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 Abstract 

Att leva i ett drogmissbruk är en stor tragedi, både för missbrukaren själv, 

samhället och inte minst för dennes nära och kära. Siffror i vår rapport visar bland 

annat på att en manlig heroinist kan kosta samhället nästan 2 000 000 kronor om 

året. Ett avbrutet missbruk leder därmed till stora vinster för alla parter. Polisen är 

en samhällsfunktion som ofta kommer i kontakt med denna grupp. Vi har i 

rapporten undersökt om och i sådana fall hur polisen kan påverka missbrukaren att 

börja sin resa ut ur missbruket. Den vetenskapliga modellen som vi valt att 

undersöka är MI(motivational interviewing). Rapporten bygger på litteraturstudier 

av en uppsats från Luleå tekniska universitet samt vetenskapliga artiklar. Vi har 

även genomfört en intervju med Håkan Larsson från polisen i Örebro. Håkan 

Larssons metod utgår inte från någon vetenskaplig modell utan bygger på de 

erfarenheter och kunskaper han samlat på sig under sitt yrkesverksamma liv som 

polis. Vi fann att hans metod i flera delar liknade MI. Resultat av litteraturstudien 

och intervjun pekar på att det är möjligt för polisen att använda vissa delar av MI- 

metoden för att påverka en missbrukare. Håkan Larsson är ett exempel på att en 

polis genom sitt engagemang, fallenhet, intresse och erfarenhet med goda resultat 

kan påverka en missbrukare till att ta de första stegen mot ett drogfritt liv. 
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1  Inledning 

Ett missbruk är i mångas ögon en sjukdom och den för med sig oerhört mycket 

tragik och problem både för missbrukaren och medberoende. Dessutom är det 

mycket kostsamt, såväl för missbrukaren som för samhället. För heroinisten kostar 

drogen i genomsnitt 300 000 kronor om året
1
. Detta är pengar som heroinisten sällan 

har utan ofta måste skaffa fram genom brottslighet, så kallad narkotikarelaterad 

brottslighet. Om heroinisten enbart skulle finansiera sitt missbruk genom att begå 

stölder så hade denne behövt stjäla gods till ett legalt marknadsvärde av 900 000 

kronor. De största ekonomiska kostnaderna drabbar dock samhället. En manlig 

heroinists missbruk kostar samhället i genomsnitt 1 980 000 medan en kvinnlig 

heroinists kostar 1 626 000.  

Antalet tunga missbrukare i Sverige är svårt att beräkna. År 1998 uppskattades 

antalet till 26 000
2
. Ett tungt missbruk definieras som allt injektionsmissbruk, 

oavsett preparat, och all daglig eller nästan daglig användning, oavsett 

intagningssätt
3
. Ytterligare statistik visar att 17 619 personer fälldes för någon form 

av narkotikabrott år 2006
4
. Ett avbrutet missbruk har därmed stora positiva effekter 

för missbrukaren, medberoende och samhället samtidigt som det med stor 

sannolikhet skulle minska antalet brottsoffer.                                                 

Polisen tillsammans med andra aktörer gör mycket för att begränsa missbruket. 

MUMIN är en arbetsmodell som polisen i Stockholm använder sig av. I samband 

med ett gripande av unga mellan femton och tjugofem år som har problem med 

droger försöker polisen att motivera den unga att tillsammans med sina anhöriga ta 

emot akut vård och stöd. Ungefär en fjärdedel av dessa påbörjade en behandling
5
. 

Lots för livet är ett annat projekt där socialtjänst sjukvård och polis samarbetat och 

erbjudit missbrukare hjälp i samband med tillslag på någon av Stockholms öppna 

                                                 
1
 http://www.ofus.nu 

2
 IBID 

3
 IBID 

4
http://www.bra.se 

5
 http://www.polisen.se 

 



Rapport nr. 540 

 -2- 

2009-10-13 

drogscener. Av 198 tillfrågade valde 44 frivillig avgiftning 29 fortsatte sedan direkt 

in i behandling
6
.   

