksproblematik som används på flera platser i Sverige. Arbetsmodellen har sin 

grund i empowerment som är ett flitigt använt begrepp med varierande innebörd. I reha-

biliteringssammanhang handlar det dock om att ge den enskilde möjligheten till egen-

makt och att stärka marginaliserade grupper och individer. Syftet är att dessa ska kunna 

ta större ansvar i kontrollen över sin livssituation (Carlberg, 2006). Man kan även tala 

om empowerment som brukarmakt vilket är ett lämpligt uttryck framför allt inom om-

rådet för just socialt arbete. Enligt Askheim och Starrin (2010) handlar empowerment i 

socialt arbete om att få igång processer som kan bidra till att förstärka individers själv-

kontroll. Det handlar om att hjälpa människor till ökat självförtroende, en bättre själv-

bild, men även till större kunskaper och färdigheter av olika slag.  

 
I den för studien valda modellen utgår man från detta resonemang och de som 

påbörjar en rehabilitering inom den empowermentbaserade metoden erhåller en lär-

lingsplats i någon av de verksamheter som bedrivs. Principen för arbetsmodellen förut-

sätter att organisationen är kraftigt decentraliserad och att mycket av makten ligger hos 

brukarna. Detta ger en så kallad brukarstyrd organisation där alla blir fullt medvetna om 

vikten av den individuella arbetsinsatsen. Verksamhetens produktion är nödvändig för 

att den här typen av socialt företag ska överleva ekonomiskt vilket också bidrar till att 

rehabiliteringen och företagandet förstärker varandra. Rehabiliteringen blir därmed “en 

personlig egenmaktsresa med nödvändig företagsekonomisk lönsamhet” 

(http://www.basta.se/om-basta/). Yrkesarbetet ses som det främsta redskapet till att på-

börja den enskildes egenmaktsresa, men även för att kontinuerligt stödja den personliga 

utvecklingen och självkänslan. Egenmakten och självbilden är tätt kopplade till var-

andra och man arbetar därför aktivt med att stärka individens självbild på olika sätt i 

syfte att därmed också öka dennes möjlighet till egenmakt. Betoningen ligger på att för-

ändra både den enskildes syn på sig själv, men även omgivningens syn på den enskilde. 

I arbetsmodellen använder man sig således inte av etiketter så som klient, missbrukare 

eller liknande då detta bidrar till att underminera egenmakten istället för att förstärka 

den. Detta resonemang är centralt för hela verksamheten och ligger tydligt inom empo-

wermentperspektivets ramar när det gäller socialt arbete (Askheim & Starrin, 2010).  

 
Individer som befinner sig i en missbruksrehabilitering står inför en mängd ut-

maningar i form av diverse motgångar på vägen mot en ny framtid. Dessa utmaningar 

påverkar motivationen till förändring och sätter den rejält på prov, men kan samtidigt 

fungera som en drivkraft då dessa bidrar till att skapa en balans mellan positiva respek-

tive negativa föreställningar om framtiden. De föreställningar man arbetar med i den 

empowermentbaserade rehabiliteringsmodellen handlar om framtidsföreställningar gäl-

lande den enskildes personliga situation (Basta, 2013). Dessa utgör bland annat en tolk-

ningsram för hur människor uppfattar sig själva i sociala sammanhang och har starka 

kopplingar till motivation och självbild. 

 

Utifrån den empowermentbaserade rehabiliteringmodellen och med tidigare 

forskning kring bland annat framtida föreställningar som referensram utfördes således 

följande studie. En empowermentbaserad rehabiliteringsmodell förväntas inverka på 

självbilden (www.basta.se). Självbild och PS påverkar enligt Markus och Nurius (1986) 

varandra. Med detta som grund gjordes antagandet att synen på framtiden skulle skilja 

sig mellan de individer som befann sig i rehabilitering och de som avslutat den, att för-
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ändringen i självbild skulle återspeglas i PS. För att kontrollera detta antagande under-

söktes flera olika aspekter av respondenternas PS.  

 

Rehabilitering Genom Empowerment 
 
 Att använda sig av empowerment inom socialt arbete är inte ovanligt, men dock 

omdiskuterat och ibland komplicerat då socialarbetarna lätt hamnar i lojalitetskonflikt 

mellan klient och förvaltning eller myndighet (Askheim & Starrin, 2010). Askheim och 

Starrin (2010) menar att empowermentperspektivet till viss del blir underminerat då 

man från myndigheters sida utövar både omsorg och makt över den enskilde individen. 

Begreppet syftar i detta sammanhang till att hjälpa individen/brukaren att mobilisera 

den styrka som krävs för att komma ur maktlösheten.  
 

 
“Empowerment, d.v.s. att tillskansa sig styrka, kraft och makt, betyder i 

denna kontext att personer eller grupper, som befinner sig i en maktlös posi-

tion, ska skaffa sig styrka som kan ge dem kraft att komma ur maktlöshe-

ten.” (Askheim & Starrin, 2010, s. 18) 

 

 
Organisationen i denna studie är ett brukarstyrt socialt företag som kan liknas 

vid ett bemanningsföretag där man enbart rekryterar personer med missbruksbakgrund 

och som har en önskan att rehabilitera sig. Rehabiliteringsmodellen innebär att man 

aktivt strävar efter att flytta över makten till brukaren för att nå målet med rehabiliter-

ingen och förutsätter därmed att både makt och inflytande över verksamheterna i första 

hand ska ligga hos de med erfarenheter från drogmissbruk för att fungera. Arbetsmodel-

len förutsätter att organisationen som använder rehabiliteringsmodellen är decentralise-

rad och att de flesta personer som befinner sig inom organisationen själva har genom-

gått rehabiliteringen. Det innebär således att företagandet och rehabiliteringen är bero-

ende av varandra för att överleva ekonomiskt och man kan därför beskriva förhållandet 

som en “egenmaktsresa med nödvändig företagsekonomisk lönsamhet” 

(http://www.basta.se/om-basta/). Det viktigaste verktyget för rehabiliteringsmodellen 

utgörs av den produktion som bedrivs, vilken även på sikt ska bidra till att integrera 

individen såväl socialt som arbetsmarknadsmässigt. När den enskilde träder in i rehabi-

literingen erhåller denne en sysselsättning inom någon av de många verksamheter man 

bedriver inom till exempel lokalvård, klottersanering, bygg, snickeri och park & an-

läggning. Syftet med detta är att stärka den enskilde individens självkänsla genom social 

träning och arbete, men också att ta till vara och utveckla all den yrkeskompetens som 

finns hos brukarna. En rehabiliteringsperiod pågår i ca 12 månader och därefter det möj-

lighet att stanna kvar i verksamheten i någon form.  

 
Enligt Carlberg (2006) finns en stark önskan hos missbrukare att göra sig fria 

från de myndigheter och personer som dikterat deras liv i allt för många år. Rehabiliter-

ingsmodellens kärna utgörs därför av att kontinuerligt arbete med att sakta föra över 

makten till den enskilde individen så att denne ska kunna hitta vägar att skapa ett nytt 

och bättre liv. Här blir den stora skillnaden märkbar mellan andra typer av socialt arbete 

och den kollektiva strukturen som är grunden och det som gör arbetsmodellen unik. 

