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Sammanfattning 
Klientens välmående efter en genomförd missbruksbehandling är av relevans för att under-
söka en behandlings kvalitet. Syftet med föreliggande studie är att undersöka klienternas 
upplevelse av livskvalitet samt meningsfullhet efter genomförd behandling på Rockesholms 
behandlingshem. Studien har grundats i, och analyserats, med hjälp av begreppen; menings-
fullhet, relationer till andra, social integration, självkontroll, känslomässigt välbefinnande 
samt fysiskt mående. Studiens empiri har inhämtas med hjälp av åtta kvalitativa intervjuer, 
detta i syfte att få en djupare förståelse för klienternas utsagor. Respondenterna bestod av in-
divider vilka har genomfört en missbruksbehandling på Rockesholms behandlingshem under 
de två senaste åren. Resultatet visade att samtliga respondenter uppvisar en förbättrad livskva-
litet och meningsfullhet efter genomförd behandling. Resultatet indikerar på att de kategorier 
som inkluderas i begreppet livskvalitet, d.v.s. sociala, psykiska samt fysiska faktorer ömsesi-
digt påverkar varandra och leder till en upplevelse av förbättrad livskvalitet och 
meningsfullhet efter genomförd behandling. Ytterligare visar resultatet att några eller alla av 
dessa faktorer, har förbättrats hos klienterna efter att de genomgått en behandling. En diskuss-
ion förs kring huruvida livskvalitet och meningsfullhet kan bidra till att bibehålla ett nyktert- 
och drogfritt liv. 
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Abstract 
Clients well-being after completion of a substance-abuse treatment is important to examin the 
overall quality of the treatment. The purpose of this study is to examine how patients experi-
ence their quality of life and meaningfulness after completing their treatment at Rockesholm’s 
treatment centre. The study is based on, and has been analyzed using the terms; meaningful-
ness, relationships with others, social integration, self-control, emotional well-being and 
physically malaise.The study has a qualitative approach using eight interviews in order to gain 
a deeper understanding of the patient’s overall well-being. Each patient that is presented in this 
study has undergone treatment at Rockesholm’s treatment centre over the past two years. The 
results show that all patients undergoing this study has exhibited signs of improved quality of 
life and meaningfulness after their treatment was completed. The results indicate that the cate-
gories which are included in quality of life, i.e, social, psychological and physical factors, 
mutually affect eachother and lead to a improved quality of life and meaningfulness after com-
pleted treatment. A discussion on whether the quality of life and meaningfulness can help 
maintain a sober and drug free life will be held. 
 
Keywords: Substance abuse, treatment, quality of life, meaningfulness 
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INLEDNING 
När en individ med svåra psykosociala problem får behandling är det ett antal behovsmål som 
ska uppnås. Dessa behandlingsmål syftar bland annat till att förändra eller förbättra livssituat-
ionen för den enskilda individen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Ett exempel är 
missbruksbehandling vars huvudsyfte är att hjälpa klienten bli kvitt ett alkohol- och/eller drog-
missbruk. Vidare innebär detta att behandlingen ska innefatta olika faktorer och verktyg som 
hjälper klienten att nå upp till detta mål. Samtidigt som behandlingen har ett specifikt mål så 
kan även klienten ha ett individuellt mål eller syfte med att påbörja behandling. Detta skulle till 
exempel kunna vara hopp om en förbättrad livssituation. För att behandlingen, och klienten 
själv, ska uppnå de uttalade målen så krävs det att behandlingen innefattar en så god och pro-
fessionell vård som möjligt (Socialstyrelsen, 2015).   
  
För att en klient ska få ett bättre liv efter behandling krävs att behandlingen är effektiv och till 
hjälp för den enskilde. Blom & Morén (2011) skriver om kvalitet utifrån två olika perspektiv; 
servicekvalitet och livskvalitet. Servicekvalitet avser kunskap och resurser inom en verksamhet, 
samt de tjänster som verksamheten erbjuder. Socialstyrelsen (2015) beskriver att servicekvalitet 
inom missbruks- och beroendevård bland annat handlar om hur verksamheten är organiserad 
och hur den leds. Det ska med andra ord finnas tydliga och realistiska mål i verksamheten samt 
ska ledarskapet inom verksamheten vara tydligt och avgränsat. Ytterligare en faktor som är be-
tydelsefull för att behandlingen ska uppnå god kvalitet är personalen inom verksamheten. 
Personalen ska inta ett professionellt förhållningssätt, vilket innebär kompetens, självkänne-
dom, förankring i sitt eget liv och att ha ett empatiskt förhållningssätt (Melin & Näsholm, 
1998). Det kan konstateras att servicekvaliteten är av betydelse då en behandling ska uppnå en 
god kvalitet. Dessutom är det viktigt att behandlingen förbättrar klientens livssituation, det vill 
säga att vården leder till en förbättrad livskvalitet för klienten (Blom & Morén, 2011). 
 