Tillfälliga kontakter med missbrukare är för de flesta poliser ett stort inslag i det 

vardagliga arbetet. Genom MUMIN och projektet Lots för livet har flera 

missbrukare tackat ja till den hjälp som polisen erbjudit dem. Anledningen till att de 

tackade JA till hjälpen vet vi inte. Det kan ha varit polisen som påverkade dem att ta 

emot den hjälp som finns att tillgå likväl som de redan innan ingripandet var 

motiverade till förändring och när väl erbjudandet kom så var valet enkelt. Det är 

därmed svårt att veta hur stort inflytande polisen hade i missbrukarens beslut. 

Rapportens huvudsyfte är undersöka om polisen som genomför ett kortare 

ingripande med hjälp av MI- metoden har möjlighet att påverka en för denne okänd 

missbrukare att se problematiken med sitt missbruk och få denne att inleda en 

vändpunktsprocess mot ett drogfritt liv. Med vändpunktsprocess menar vi det som 

föranlett beslutet att sluta med droger eller söka hjälp för missbruksproblemet.  

1.1 Bakgrund 

Det finns ett antal olika modeller som definierar ordet missbruk varav de allra flesta 

är mycket lika. På beroendecentrums hemsida definieras missbruk på följande sätt. 

Ett sjukdomstillstånd förorsakat av alkohol, läkemedel eller narkotika. Detta ger 

upphov till ett antal fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva fenomen där den 

beroendeframkallande substansen får en mycket högre prioritet för individen än 

andra beteenden, som tidigare har haft större betydelse. För att ställa diagnosen 

beroende krävs att tre av sex kriterier är uppfyllda under det senaste året. Kriterierna 

är de följande: 

 Ett starkt behov (”sug”) eller tvång att ta substansen 

 Svårigheter att kontrollera konsumtionen av substansen 

 Förekomsten av abstinenssymtom 

 Toleransökning 

 Tilltagande ointresse av andra saker på grund av substansen 

 Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador
7
 

 

                                                 
6
 http://www.insyn.stockholm.se 

7
 http://www.beroendemedicin.nu 
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Flera studier visar att motivation är en mycket stor del i en förändringsprocess
8
. 

Motivationen till en vändpunkt har ofta sitt ursprung i en kris eller något som 

fungerar som ett uppvaknande för personen och tvingar denne att konfrontera 

omfattningen av dennes förlorade identitet
9
. Andra anledningar till att en person 

finner motivation att ta sig ur ett missbruk är att denne upplever att han/hon befinner 

sig i ett läge, som är värre än någonsin och där det inte finns några andra alternativ 

än att sluta med droger. Ett beslut att sluta med droger kan också tas genom att 

missbrukaren ser fler fördelar än nackdelar med ett drogfritt liv. Detta har sitt 

ursprung i en lång process där missbrukaren har en stark motivation att sluta med 

droger
10

.  

Det finns många olika samtalsmetoder som har visat sig vara framgångsrika när det 

gäller att få missbrukare motiverade till förändring. Kognitiv beteende-terapi är en 

av dessa. Den syftar till att ändra de tankar känslor och beteenden, som leder till 

drogintag. Andra terapiformer är psykodynamisk terapi, gruppterapi, familjeterapi 

och själv-hjälp-grupper. Dessa modeller är inget som poliser har möjlighet att 

använda sig av då det kräver att utövaren är erfaren och välutbildad inom området
11

.  

En samtalsmetod som har visat sig fungera i missbruksbehandling är MI-samtal 

(motivational interviewing). MI används som ett behandlingsverktyg hos flera 

aktörer. Inom hälso- och sjukvården används den bl.a. för att behandla alkohol- och 

drogmissbruk, tobaksbruk, kronisk smärta och högt blodtryck. Andra som använder 

den är kriminalvården och skolväsendet. Metoden utarbetades på 1980 talet utifrån 

kognitiv beteendeterapi. Metoden lägger vikten på en persons vilja och motivation 

för att skapa en beteendeförändring. Samtalsledaren styr samtalet men skall inte tala 

om för patienten vad denne ska göra. Samtalsledaren tror på att patienten själv har 

viljan som krävs för att kunna förändra sitt beteende. För att i full skala kunna 

tillämpa metoden krävs en utbildad behandlare, men möjligheten att använda delar 

av metoden vid kortare möten är möjlig och kan ha positiv effekt
12

. 