Askheim och Starrin (2010) nämner detta och menar att en stark gemenskap snarare ger 
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individerna den nödvändiga energin som krävs för att dels öka medvetenheten kring den 

egna situationen, men även för att kunna skaffa sig egenmakt över sitt liv. Enligt Carl-

berg (2006) innebär det att man i den empowermentbaserade rehabiliteringsmodellen 

strävar efter att bryta sig loss från myndigheter. Under rehabiliteringens gång arbetar 

utifrån att brukaren ska ha så lite kontakt som möjligt med den placerande myndigheten. 

Dels för att beredas större utrymme att fokusera på rehabilitering, men även för att öka 

sin egenmakt genom att frigöra sig (Carlberg, 2006). Då det anses oerhört viktigt att 

lyfta bort alla tidigare etiketter som kan förknippas med maktlöshet väljer man att inte 

benämna den enskilde som klient eller liknande utan talar till exempel om individen 

utifrån den yrkesroll denne har i verksamheten. I denna studie kommer dock individerna 

att etiketteras trots att det strider mot den empowermentbaserade modellen. Anledning-

en är att förtydliga vad studien velat undersöka och för att lättare kunna beskriva hur 

individerna delats in och utifrån gruppindelningen kunna beskriva förloppet i studien.  
 

 
”Frågan om egenmakt hänger intimt samman med den enskildes avsaknad av 

eller tillgång på självkänsla, och därmed förmåga att själv både våga och 

kunna påverka vardagen.” (Carlberg, 2006, s. 6). 

 

 
 En ökad självkänsla ses som en förutsättning för lyckad rehabilitering då den lig-

ger till grund för en bestående förändring och en hållbar drogfrihet. I rehabiliteringen 

arbetar man således aktivt med individens personliga utveckling och egenmaktsresa 

genom att bygga upp den självkänsla som brukaren genom år i socialt utanförskap och 

missbruk har förlorat (Basta, 2013). Det är i egenmaktsprocessen och i arbetet med 

självbilden som vi hittar den starka kopplingen till teorin om possible selves. Enligt 

Markus och Nurius (1986) är individens självbild intimt kopplad till dennes possible 

selves via en växelvis inverkan. Individens syn på sig själv är därmed avgörande för hur 

denne ser sig själv i framtida situationer. Självbilden utgör den gemensamma nämnaren 

mellan empowermentmodellen och possible selves. Att gå från att bära etiketten miss-

brukare till att se sig som entreprenör eller företagare är ett stort steg och innebär ett 

enormt krävande arbete för individen, men är den process som utgör den centrala delen i 

just den empowermentbaserade arbetsmodellen. Som Carlberg nämner (2006) innebär 

denna process både mentala och fysiska förändringar som bjuder individen på såväl 

medgångar som motgångar. Detta är en nödvändighet för att öka de personliga insikter-

na som i sin tur leder till att brukaren i större utsträckning kan fatta positiva beslut. Det 

man åstadkommer med sin empowermentbaserade rehabiliteringsmodell är till stor del 

att skapa motivation till förändring genom en förstärkt självbild. Önskan om att se sig 

själv som till exempel företagare istället för missbrukare, alternativt f.d. missbrukare, 

måste utgå ifrån individen själv för att vara en verksam faktor i själva empowerment-

processen, men även för att fungera som en drivkraft. Individens föreställningar utgör 

härmed ett viktigt inslag i den personliga utvecklingen och i förändringsarbetet som 

äger rum under rehabiliteringen. Individens strävan utgörs bland annat av att frigöra sig 

från myndigheter och de etiketter man ofrivilligt tilldelats under åren som missbrukare 

och i många fall handlar alltså dessa föreställningar om att gå från att ha varit maktlös 

till att just äga makten över sitt liv (www.basta.se).  
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Possible Selves  
 

Begreppet possible selves utgör teorier om hur människor föreställer sig sin fram-

tid, hur dessa föreställningar samverkar med individens självbild och hur de i olika fall 

kan utgöra en drivkraft. Hur man tolkar sin nuvarande situation beror i viss mån på vil-

ken framtid man ser för sig själv. Det pågår en växelvis inverkan mellan människors 

självbild och deras framtidsvisioner för sig själva. Framtidsvisionerna påverkas av 

självbilden samtidigt som de fungerar som tolkningsram för aktuella händelser (Markus 

& Nurius, 1986).  

 
 Det var Markus och Nurius som först myntade begreppet possible selves i sin ar-

tikel från 1986 med samma namn. Begreppet innebär enligt författarna hur man ser på 

sig själv i en framtida situation. Hur man tror sig kunna bli, hur man vill bli och vad 

man är rädd för att bli. Man menar att en persons possible selves påverkar hur denne 

agerar för att uppnå eller undvika tänkta framtidsscenarier. Possible selves påverkar 

även hur man ser på sig själv i dagsläget och fungerar som en tolkningsram för aktuella 

händelser. En negativ händelse får exempelvis en ännu större betydelse för individen 

om den aktiverar ett negativt possible selves och samma princip gäller även i omvänt 

fall med en positiv händelse. Med detta i åtanke är det lätt att se hur possible selves kan 

utgöra en stark drivkraft. De kan även användas för att förstå varför en individ tolkar en 

situation på ett visst sätt.  

 
 Possible selves, hädanefter benämnt PS, är inte vaga i sin natur utan måste vara 

väldigt specifika och konkreta för att passa definitionen. Man kan se sig själv väldigt 

detaljrikt i den framtida situationen och ens egen delaktighet i denna framtida situation 

är central. Man har även en upplevelse av vilka känslor som följer med att befinna sig i 

den situationen, exempelvis lycka eller ångest (Erikson, 2007). Detta är en viktig orsak 

till att PS kan verka motiverande då de representerar tydliga bilder av något man vill 

uppnå eller undvika (Markus & Nurius, 1986). PS påverkas bland annat av tidigare upp-

levelser och av olika förebilder, bra såväl som dåliga. Dessutom är PS väldigt känsliga 

för påverkan, mer så än andra delar av ens självkännedom, vilket enligt Marcus och 

Nurius hänger samman med att PS inte har samma förankring i erfarenheter som exem-

pelvis självförtroende. PS är en fantasibild och därför kan en negativ upplevelse ge 

upphov till ett nytt eller förändrat PS, utan att rubba självbilden i större utsträckning. 

Däremot kan självbilden i sin tur påverkas av ett nytt och förändrat PS (Markus & Nuri-

us), PS förefaller därför vara föränderliga och inte stabila över tid hos många individer 

och i någon mån kan de även liknas vid en katalysator i relationen mellan händelse och 

självbild. Figur 1 visar reaktionskedja för hur händelser inverkar på PS och hur PS i sin 

tur inverkar på självbilden. 
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 Figur 1. Reaktionskedja för PS och självbild 

 

 

Utvecklar man detta vidare så har man snart en loop med klassisk höna/ägg pro-

blematik liknande den som Figur 2 nedan illustrerar. Modellen är dock lite förenklad då 

man måste ha i åtanke att PS även fungerar som tolkningsram för händelser samtidigt 

som de påverkas av dessa (Markus & Wurf, 1987).  