                                                 
8
 Faktorer i missbruksprocessen, M.Holmqvist & J. Forsvik (2009) 

9
 IBID 

10
 IBID 

11
 http://web4health.info 

12
 Motiverande samtal, Miller & Rollnick (2002) 
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1.2 Syfte 

Rapportens huvudsyfte är undersöka om polisen kan använda sig av MI- metoden 

vid ett ingripande mot en missbrukare för att påverka motivationen samt ge denne 

insikt i problematiken med hans/hennes missbruk, och att få denne att inleda en 

vändpunktsprocess mot ett drogfritt liv. 

 

1.3  Frågeställning 

 Ska man använda sig av samma taktik då man som polis försöker påverka 

en manlig respektive kvinnlig missbrukare? 

 

1.4  Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att beröra MI- samtal som modell samt den metod som 

utvecklats av Håkan Larsson på Örebropolisen. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har läst och granskat studier som är inriktade på missbruksbehandling och 

vändpunktsprocesser. Utöver det har vi haft en telefonintervju med Håkan Larsson 

på Örebro polisen. Håkan har utvecklat en samtalsmetod för att påverka missbrukare 

att tacka ja till ett inledande samtal på beroendecentrum. Vi kommer i rapporten att 

benämna denna metod som insiktssamtal. 

I litteraturstudien har vi använt oss av två uppsatser. Den ena är från 2008 skriven 

av Elin Johansson och Carolina Lindström, effekten av metoden motiverande samtal 

för att påverka människor till livsstilsförändring. Den andra är skriven 2009 av Maja 

Holmqvist och Jörgen Forsvik, faktorer i missbruksprocessen. Vi har även använt 

oss av boken motiverande samtal, Miller.W, Rollnick. S (2002). 
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2  Modell/Metod 

 

2.1     Motivational Interviewing 

William R. Miller och Stephen Rollnick är grundarna till MI och de är också de som 

har utvecklat modellen under årens lopp. De anser att det som ska karaktärisera 

dessa samtal är ett samarbete mellan rådgivaren och klienten. Med det menas att 

rådgivaren skall undvika en auktoritär hållning. Istället för att uppmana och berätta 

vad som är rätt och fel skall denne få klienten att själv inse problematiken med sitt 

beteende. Därför är det viktigt att rådgivaren kommunicerar utifrån en 

partnerliknande relation. Istället för uppmaning och övertalning handlar modellen 

istället om utforskning och stöd. Rådgivaren ska sträva efter att skapa en positiv 

personlig atmosfär som ger motivation till förändring
13

.  

Eftersom modellen inte vill framtvinga förändring är det viktigt att rådgivaren finner 

kvalitéer som t.ex. klokskap, motivation, insikt samt realitet inom personen och 

lockar fram dessa
14

.  

Grundarna till MI är övertygade om att ansvaret för förändring måste ligga hos 

klienten. Motivation kan inte påtvingas utifrån utan måste komma ur det inre. 

Klienten måste själv finna själen till förändring, inte rådgivaren eller någon annan 

utifrån
15

. 

Miller och Rollnick pratar om att MI innehåller 4 grundläggande principer; uttrycka 

empati, utveckla diskrepans, rulla med motstånd samt stöd självkompetens. Nedan 

följer förklaring av varje princip. 

 Uttrycka empati. Rådgivaren försöker genom reflektivt lyssnande förstå 

klientens känslor och perspektiv utan att döma, kritisera eller skuldbelägga. 

Det är viktigt att observera att det är möjligt att acceptera och förstå en 

persons perspektiv utan att hålla med och uttrycka gillande. Likväl har 

rådgivaren möjligheten att ha andra åsikter än klienten och uttrycka den 

                                                 
13

 Motiverande samtal, Miller & Rollnick (2002) 
14

 IBID 
15

 IBID 
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motsättningen. Det avgörande förhållningssättet är ett respektfullt lyssnande 

till personen med en önskan om att förstå hans eller hennes perspektiv. Detta 

förhållningssätt har visat sig ha större effekt på förändring kontra ett ihärdigt 

icke accepterande förhållningssätt. Dessutom bygger det upp en fungerande 

terapeutisk allians som stödjer klientens självkänsla, vilket också befrämjar 

förändring. Som rådgivare är det viktigt att svara på en persons perspektiv 

som om det var begripligt, förståeligt och giltigt. Beteenden som 

ambivalens, motvilja till förändring skall därför ses som något skall ses som 

en naturlig reaktion. 