 

 

 
 
    

 Figur 2. Sambandet mellan självbild och possible selves 

 

 

Markus och Wurf (1987) betraktar inte självbilden som en enhet utan som ett 

begrepp bestående av flera olika komponenter varav PS är en. Även Erikson (2007) 

hävdar att PS är så nära förknippade med självbilden att de närmast är att betrakta som 

en del av det senare. 
 

“Possible selves get vital parts of their meaning in interplay with the self-

concept, which they in turn moderate, as well as from their social and cultur-

al context” (Erikson 2007, s. 356).  
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Såväl positiva som negativa PS kan alltså agera motiverande för människor. 

Som drivkraft fungerar de dock bäst när det råder en balans mellan dem inom ett givet 

område (Oyserman & Markus, 1990). Med balans avses alltså att ett positivt PS (exem-

pelvis ”jag som framgångsrik företagare”) har en negativ motsvarighet inom samma 

område (exempelvis ”jag går i personlig konkurs”). Det är alltså inte per automatik då-

ligt för motivationen att hysa PS som är negativa, i alla fall inte om man även har mot-

svarande positiva sådana. Dock bör det positiva PS vara starkare än det motsvarande 

negativa för att uppnå en absolut balans. I annat fall riskerar det negativa att ta över-

hand. Att enbart ha negativa PS kan resultera i att man inte ser något sätt att bryta ett 

negativt beteende, men om de paras med positiva så kan de verka motiverande (Oyser-

man & Markus).  

 

 Tidigare studier som gjorts i rehabiliteringssammanhang har redovisat skillnader i 

PS mellan olika grupper beroende på om individen till exempel befinner sig i någon typ 

av rehabilitering eller inte. Erikson, Hansson och Lundblad (2012) visade till exempel 

att anorexipatienterna i deras studie rapporterade fler negativa PS än vad kontrollgrup-

pen bestående av kvinnliga studenter gjorde. I en studie gjord av Baretto och Frazier 

(2012) konstaterades att människor som varit med om stressfyllda och svåra upplevelser 

ofta hade med sig dessa i sina PS. Ett tidigare drogmissbruk skulle till exempel kunna 

resultera i ett icke önskvärt PS där man ser sig själv som återfallsmissbrukare. Oyser-

man och Markus (1990) talar om balans i PS och ser detta som en fördel för att de ska 

kunna utgöra en effektiv drivkraft.  De visade detta i sin studie på ungdomsbrottslingar 

där de fann en korrelation mellan balans i personens PS och kriminalitet. De mest kri-

minella var mindre benägna att ha balans i sina PS (de saknade i större utsträckning 

positiva PS). De individerna som var minst kriminella hade enligt studien starkast ba-

lans i sina PS och därmed en högre grad av motivation att förändras.  

 

Antaganden 
 

Antaganden formulerades med utgångspunkt i organisationens empowermentba-

serade rehabiliteringsmodell. Med modellen som grund tillsammans med kopplingen 

mellan empowerment, självbild och PS gjordes ett antal antaganden om rehabiliterings-

periodens inverkan på individernas PS. Då PS och självbild påverkar varandra antogs att 

om empowermentprocessen påverkar självbilden på något sätt så borde detta återspeglas 

i respondenternas syn på PS (Markus & Nurius, 1986). Då Oyserman och Markus 

(1990) studie tidigare visat att balanserade PS har högre motiverande effekt än PS som 

saknar balans beslutades att balansen i PS skulle jämföras mellan respondentgrupperna 

för att undersöka huruvida empowermentprocessen påverkade balansen i PS och i så fall 

i vilken av respondentgrupperna balansen var starkast. 
 
1. Empowermentprocessen antas påverka individernas självbild. Som en följd av detta 

så förväntas det finnas en skillnad i antal, för studien fördefinierade, negativa PS mellan 

gruppen som befann sig i rehabilitering och gruppen som var färdigrehabiliterad. Detta 

eftersom självbild och PS påverkar varandra (Markus & Nurius, 1986).   

 
2. Eftersom självbilden antas ha påverkats av empowermentprocessen så förväntas detta 

även visa sig i respondenternas syn på positiva PS. Det förväntas finnas en skillnad i 
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antal, för studien fördefinierade, positiva PS mellan gruppen som befann sig i rehabili-

tering och gruppen som var färdigrehabiliterad. 

 
3. Det förväntas finnas en skillnad i antal balanserade PS mellan gruppen som befann 

sig i rehabilitering och gruppen som var färdigrehabiliterad. Balans i PS påverkar moti-

vation (Oyserman & Markus, 1990). Det antas därför finnas en skillnad mellan respon-

denternas balanser i PS beroende på om de befinner sig i, eller har avslutat, rehabiliter-

ing. 
 
4. Av samma skäl som det förväntas finnas en skillnad i antal negativa PS så förväntas 

det även finnas en skillnad mellan grupperna gällande hur sannolikt man upplevde in-

träffandet av de för studien fördefinierade negativa PS. 
 

 
Metod 

 
Undersökningen är kvantitativt utförd och datainsamlingen har skett genom att 

en enkätstudie utformades.  

 

Respondenter  
 
 Totalt 39 respondenter som befinner sig i eller har befunnit sig i empowermentba-

serad rehabilitering deltog i studien genom att svara på en enkät. Av dessa 39 respon-

denter svarade två enbart på en bråkdel av frågorna och som ett resultat av detta ströks 

de ur analysen. Studien består således av data från 37 giltiga enkäter. En normal rehabi-

literingsperiod för arbetsmodellen utgör 12 månader, men många väljer därefter att 

stanna i verksamheten och erbjuds då någon form av anställning. Den här studiens re-

spondenter innefattar både individer som befinner sig i rehabilitering, men även sådana 

som avslutat rehabilitering och därefter valt att stanna kvar. En indelning gjordes därför 

utifrån vistelsetid med syfte att särskilja grupperna. Den ena gruppen bestod av de re-

spondenter som befann sig i rehabilitering och dessa har angett en vistelsetid på 1-12 

månader (M = 4.5, s = 3.5). Den andra gruppen som anses färdigrehabiliterade har an-

gett en vistelsetid på 18 - 174 månader (M = 85.4, s = 49.8). Gruppen i rehabilitering 

bestod av 21 respondenter och gruppen som var färdigrehabiliterad bestod av 16 re-

spondenter, vilket gav en relativt jämn fördelning och därmed ett relevant analysunder-

lag.  

 
 Av de 37 respondenter som gav mätbara svar återfanns 6 kvinnor och 31 män, en 

snedfördelning som gjorde analyser utifrån kön omöjliga. Åldersspannet för responden-

terna var 23-57 år (M = 43.1, s = 9.2) och antal år i missbruk sträckte sig från 3 till 39 år 

(M = 20.3, s = 9.6). Alla respondenterna angav att de varit drogfria under hela sin vistel-

setid. 20 av respondenterna redovisade att de hade ett eller flera barn och 14 angav att 

de hade en fast relation. Av de 37 giltiga svaren angav 28 respondenter att de deltagit i 

tidigare behandling och dessa fördelades mellan 1 - 18 gånger (M = 2.3, s = 3.3).  
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 Figur 3. Procentuell fördelning av vilken typ av droger respondenterna haft 

huvudsakliga problem med 
 

 

 Som tabellen visar förekom ett utbrett blandmissbruk och dessa bakgrundsdata 

kunde således inte användas som en meningsfull variabel. Synen på PS kunde alltså inte 

mätas mot droghistorik. 