 Utveckla diskrepans. Det reflektiva lyssnandet skall inte enbart användas för 

att följa med människor vart helst de råkar ta vägen. MI är en styrande 

modell med fokus på att befria människor från sina låsningar och sin 

ambivalens och därigenom skapa en positiv beteendeförändring. Viktigt är 

också att ur klientens perspektiv skapa och förstärka en skillnad mellan det 

nuvarande beteendet och dennes målsättningar och värderingar, alltså att 

utveckla diskrepans. Detta kan göras genom att titta på de konsekvenser det 

nuvarande beteendet medför och jämföra dessa med fördelarna som en 

beteendeförändring skulle medföra. Metoden syftar till att åstadkomma detta 

inom personen, istället för att lita till yttre och tvingande påverkan, t.ex. hot 

om arbetslöshet eller rättsligt påtvingande konsekvenser. Målsättningen är 

därför att klienten ska ge uttryck för bekymmer, skäl för förändring, tilltro 

till den egna kompetensen och avsikt att genomföra förändring. 

 Rulla med motstånd. En situation inom MI som man absolut inte vill ha är 

att rådgivaren förespråkar en förändring medan klienten argumenterar emot 

det. Att klienten i en sådan diskussion omvänds är mycket osannolikt. 

Risken är istället att klienten går i motsatt riktning. Om klienten anför skäl 

mot förändring får inte rådgivaren lockas in i en situation där den känner att 

den skall överlista och besegra klientens argument. Motståndet som klienten 

kan bjuda på bör istället vändas till en ny rörelse mot förändring. MI 

metoden menar att man bör rulla med motståndet istället för att bekämpa det. 

Det som rådgivaren är tillåten att ge klienten är ny kunskap och nya 

perspektiv som han/hon har möjlighet att förvalta. Eftersom MI-samtalet 
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syftar till att klienten själv skall se bristerna i sitt beteende är det vanligt att 

rådgivaren vänder frågor och problem tillbaka till klienten. Miller och 

Rollnick menar att rulla med motstånd innebär att klienten skall vara aktiv i 

problemlösningsprocessen. 

 Stöd självkompetens. Den sista viktiga principen hänför sig till att klienten 

själv har en tro på sin förmåga att den kommer att lyckas med 

beteendeförändringen, alltså tron på självkompetens. Om inte tron på 

självkompetens finns så faller hela behandlingen oavsett hur väl 

behandlingen har uppfyllt de tre första principerna. Därför är det viktigt att 

rådgivaren stärker klientens självförtroende så att denne tror på sin förmåga 

att klara av de hinder som i framtiden kommer att uppstå. Lyckas rådgivaren 

med detta så finns det stora möjligheter för klienten att förändra sitt 

beteende.    

 

Som vi tidigare skrivit så ligger fokus på frågor om förändring för vilken en person 

inte är klart motiverad och redo, eller är ambivalent till. Det är i dessa situationer 

som MI är tillämpbar. Metoden skall inte betraktas som en uppsättning tekniker, 

som man snabbt kan lära sig och sedan använda i situationer som innehåller 

irriterande motivationsproblem. Den ska istället ses som en klinisk metod. För att i 

full utsträckning praktisera MI krävs en längre utbildning på metoden. Det finns 

dock möjligheter att som outbildad plocka valda delar ur MI och sedan tillämpa 

dessa på ett lämpligt sätt i sammanhang med relativt kortvariga kontakter. Genom 

att utveckla dessa färdigheter tillägnar man sig verktyg, som kan vara mycket 

värdefulla, till och med livsavgörande. 

Tidigare studier på MI modellens effekt på narkotikamissbruk ger inget entydigt 

resultat. I en studie av Johansson. E, och Lindström. C sammanställs resultaten från 

flera undersökningar av MI:s effekt på missbruk. En av de granskade 

undersökningarna visar att metoden har en begränsad effekt på användandet av 
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kokain, ecstasy samt amfetamin men detta resultat hade ingen signifikans. Däremot 

framkom att användandet av LSD och cannabis minskade med hjälp av metoden
16

.  

I samma studie redovisas resultatet av en annan undersökning. Där prövades 

metoden på missbrukare som använde sig av drogerna ecstasy, kokain eller crack. 

Resultaten visade att MI metoden inte fick deltagarna i studien att helt sluta med 

drogerna. Flera i gruppen menade dock att de försökt sluta eller att dra ner på 

konsumtionen av drogerna
17

.  

2.2     Könsskillnader  

När det gäller motivation så kan man se flera skillnader mellan män och kvinnor. 

Det är vanligare att män finner motivation i yttre omständigheter så som ålder, jobb 

utbildning och etnicitet. Kvinnors motivation att göra något åt sitt missbruk kan ofta 

relateras till inre omständigheter så som relationer, familj och graviditet.   

2.3     Polismyndigheten i Örebro län 

Håkan Larsson på Örebropolisen har tillsammans med beroendecentrum utvecklat 

ett samarbete. Målsättningen med samarbetet är att få missbrukaren, som polisen 

ingriper mot att tacka ja till ett inledande samtal med beroendecentrum. På så sätt 

kommer flera missbrukare i kontakt med vården och kan på sätt få adekvat hjälp för 

sitt missbruk. Samtalet som genomförs av beroendecentrum ska ske i nära 

tidsanslutning med polisingripandet. Samtalet på beroendecentrum är ett MI- samtal 

och det hålls av en sjuksköterska. 

2.4     Håkan Larssons samtalsmetod 

Håkan Larsson arbetar som polis i Örebro. Han har utvecklat en samtalsmetod, som 

fokuserar på att ge missbrukaren insikt i vilka konsekvenser missbruket medför för 

och innebörden av dessa. Genom att ge missbrukaren insikten hoppas Håkan att fler 

tackar ja till ett inledande samtal på beroendecentrum. I intervjun berättar Håkan att 

80 procent tackar ja till ett inledande samtal. 

                                                 
16

 Effekten av metoden Motiverande samtal för att påverka människor till livsstilsförändring, Elin Johansson 

& Carolina Lindström (2008) 
17

 IBID 
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I en telefonintervju berättar Håkan följande (Håkan benämns som ”jag”) . 

Insiktssamtalet följer inga vetenskapliga modeller utan den bygger på de 

erfarenheter och den kunskap som jag samlat på mig under mitt yrkesliv.  

Det är viktigt att se ”helheten” då man ingriper mot en missbrukare. Genom att se 

helheten är det lättare att förstå vilken situation denne befinner sig i. Det är vanligt 

att jag redan innan samtalets inledande har analyserat in missbrukarens situation. 

Delar som är viktiga att ta hänsyn till är tid, plats, kön, ålder, körkort och eventuell 

brottsmisstanke. Dessa faktorer byggs sedan delar av samtalet på.  

Saker som betyder något för missbrukaren tas upp vilket ofta leder till någon form 

av reaktion från denne. Reaktionerna kan vara olika allt ifrån det missbrukaren 

uttrycker med ord till okontrollerade gäspningar, undvikande av ögonkontakt till att 

denne börjar gråta. Betydelsefulla saker är ofta familj, vänner, körkort och arbete.  

Beroende på vem jag möter trycker jag mer på vissa punkter. För en kvinna är ofta 

familj och relationer viktigast medan det för en man är viktigare med arbete och 

körkort. Genom att trycka på dessa punkter framkallar jag en reaktion hos personen 

och då förstår jag att jag hittat något betydelsefullt och jag hänger kvar där tills dess 

att jag känner att spåret är uttömt. Svårast att påverka är de som är långt ner i 

missbruket och inte har något att vinna genom att upphöra med missbruket. 

Vissa frågor kan ibland mötas med motstånd och då är det viktigt att fånga upp 

personen. Det kan göras genom att jag tar dem på axeln och ber dem titta på mig. 

Jag säger sedan - Förstår du vad jag säger till dig? Det är inte för att vara elak som 

jag gör det här. Här ser du en möjlighet att göra något åt ditt liv eller din situation. 

De upplever det som jobbigt och vill ofta ha in mig i någon form av ”arga leken” 

där jag blir aggressiv. Jag försöker istället etablera en relation genom att säga och 

visa att jag gör det här för din skull. Relationen förstärks genom att jag kan hjälpa 

dem, vilket gör att jag för stunden är en viktig person för dem.   