 

 Det fanns indikationer i ett tidigt skede på att egna barn och eventuellt även rela-

tioner skulle kunna utgöra en stark drivkraft till förändring i sammanhanget. Med detta i 

åtanke konstruerades enkäten utifrån att relationsstatus och förekomsten av egna barn 

skulle kunna utgöra lämpliga bakgrundsvariabler att analysera då dessa eventuellt på-

verkar individers syn på PS. Syftet var alltså att undersöka huruvida det fanns något 

samband med till exempel antal PS eller balans i PS. Detta ansågs dock under arbetets 

gång ligga utanför studiens undersökningsområde vilket gjorde att hänsyn inte togs till 

dessa bakgrundsdata.   
  

Instrument  
 

 Enkäten var influerad av Eriksons (2006) Possible Selves Statement Test (PSST) 

om än något förenklad och med för studien relevanta fördefinierade PS i stället för öpp-

na (självdefinierade) PS som PSST använder. Den färdiga enkäten bestod inledningsvis 

av en kort beskrivning och information gällande anonymiteten varpå nio bakgrundsfrå-

gor följde. Dessa gällde kön, ålder, antal månader inom den valda organisationen, antal 

månader i drogfrihet, fast relation eller ej, barn eller ej, år i missbruk, vilken typ av drog 

man huvudsakligen haft problem med och slutligen hur många tidigare behandlingar 

man genomgått. I nästkommande del återgavs först en ny instruktion om hur resterande 
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del skulle fyllas i och därefter följde 16 påståenden som utgjorde fördefinierade PS i 

form av tänkta framtida situationer (bilaga 1). Dessa fördefinierade PS hade skapats 

utifrån tre för studien intressanta och relevanta teman; drogfrihet, arbete/bostad och re-

lationer. Enkätens PS utformades för att upplevas som relevanta för respondenter med 

den bakgrunden som studiens deltagare hade.  

 
För att det skulle vara möjligt att undersöka balans i PS hos respondenterna var 

de 16 påståendena konstruerade i åtta motsatspar där makarna återfanns inom samma 

tema. Varje påståendepar var formulerat så att de två individuella påståendena skulle 

uppfattas som varandras motsatser där det ena påståendet var avsett att ha en positiv 

karaktär och det andra en negativ. För att vetskapen om detta inte skulle påverka re-

spondenternas svar var motsatsparen uppdelade och slumpmässigt fördelade i enkäten. 

Att det i enkäten fanns motsatspar informerades respondenterna inte om. Av de för stu-

dien relevant formulerade 16 fördefinierade PS blev ett oanvändbart då ett formule-

ringsfel uppstod i ett fåtal enkäter. Detta påstående ströks sedermera tillsammans med 

sitt motsatspåstående varvid 14 påståenden återstod. Tre motsatspar fanns under temat 

arbete/bostad, två under temat drogfrihet och de resterande två under temat relationer. 

Syftet med att använda teman var att få en spridning i PS och att det skulle vara lättare 

för fler att relatera till påståendena.  

 

Det visade sig att vissa respondenter värderade de fördefinierade PS omvänt mot 

hur de var tänkta att uppfattas. Alltså att ett för studien konstruerat positivt PS värdera-

des som negativt eller att ett negativt sådant värderades som positivt. Dessa omvända 

svar ansågs i sammanhanget oanvändbara och ingick därför inte i analysen. Däremot 

söktes det efter ett tänkbart samband mellan de respondenter som hade hög frekvens av 

omvända svar, dock kunde inget sådant samband redovisas.  

 
Till varje påstående i enkäten fanns tre skalor för skattande av olika aspekter på 

det aktuella PS. Den första skalan svarade på frågan; “Vilka känslor är förknippade med 

den här föreställningen?”. Den var graderad i sju steg där +3 utgjorde de mest positiva 

känslorna och -3 utgjorde de mest negativa. Även den andra skalan graderades i sju 

steg, men beskrev; “Sannolikheten att detta ska inträffa känns:” där 0 var obefintlig och 

6 var mycket hög. Den sista skalan bestod även den av sju steg, men beskrev: “Att före-

ställa mig i denna framtida situation är:” där 0 motsvarade mycket lätt och 6 motsvarade 

mycket svårt. Varje enskild respondents svar på tydlighetsskalan summerades och ett 

medelvärde räknades ut som ett mått på frågornas validitet. Den respondent som erhöll 

lägst medelvärde fick 0.7 och den med högsta 4.5 (M = 2.8, s = 0.9). Ett högre värde 

hade varit eftersträvansvärt då medelvärdet 2.8 för hela respondentgruppen indikerade 

att det fanns en svårighet för dem att tänka sig in i flera av studiens fördefinierade PS. 

 
Procedur 
 
 En organisation som arbetar med den empowermentbaserade rehabiliteringsmeto-

den kontaktades med en förfrågan om huruvida man var intresserad av att delta i studien 

eller inte och man tackade ja. Tid för distribuering bestämdes och utfördes genom per-

sonligt möte med de respondenter som befann sig på en av organisationens anläggning-

ar den aktuella dagen. Även de respondenter från en av de andra anläggningarna som 

vid tillfället befann sig på plats fick ta del av enkäten. Då alla respondenter trots allt inte 
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befann sig på plats tog respektive rehabiliteringsansvarig på sig ansvaret att distribuera 

enkäten till resterande respondenter. Av geografiska skäl mailades enkäten i form av en 

pdf-fil till ytterligare en av anläggningarna, där personal vänligen skrev ut och distribue-

rade den i pappersform till de kvarstående respondenterna. För att alla skulle erbjudas 

samma möjlighet att besvara enkäten utan individuell påverkan angavs ingen ytterligare 

information om själva frågorna utöver den som fanns på enkäten. Deltagandet var helt 

frivilligt och ingen ersättning utöver tacksamhet utgick till respondenterna. Enkäterna 

samlades senare in personligen från två av anläggningarna medan svaren från den tredje 

skickades tillbaka via post.  
 
Datanalys 
 
 Data från respondenterna fördes in i SPSS och kodades utifrån de olika kategorier 

som bakgrundsfrågorna innehöll. Respondenterna delades därefter in i två grupper base-

rat på vistelsetid. Brytpunkten mellan grupperna sattes vid 12 månader eftersom det är 

efter den tiden som behandlingen förväntas ha övergått i någon form av anställning för 

de som väljer att stanna kvar inom verksamheten. Dessa grupper kunde senare jämföras 

med hjälp av variansanalys för att se eventuella skillnader avseende PS.  