När de sitter i polisbilen på väg in för provtagning är de oftast ganska sårbara, vilket 

jag försöker utnyttja. Det är viktigt att de får klarhet i vad som hänt, vilka 

konsekvenser det får och innebörden av detta. Förhoppningsvis kommer personen 

till insikt och blir då positivt inställd till den hjälp som beroendecentrum erbjuder. 
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Jag försöker att förbereda dem för samtalet. Det kan göras genom att jag förklarar 

för dem att de förlorat körkortet men att de har möjligheten att ta tillbaka det. 

Personalen på beroendeenheten kommer att berätta vad du ska göra för att få 

tillbaka körkortet. Du kan ta dig ur det här. Det finns lösningar och hjälp att få. 

Dessa kommer du att få presenterade för dig på beroendeenheten. 

Om missbrukaren saknar tro på sin förmåga att skapa ett drogfritt liv gäller det att 

hitta de saker som betyder mest för personen. Har personen varken jobb, familj, 

vänner eller körkort så har han/hon åtminstone sin fysiska och psykiska hälsa att 

värna om. Frågor som jag använder mig av för att stärka självförtroendet är: Varför 

skulle inte du kunna? Andra i din situation har klarat det? Du har ju klarat det förut! 

 

3  Resultat 

Vi kommer i detta kapitel att försöka svara på rapportens syfte och frågeställning 

genom att analysera resultaten från litteraturstudien samt intervjustudien med Håkan 

Larsson på Örebropolisen.  

Tidigare forskning och studier inriktade på MI-samtal har nästan uteslutande 

fokuserats på metoden i sin helhet och som en långsiktig behandlingsform. En polis 

har inte möjligheten att tillämpa hela metoden. Detta eftersom det krävs en lång MI-

utbildning och ett flertal behandlingsmöten. Studier visar dock att det i andra 

sammanhang är möjligt att använda valda delar av metoden. Detta har gjorts inom 

sjukvården och har ibland haft livsavgörande betydelse.  

Håkan Larsson har utvecklat ett insiktssamtal baserat på erfarenheter och kunskaper 

från yrkeslivet. Metoden handlar till stor del om att missbrukaren skall få insikt i 

vilka konsekvenser missbruket ger samt innebörden av dessa. När Håkan Larsson 

tillämpar insiktssamtalet på missbrukare tackar 80 procent av dessa JA till ett 

inledande samtal på beroendecenter. Resultatet tyder på att metoden har en positiv 

effekt på missbrukarens motivation till förändring.  

Det finns likheter mellan många av MI:s grundprinciper och insiktssamtalets 

grundprinciper, likheterna tydliggörs i nedanstående modell. Insiktssamtalets effekt 
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samt likheterna mellan grundprinciperna tyder på att det är möjligt för en polis att 

plocka delar av MI och på så sätt påverka en missbrukares motivation. Studien tyder 

på att de delar som kan användas är de grundprinciper, som liknar insiktssamtalets 

grundprinciper. Resultatet skall inte tolkas som att dessa med framgång kan 

användas i alla sammanhang och på alla missbrukare. Däremot tyder resultatet på att 

de med framgång går att tillämpa i vissa sammanhang. Genom detta resultat är 

rapportens syfte besvarat.  

 

Motivational Interviewing Insiktssamtal 

 

* Rådgivaren skall få klienten att själv inse         

problematiken med sitt beteende. 

* Rådgivaren strävar efter att förstå 

klientens känslor och perspektiv. 

*Är en styrande modell. Rådgivaren 

bestämmer riktningen för samtalet. 

* Utvecklar diskrepans. Detta kan göras 

genom att öppna klientens ögon för de 

positiva effekterna av en beteende-

förändring jämfört med det nuvarande 

beteendet. 

* Rulla med motstånd. Med det menas att 

rådgivaren skall undvika hätska 

diskussioner. 

* Ingjut självförtroende i klienten så att 

denne tror på möjligheten till förändring. 

 

* Håkan strävar efter att missbrukaren själv 

kommer till insikt om sitt problem. 

* Strävar efter att förstå missbrukarens 

situation. 

* Styr samtalet i den riktning han önskar.  

 

* Vill att missbrukaren skall få insikt samt 

förstå innebörden av de konsekvenser som 

missbruket medför. 