 
Relevansen på respondenternas PS beräknades enligt följande: Det upplevda 

värdet av en situations relevans x Den angivna sannolikheten för att detta ska inträffa = 

Relevans på PS. Om det upplevda värdet angivits helt omvänt från det förväntade eller 

som 0 så betraktades det som ett ogiltigt PS och ströks ur analysen. Om en respondent 

alltså hade värderat ett, för studien avsett positivt, PS som 0 eller angett ett negativt vär-

de uteslöts svaret. Samma sak gällde självfallet i omvänt fall. Det intressanta var vilket 

värde respondenterna hade angett på sannolikhetsskalan. Ett värde på 0 signalerade att 

respondenten ansåg att det aktuella PS inte hade någon sannolikhet alls att inträffa och 

ansågs således inte utgöra något relevant PS för individen i fråga.  

 
Antalet positiva och negativa PS summerades därefter för var och en av respon-

denterna. När dessa data skulle analyseras gjordes bedömningen att antal PS var en mer 

relevant variabel än den summerade styrkepoängen för dessa. Den senare variabeln spa-

rades dock för att användas vid uträkningen av balans i PS. Efter detta räknades diffe-

rensen inom motsatsparen ut för att avgöra styrkan på balansen. Ju större differens desto 

starkare balans. Högst styrka erhölls alltså i ett motsatspar där det positiva PS har ett 

högt positivt värde och dess negativa motsvarighet har ett högt negativt värde. Balansen 

mättes på två sätt; dels som ett totalt värde på en respondents sammanlagda balans och 

dels uttryckt i antal balanser. Här gjordes bedömningen att ha med både antal balanser 

och poängsumman av balanserna i analysen då det visade sig att vissa respondenter 

hade några få väldigt starka balanser och andra hade desto fler fast svaga.  

 
Skalan som angav hur lätt respondenterna ansåg det vara att föreställa sig i den 

framtida situationen användes som ett mått på tydligheten i de angivna PS. 
  
Etiska Ställningstaganden 
 
 När en studie utförs är det viktigt att minimera riskerna för att den ska ha negativ 
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inverkan på respondenterna. En sådan risk skulle i det här fallet kunna utgöras av att de 

i enkäten angivna negativa PS kan ha haft en deprimerande effekt på respondenterna 

och därmed väckt/förstärkt negativa tankar. Detta togs under övervägande, men bedöm-

des vara en försumbar risk. All information som lämnades av respondenterna har be-

handlats konfidentiellt och bara använts som underlag till den här studien. Efter insam-

landet av enkäterna så har dessa inte visats för någon annan än artikelförfattarna och 

kommer efter studiens avslutande att förstöras.   
 

 
Resultat 

 
 Det första antagandet gällande att det förväntades finnas skillnad i antal negativa 

PS mellan gruppen som befann sig i rehabilitering och gruppen som var färdigrehabili-

terad visade sig vara signifikant. Gruppen färdigrehabiliterade hade ett lägre medelvärde 

(M = 2.1, s = 1.5) än gruppen som befann sig i rehabilitering (M =3.3, s = 1.5), F(1, 35) 

= 6.62, p = 0.015. Resultatet visade alltså att de som fortfarande befann sig i rehabiliter-

ing hade fler negativa PS än de som avslutat sin rehabilitering och antagandet fick där-

med stöd i analysen.  

 
Studien fann dock inget stöd för det andra antagandet om att det skulle finnas 

skillnad i antalet positiva PS mellan grupperna. Medelvärdet för rehabiliteringsgruppen 

(M = 5.2, s = 1.3) Skiljde sig inte signifikant från medelvärdet för de som var färdigre-

habiliterade (M = 4.9, s = 1.3), F(1, 35) = 0.73, p = 0.399. Således bestod skillnaden 

mellan respondentgrupperna enbart i hur många negativa PS individerna hade och inte 

hur många positiva som fanns.  

 
Det tredje antagandet om att det förväntades finnas en skillnad mellan grupperna 

avseende balanser i PS fick stöd via två analyser. I den första analysen användes total-

summan för styrkan på balanserna som beroendevariabel. Här fanns en signifikant skill-

nad mellan gruppen som var färdigrehabiliterad (M = 27.1, s = 23.4) och gruppen som 

befann sig i rehabilitering (M = 47.5, s = 27.1), F(1, 35) = 5.78, p = 0.02. De som fortfa-

rande befann sig i rehabilitering hade allstå en högre balans än de som var färdigrehabi-

literade. I den andra analysen av balans i PS användes antal balanser som beroendevari-

abel och även här fanns en signifikant skillnad. Gruppen som befann sig i rehabilitering 

hade ett högre medelvärde (M = 2.62, s = 1.5) än gruppen som var färdigrehabiliterad 

(M = 1.63, s = 1.2), F(1, 35) = 4.71, p = 0.037. Resultatet visade alltså återigen att grup-

pen i rehabilitering hade mer balans i sina PS än gruppen som var färdigrehabiliterade.  

 
 Det sista antagandet gällande skillnad i hur sannolikt respondentgrupperna ansåg 

att de fördefinierade negativa PS var att inträffa visade sig signifikant. Gruppen i rehabi-

litering fick ett högre medelvärde (M = 9.10, s = 4.8) än gruppen med färdigrehabilite-

rade individer (M = 4.44, s = 4.1), F(1, 35) = 9.55, p = 0.004. Resultatet visade alltså att 

de som befann sig i rehabiliteringsfasen i högre utsträckning trodde att de fördefinierade 

negativa PS skulle inträffa. 
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Diskussion 

 
 Den här studien har inte svarat på huruvida det faktiska antalet positiva och nega-

tiva PS ökar, minskar eller förblir oförändrade under rehabiliteringsperioden i den em-

powermentbaserade arbetsmodellen. Det var heller aldrig avsikten. Vad som har under-

sökts är hur respondenterna värderat ett antal fördefinierade PS och i vilken utsträckning 

respondenterna har uppfattat dem som sannolika att inträffa. Det är viktigt att ha detta i 

åtanke för att inte dra för långtgående slutsatser.  

 

 Resultaten pekar mot att det finns en skillnad i hur respondenterna ser på framti-

den beroende på om de befinner sig i, eller har avslutat, sin rehabilitering. Då kärnan i 

en empowermentbaserad rehabiliteringsmodell utgörs av att stärka individens självkäns-

la och därmed öka egenmakten är det rimligt att se modellen som ett effektivt sätt att 

motivera individen till en långsiktig förändring (Carlberg, 2006). Det verkar enligt stu-

diens resultat som att en framgångsrikt fullföljd behandling, alltså en behandling utan 

återfall, gör att respondenterna betraktar fler av de fördefinierade negativa PS som orea-

listiska att inträffa. Att detta sker efter avslutad behandling, eller kanske snarare gradvis 

under behandlingens gång, kan troligtvis härledas till en minskad rädsla för att återfalla 

i missbruk och allt vad det innebär. Även de PS som inte var direkt kopplade till drog-

missbruk hade starka indirekta kopplingar dit. En tänkbar tolkning kan i detta fall vara 

att en empowermentbaserad rehabiliteringsmodell kraftigt bidrar till att stärka en per-

sons självkänsla och därmed även gör att negativa PS minskar efterhand som behand-

lingen fortskrider för att slutligen nästan fasas ut helt. Det skulle då vara resultatet av en 

förbättrad självbild och en ökad känsla av egenmakt. Dock kan det antas vara en lång-

dragen process då den stressfyllda upplevelse som drogmissbruk får anses vara förmod-

ligen har haft en kraftig påverkan på respondenternas PS (Baretto & Frazier, 2012). 

 
Vad som förvånade något var att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

respondentgrupperna avseende positiva PS. Detta innebar bl.a. att de som fortfarande 

befann sig i behandling hade balans i sina PS i större utsträckning än de som var färdig-

rehabiliterade. Dock kan resultatet bero på instrumentets relativt låga reliabilitet.  

 

Balans kan som tidigare redovisats vara bra ur motivationssynpunkt (Oyserman 

& Markus, 1990). Således kan individens negativa PS tjäna ett välbehövligt syfte under 

rehabiliteringsperioden då det visade sig att gruppen i rehabilitering hade positiva PS i 

samma utsträckning som den färdigrehabiliterade gruppen. Detta innebär att negativa 

PS kan utgöra en drivkraft så till vida att personen använder dessa i avskräckande syfte i 

stället för ett skäl till misströstan. Det finns dock givetvis undantag till detta om exem-

pelvis ett negativt PS skattas som väldigt sannolikt att inträffa.  

 
 Det förefaller som att personer vilka befinner sig i en rehabilitering inte saknar 

förmåga att se sig själva i positiva framtidssituationer utan att de gör detta i samma ut-

sträckning som färdigrehabiliterade personer. Rimligen bör en framgångsrikt genomförd 

rehabilitering öka distansen mellan individen och dennes tidigare drogberoende och 

därmed resultera i ett bättre utgångsläge med ljusare framtidsutsikter än det som före-

ligger i början av rehabiliteringen. Trots detta gav studiens resultat inget stöd för någon 

skillnad i positiva PS. Det är dock inte givet att respondenterna motiveras lika mycket 

av sina positiva PS bara för att de är lika i antal. En faktor för motivationskraften hos ett 
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PS är hur mycket kontroll man upplever sig ha över det (Norman & Aron, 2003). Em-

powermentprocessen kan ha stärkt de färdigrehabiliterades känsla av kontroll över sitt 

liv och sin framtid. Därigenom skulle deras positiva PS även bli mer motiverande. 

 

Det var i negativa PS som skillnaderna mellan grupperna fanns. I rehabiliterings-

gruppen uppfattade respondenterna fler av de fördefinierade negativa PS som inneha-

vande viss sannolikhet att inträffa och av dessa skattade respondenterna även sannolik-

heten för inträffande som högre än vad den färdigrehabiliterade gruppen gjorde. En 

tänkbar tolkning av det resultatet är att personer som befinner sig i och efter drogrehabi-

litering riktar större fokus på vad man är rädd för och vill undvika än vilka positiva 

händelser som kan inträffa. Denna slutsats kan dock inte dras med någon större säkerhet 

utan att en studie på skillnader i positiva PS har gjorts med en kontrollgrupp utan tidiga-

re missbruksproblematik. Att de negativa PS var fler och skattade med högre sannolik-

het att inträffa antas ha en koppling till självbilden (Markus & Nurius, 1986). Meek 

(2011) visade att en persons PS är beroende av hur man identifierar sig i dagsläget. Man 

kan tänka sig att de som är färdiga med den empowermentprocess som rehabiliteringen 

består av, i jämförelse med de som inte är det, i högre utsträckning ser sig själva som 

något annat än före detta missbrukare. Denna syn på den egna identiteten har i så fall 

stor betydelse för PS och förklarar varför de negativa PS betraktades som mer osannoli-

ka hos den färdigrehabiliterade gruppen.    

 

 Erikson, m.fl. (2012) studie av anorexipatienter visade att flera av respondenterna 

i studiens patientgrupp hade positiva PS som inte var realistiska. Samma studie kom 

även fram till att anorexipatienterna hade fler negativa PS än kontrollgruppen. Överfört 

på den här studien skulle det kunna innebära att det ändå föreligger en skillnad i positiva 

PS mellan respondentgrupperna, men att denna skillnad ligger i rimligheten i deras san-

nolikhetsbedömning av positiva PS. “Rimlighet” är dock en variabel som är svårkon-

trollerad. Oavsett om de positiva PS är rimliga eller ej så tjänar de enligt Oyserman och 

Markus (1990) likväl som drivkraft, speciellt i balans med negativa PS.  

  
Det hade varit intressant att jämföra balansen i PS mellan de med missbrukspro-

blem som genomgår rehabilitering och de som av olika anledningar valt att inte göra 

det. Kanske har de som söker sig till rehabilitering balans i sina PS i högre utsträckning 

än vad de som inte gör det har? Balans i PS kan vara en del av drivkraften som får dem 

att söka sig till rehabilitering. Denna balans förefaller sedan, enligt resultaten i den här 

studien, att avta under rehabiliteringens gång då de negativa PS minskar i antal och san-

nolikhet. Balans skulle därför kunna vara positivt såväl före som under rehabiliteringen 

och fungera som en drivkraft till förändring (Oyserman & Markus, 1990). Däremot kan 

det visa sig problematiskt att tala om balans i PS som något positivt utan att ha en kon-

text. De som var färdigrehabiliterade i den här studien hade balans i lägre utsträckning 

tack vare att de skattade färre av de fördefinierade negativa PS som sannolika. Det sena-

re får betraktas som positivt då de är färdigrehabiliterade men hade kanske inte varit det 

om de i stället hade befunnit sig i början av sin rehabilitering. I rehabiliteringsskedet 

kan negativa PS i kombination med positiva utgöra en välbehövlig motiverande balans.  
 

Då PS är så pass starkt kopplat till individens självbild finns det anledning att dra 

slutsatsen att en person som upplever socialt utanförskap, stor maktlöshet och hopplös-

het även innehar en mycket svag självbild. Det är då också troligt att dessa personer när 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Norman,+Christina+C./$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Aron,+Arthur/$N?accountid=9670
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de erbjuds rehabilitering för drogmissbruk helt saknar balans i sina PS. De tillhör i 

många fall samhällets marginaliserade grupper och därmed kanske inte hyser något stör-

re framtidshopp innan de påbörjar sin rehabilitering. Att erbjudas en rehabiliteringsform 

där individen dessutom får möjlighet till arbetsmarknadsintegrering startar helt troligt 

en del processer och däribland kanske även skapandet av många PS av varierande art. 

Resultat visar att balansen i PS avtar efterhand som rehabilitering fortskrider, men det 

går inte att uttala sig om hur PS ser ut innan den påbörjades det utesluter därmed inte att 

en empowermentbaserade rehabiliteringsmodell även skulle kunna frambringa balans i 

PS hos individerna i initialskedet av rehabiliteringen. Att plötsligt stå inför allt som en 

missbruksrehabilitering innebär i form av både fasor och rädslor för kommande krav 

och förväntningar borde kunna sätta fart på skapandet av negativa PS. Likaså sätter den 

enskildes förväntningar och hoppfullhet med all sannolikhet igång skapandet av positiva 

PS. Dessa processer kan tänkas bidra till att skapa balans, medan rehabilitering utifrån 

empowermentmodellen gör att de negativa PS avtar och därmed även balansen. 
 