 

 

* Vill inte hamna i en hätsk och aggressiv 

diskussion.  

 

* Stärker självförtroendet om missbrukaren 

saknar tron på sin förmåga till förändring.  
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Studiens frågeställning är om man ska använda sig av samma taktik då man som 

polis försöker påverka en manlig respektive kvinnlig missbrukare.  

Både litteraturstudien samt intervjustudien visade på att taktiken med fördel skall 

anpassas efter om det är en kvinnlig eller manlig missbrukare man möter. En 

kvinnlig missbrukare finner i högre utsträckning än männen motivation och 

anledningar att sluta med missbruket i relationer, så kallade inre omständigheter. I 

ett möte med en kvinnlig missbrukare kan det därmed vara taktiskt att fråga och 

”trycka” på de inre omständigheterna. Männens anledningar och motivation till 

förändring återfinns istället i så kallade yttre omständigheter, arbete, utbildning, 

körkort etc. En polis kan med fördel fråga och trycka på de yttre omständigheterna 

vid ett samtal med en manlig missbrukare. 

 

4  Diskussion  

 

I missbrukets spår följer en rad konsekvenser såsom brottslighet, sociala problem, 

stora ekonomiska kostnader för samhället, lidande för den enskilde och närstående 

för att nämna några. Polisen är en aktör som ofta kommer i kontakt med 

missbrukaren och har i flera olika samverkansprojekt försökt att påverka 

missbrukaren att söka vård.  

Flera studier visar att nyckeln till förändring ligger i missbrukarens motivation. 

Motivation till en förändring har ofta sin början i en kris eller något som fungerar 

som ett uppvaknande och tvingar personen att konfrontera konsekvenserna av 

missbruket. Känslan av absolut bottenläge och att det inte finns några andra 

alternativ än att sluta med drogerna är andra anledningar.  

Inom missbruksvården används flera olika samtalsmetoder, en del med 

förhållandevis gott resultat. En av dessa metoder är MI som syftar till att ge 
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missbrukaren insikt om sitt problem samt motivationen att ta sig ur det. Denna 

samtalsmetod används inte enbart inom missbruksvården utan också inom hälso- 

och sjukvården och har då visat sig vara effektivt på alltifrån tobaksberoende till 

behandling av högt blodtryck. Vi har inte funnit några studier som visar att metoden 

används inom polisen som ett verktyg idag. Det vi kommit fram till är dock att 

Håkan Larssons insiktssamtal i flera delar liknar MI. Håkan säger själv att hans 

modell inte bygger på några vetenskapliga modeller utan utgår från hans egna 

erfarenheter och kunskaper. Med hjälp av insiktssamtalen får Håkan 80 procent att 

tacka ja till ett inledande samtal vilket vi anser vara ett väldigt gott resultat.  

Män och kvinnor hittar ofta motivationen till förändring inom olika saker. Eftersom 

MI- och insikts- samtalen till stor del strävar efter att hitta dessa saker och 

därigenom ge missbrukare motivation och självförtroende att själv vilja ta sig ur 

missbruket blir samtalet annorlunda mellan män och kvinnor. Samtalsledaren kan 

med fördel trycka på olika saker beroende på om det är en man eller kvinna denne 

möter. Det är viktigt att samtalsledaren, i både MI och insiktsmodellen, lyssnar 

reflektivt till vad missbrukaren säger så att dessa motivationshöjande aspekter hittas.  

 

4.1 Slutsatser och förslag 

 

Genom resultatet av vår studie har vi blivit övertygade om att det i vissa situationer 

är fullt möjligt för en polis att påverka en missbrukare att söka hjälp för sitt 

missbruk. Detta kan göras genom att använda valda delar ur MI- metoden. Det är 

inte alla gånger det krävs en lång utbildning för att påverka en människa i någon 

riktning. Kvalitéer som istället kan vara avgörande för att uppnå gott resultat är 

engagemang, fallenhet och erfarenhet. Något som Håkan Larsson är ett exempel på. 

Möjligheten att påverka finns långtifrån i alla situationer. Inställningen bör dock 

vara att det i varje situation är möjligt att påverka.  

Förslag på vidare studier i ämnet är om det på förhand är möjligt att identifiera 

situationer med större påverkansmöjlighet.  
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