Metoddiskussion 
 
 Studien hade kunnat ges mer reliabilitet genom inkluderandet av en skala för kon-

trollerbarhet i enkäten. Huruvida respondenterna ansåg sig ha kontroll över inträffandet 

av de fördefinierade PS hade gett en tydligare indikation på i vilken mån de skulle kun-

na anses vara motiverande. Att anse sig ha kontroll över sina PS har ett starkt samband 

med hur väl dessa fungerar som drivkraft (Norman & Aron, 2003).  

 
 Dessvärre avslöjade dataanalysen att en del av enkätfrågorna var tvetydigt formu-

lerade och därmed kunde uppfattas på olika sätt. Exempelvis hade några få respondenter 

rankat ”att få skäll av chefen” som något försiktigt positivt. Detta tedde sig först aning-

en märkligt tills insikten uppenbarade sig om att man för att kunna bli uppläxad av sin 

chef först måste uppfylla kriteriet att ha ett jobb, vilket bör anses som positivt. Svårig-

heten att undvika missförstånd vid enkätfrågor är ständigt föreliggande, men vissa for-

muleringars olämplighet borde ha varit uppenbara i ett tidigare skede. Med detta sagt så 

är det ändå i det närmaste ofrånkomligt att många situationer ger upphov till både posi-

tiva och negativa känslor. Av den anledningen förespråkar Erikson (2006) två känslo-

skalor på den här typen av test, en för positiva och en för negativa. Emellertid gjordes 

bedömningen att den här studiens omfattning inte var stor nog för att motivera använ-

dandet av två sådana skalor. Nackdelarna med att använda sig av fördefinierade PS är 

att de olika värdenormer som människor har gör det omöjligt att konstruera ett PS för att 

sedan hävda att det är uteslutande negativt eller positivt. Det föreligger även ett problem 

i att fördefinierade PS kan ha en primande effekt och således plantera ett PS i huvudet 

på respondenterna som de egentligen inte hade från början (Erikson 2006). Den här stu-

diens instrument kunde alltså ha varit vassare, men med hänsyn till dess omfattning så 

får det ändå anses som högst ändamålsenligt.   

 
 Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer och ett visst tolkningsutrymme för studiens 

resultat. Bland annat hade ett större antal respondenter varit önskvärt och det kan ha 

uppstått oklarheter kring vissa av frågorna. Ett medelvärde på 2.8 för hur lätt/svårt det 

var för respondenterna att tänka sig in i de fördefinierade PS är också väldigt lågt och 

kan vara ett tecken på att frågorna borde ha formulerats annorlunda.  
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 Vidare kan proceduren diskuteras då tidpunkten för studien var illa vald. Dels på 

grund av att den utfördes strax innan jul vilket innebar att respondenterna högst troligt 

inte kunde känna fullt engagemang i att svara på enkäten, men det innebar även att vissa 

enkätsvar dröjde flera veckor. De kom tillbaka först efter storhelgerna dels på grund av 

högtiderna, men även för att man varit upptagna med andra projekt på den aktuella an-

läggningen. Detta kan ha påverkat även den gruppens engagemang i att svara på enkät-

frågorna. En annan faktor för påverkan skulle kunnat vara om respondenter har diskute-

rat frågorna sinsemellan vid eventuella oklarheter. Detta kan inte uteslutas då respon-

denterna kunnat svara på frågorna vid valfritt tillfälle, men det finns inget större skäl till 

att tro att detta skulle ha haft någon inverkan på studiens resultat. 
 

Slutsatser 
 
 Den här studien har försökt att använda PS som ett instrument för att undersöka 

hur rehabilitering påverkar en människa. PS är en ändamålsenlig teori för att undersöka 

en individs självbild då PS och självbild är intimt sammankopplade (Erikson, 2007, 

Markus & Wurf, 1987). Enligt studiens resultat påverkar en lyckad rehabilitering vissa 

av individernas PS på ett önskvärt sätt. En misslyckad rehabilitering hade med stor san-

nolikhet också haft en effekt på PS, men då i en annan riktning. Det är rimligt att anta 

att en sådan förändring i PS också indikerar en förändrad självbild. Förvisso är inte PS 

lika stabila som självbilden i sin helhet och förändras därmed lättare (Markus & Nurius, 

1986), men här är det dock frågan om en så omfattande tidsperiod att PS och självbil-

dens växelvis inverkan av varandra förefaller självklar. Om empowerment implemente-

ras på det sättet som det görs inom den undersökta organisationen så medför det en för-

ändring av individernas självbild. Denna förändring visar sig i respondenternas PS. 

 
Resultaten av den utförda studien visar att balansen minskar i takt med tid vilket 

kan tyckas rimligt då man i takt med att rehabiliteringen fortskrider inte behöver fram-

bringa lika mycket motivation eftersom man kan se målet för resans slut. Dock kan vi 

inte säkert uttala oss om individernas status för PS innan de träder in i rehabiliteringen. 

För att kunna studera dessa högst intressanta frågor krävs en mer omfattande studie in-

nehållande både en klientgrupp och en kontrollgrupp. Resultatet skulle ur rehabiliter-

ingsperspektiv vara intressant då det skulle kunna bidra till förbättrade metoder för 

missbruksrehabilitering. 

     
Framtida Studier 
 

Eftersom PS är känsliga för positiva och negativa händelser och även påverkar hur 

man ser på sig själv och hur man agerar skulle de kunna utgöra en tidig indikation på 

när självbilden håller på att förändras. Alltså skulle PS kunna vara något för behand-

lingshem och eventuellt institutioner att vara vaksamma på och för att kunna arbeta mer 

aktivt med. 

 
Om man har ett instrument för att på ett precist sätt undersöka PS och innehar en 

god förståelse för hur PS och självbild hör ihop så har man därmed även ett bra sätt att 

undersöka självbilden på. Hur man ser på framtiden är direkt beroende av hur man ser 

på sin nuvarande situation, hur man ser på sig själv. Frågeformulär med PS skulle kunna 
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utgöra, om inte ett självständigt, så åtminstone en del av ett personlighets- eller kanske 

depressionstest. Detta förutsätter då givetvis en betydligt mer sofistikerad mall än den 

som använts i denna studie. Förslagsvis en vidareutveckling av PSST-testet. Ett förslag 

till variant på den här studien är att undersöka balans i PS hos personer som precis har 

påbörjat sin missbruksrehabilitering och sedan göra en upprepad mätning för att se om 

balans i PS kan prejudicera behandlingsframgång. 
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Föreställningar om framtiden       Bilaga 1 

 

Den här undersökningen handlar om föreställningar som du kan ha om framtiden. Dina svar kommer 

INTE att användas för att bedöma dig som person utan enbart för att jämföra grupper. För att vi skall 

kunna göra dessa jämförelser ber vid dig också svara på några frågor om din nuvarande situation och om 

din bakgrund. Undersökningen är helt anonym och ingen kommer veta vad just du svarade.  

 

Bakgrund 

 

Först önskar vi få veta något om din bakgrund. 

 

 

1. Jag är man      kvinna    

2. Ålder……………………….år. 

3. Hur många månader har du varit inskriven på Basta?................................... 

4. Jag har varit drogfri i …...............månader.  

5. Har du en fast relation med en partner?  

Ja     Nej     

6. Har du barn? 

Ja     Nej     

7. Hur många år i missbruk hade du innan du kom till Basta?............................. 

8. Vilken typ av drog har du huvudsakligen haft problem med? 

Heroin     Cannabis              Ecstacy            

Kokain     Amfetamin          Tabletter         

GHB        Internetdroger  Övrigt             

9. Har du genomgått någon annan typ av missbruksbehandling innan du kom till Basta? 

Ja, i så fall hur många gånger?..................  

Nej     

  



 

 

I den här delen av enkäten är din uppgift att tänka dig in i de olika situationer som beskrivs på följande 

sidor. Tänk dig in i situationen så som du spontant föreställer dig att den skulle upplevas. Kryssa sedan i 

de rutor som visar vad du tror att du skulle känna i den situationen.   

 

 

10. En gammal bekant som fortfarande håller på med droger hör av sig och vill träffas, men 

jag väljer att säga nej eftersom jag själv är drogfri och inte vill riskera min drogfrihet och anser att 

relationen är destruktiv för mig. 

 

 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                       +3        +2       +1        0       -1        -2       -3          
                                                                                                                                   

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög           ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                        6         5         4         3          2         1        0               

 

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt         ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                             6         5        4         3         2        1         0               

                                                                                                                                       

 

  



 

 

11. Jag är på väg till utskrivningsmöte på Basta. Jag är färdigrehabiliterad, drogfri och har 

inget sug efter droger längre.  

 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                       +3      +2       +1         0      -1        -2       -3                      
                                                                                                                       

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                       6         5         4        3         2         1        0              
 

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

               6        5          4          3          2          1         0          

 

 

12. Chefen kallar in mig på kontoret och förklarar att han är missnöjd med mitt arbete.  

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                        +3       +2      +1         0       -1        -2       -3                                                        
                                                                                     

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                         6        5         4         3        2         1         0               
 

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                                        6        5         4         3        2         1         0               



 

 

13. Jag står på perrongen och väntar på tåget då en person kommer fram och erbjuder mig 

droger, men jag tackar nej eftersom jag vill förbli drogfri.  

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                          +3       +2      +1        0       -1        -2       -3             
                                                                                                                                

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                     6        5         4         3         2         1        0           
     

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                                          6         5         4          3          2          1          0                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                 

14.  Jag äter en middag och umgås med min familj/mina barn. Vi har en stabil relation och jag 

upplever att de är stolta över mig.  

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                      +3      +2      +1         0        -1        -2       -3        
                                                                                                                                     

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                       6        5         4         3         2          1         0               

 

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt      

    6          5         4          3          2          1         0                                                                                                                                                     



 

 

15. Jag har bara en kort tid kvar på Basta, men jag tänker mycket på droger och har fortfa-

rande ett starkt sug efter droger. 

 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                     +3       +2       +1        0        -1       -2        -3       
                                                                                                                                      

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                    6        5          4         3         2         1        0    
            

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                  6        5          4          3         2          1          0             

                                                                                                                          

16. Jag är på väg till Arbetsförmedlingen för ännu ett möte. Jag är långtidsarbetslös trots att 

jag sökt flera jobb. 
 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                   +3       +2      +1         0        -1       -2       -3                                              
                                                                                               

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                     6        5         4         3          2         1        0               
 

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

          6         5          4          3          2         1         0          

     



 

 

 

17. Jag behöver någon att prata med och ringer min nära vän som alltid ställer upp när jag 

behöver hjälp.  
 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                       +3       +2       +1         0       -1        -2       -3              
                                                                                                                               

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                         6         5         4         3        2         1         0            

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

           6         5         4          3          2          1         0                    

 

 

18. När jag är på väg hem från jobbet ger chefen mig en klapp på axeln och ger mig beröm för 

det jobb jag utfört under dagen.  

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                          +3      +2       +1        0        -1       -2       -3          
                                                                                                                                   

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                          6        5         4         3        2         1         0    
            

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                                            6         5          4          3          2          1         0 

                                                                                                                                                     



 

 

 

19. Jag befinner mig på en privat fest och blir erbjuden droger av en person och jag tackar ja. 
 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                          +3      +2      +1         0        -1       -2       -3        
                                                                                                                                     

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                          6        5         4         3        2         1         0               
 

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                                             6        5          4           3         2          1         0     

                                                                                                                                                      

 

20. Jag är på väg med min packning till en bekant som har lovat ge mig husrum en vecka ef-

tersom jag inte har någon fast bostad.  

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                       +3       +2       +1        0        -1       -2        -3       
                                                                                                                                      

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                         6        5         4          3        2         1         0          
      

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

         6        5           4         3          2          1          0                   

                                                                                                                               



 

 

21. Jag får ett samtal från arbetsgivaren där jag sökt jobb. Jag blir erbjuden en provanställ-

ning och kan nu stå på egna ben. 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                        +3       +2       +1        0        -1       -2        -3                                         
                                                                                                    

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                          6        5         4         3        2         1         0      

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                                           6         5          4          3          2         1          0   

                                                                                                     

22. Jag träffar en bekant från förr som fortfarande missbrukar. Jag går med på att vi ska ta en 

fika tillsammans trots att jag egentligen inte vill återuppta bekantskapen som jag tror kan ha en nega-

tiv inverkan på min drogfrihet.  

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                         +3      +2       +1        0        -1        -2       -3  
                                                                                                                                           

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                        6        5         4         3        2         1         0            

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                                            6         5          4          3          2          1         0     

 

 



 

 

 

23. Jag får via omvägar reda på att min familj ska ha släktkalas som jag inte har fått någon in-

bjudan till. 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                          +3       +2       +1        0       -1       -2        -3        
                                                                                                                                     

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                          6        5         4         3        2         1         0        
        

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                                            6          5         4           3          2         1         0             

                                                                                                                                         

24. Jag har precis skrivit på hyreskontraktet och fått nyckeln till en egen lägenhet. 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                        +3       +2      +1         0       -1        -2        -3      
                                                                                                                                       

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                          6        5         4         3        2         1         0   
             

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

    6           5         4          3         2          1         0        

 



 

 

 

25. Jag behöver hjälp, men vet inte till vem jag ska vända mig eftersom jag inte har någon rik-

tigt nära vän. 

Vilka känslor är förknippade med den föreställningen? 

Mycket positiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket negativa  

                                       +3       +2       +1        0       -1        -2       -3  
                                                                                                                                           

Sannolikheten att detta ska inträffa känns: 

Mycket hög     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Obefintlig 

                                          6        5         4         3        2         1         0    
            

Att föreställa mig i denna framtida situation är: 

Mycket svårt     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   Mycket lätt  

                                            6         5         4          3          2         1         0                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