Det kan tyckas vara en självklarhet att en klient ska uppnå ett förbättrat välmående efter ge-
nomförd behandling. Ett sätt att förstå välmående är genom begreppen meningsfullhet och 
livskvalitet. Ett meningsfullt liv och meningen med livet behöver inte nödvändigtvis innebära 
samma sak. Wolf (2010) beskriver att det finns två komponenter som har betydelse för ett me-
ningsfullt liv. Dels ska det finnas något som individen engagerar sig i, älskar, fascineras av etc., 
dels ska detta något ha ett värde. Således kan det finnas stora variationer av vad en individ upp-
fattar som ett meningsfullt liv. Ytterligare ett sätt att förstå välmående på är genom begreppet 
livskvalitet. Livskvalitet kan vara ett svårdefinierat begrepp. Detta då innebörden delvis är en 
subjektiv uppfattning, eftersom vi uppfattar olika faktorer som meningsfulla beroende på vem 
vi är. Gulliksson och Holmgren (2015) menar att livskvalitet kan handla om det sociala, fysiska 
och psykologiska välbefinnandet. Författarna beskriver att det finns olika aspekter som påver-
kar livskvaliteten, bland annat känslomässigt välbefinnande, relationer till andra, fysiskt 
välmående, självkontroll samt social integration. Känslomässigt välbefinnande handlar om in-
dividens självuppfattning, identitet och självförtroende. Relationer till andra innebär bland 
annat känslomässigt stöd, kontakt med familj och annat socialt nätverk. Individens hälsa, så 
som aktiviteter i vardagen, hobbys, symptom och krämpor, kan beskrivas som fysiskt välmå-
ende. Självkontroll innebär bland annat individens mål, valmöjligheter samt kontroll över det 
egna livet.  Det är även centralt att individen känner sig delaktig i en grupp och har ett socialt 
stödnätverk, med andra ord en social integration. Alla dessa aspekter påverkar varandra, till 
exempel påverkas en individs självuppfattning bland annat av hur andra personer i dennes om-
givning ser på denne. Det kan konstateras att både begreppen meningsfullhet samt livskvalitet 
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har en subjektiv innebörd. Behandling behöver därför fokusera på klientens individuella behov 
samt förutsättningar för att ha möjlighet att förbättra deras livssituation. 

Problemformulering 
Socialnämnden har enligt 5 kap. 9 § Socialtjänstlagen (2001:453) ett ansvar för att individer 
med missbruksproblematik ska erbjudas adekvat vård och stöd för att ta sig ur ett missbruk. För 
att tillförsäkra klienten en så god vård som möjligt så arbetar Socialstyrelsen (2015) med att 
förbättra interventioner inom missbruk. Ett exempel på detta är implementering av evidensba-
serade metoder, d.v.s. metoder som är vetenskapligt prövade och anses vara effektivare än 
andra metoder. Evidensbaserade metoder säger således något om ett förväntat utfall, till exem-
pel avslutat alkoholintag. Ett avslutat alkoholintag behöver dock inte innebära ett ökat 
välmående för klienten. Blom & Morén (2012) pekar på vikten att skilja mellan god effekt och 
livskvalitet, då insatser som kan anses ge effekt inte behöver betyda att klientens livskvalitet 
förbättras. Vidare så beskriver författarna att klientens erfarenhet av interventionen påverkar 
huruvida klienten upplever att livskvaliteten förbättras. Detta skulle till exempel kunna inne-
bära att faktorer såsom personal eller andra inskrivna klienter kan ha en större inverkan på 
klientens livskvalitet än själva behandlingsmetoden. 
 
För att ta reda på insatsers funktion, vilka syftar till att hjälpa människor i utsatta situationer, 
är det viktigt att utvärdera på vilket sätt och under vilka omständigheter dessa insatser funge-
rar (Blom & Morén, 2011). Socialstyrelsen (2015) beskriver hur utvärderingars fokus idag är 
att säkra de specifika insatsernas kvalitet, så kallad servicekvalitet. Vidare beskrivs det hur det 
allt mer sällan görs bedömningar om insatsernas påverkan på klienternas senare liv. Även 
Blom & Moren (2012) pekar på bristande utvärderingar när det kommer till att undersöka kli-
enternas livskvalitet. Författarna menar att detta kan resultera i att själva syftet med socialt 
arbete, alltså att upprätthålla eller förbättra klientens livskvalitet, skyms undan. I både kvanti-
tativa undersökningar (Muller, Skurveit & Clausen, 2016, Frischknecht, Sabo & Mann, 2013, 
Vederhus, Birkeland & Clausen, 2016) och kvalitativa (Tracy, Laudet, Min, Kim, Brown, 
Kyoung Jun & Singer, 2012) undersöks huruvida livskvalitet påverkas av ett missbruk. Samt-
liga författare drar slutsatsen att livskvaliteten påverkas negativt av ett alkohol- eller 
drogmissbruk. Dock är ingen av dessa studier gjorda i Sverige, samt framgår inte vilken be-
handlingsform som tillämpats på de olika behandlingshemmen. De kvantitativa studierna 
bidrar till att klienternas upplevelser och känslor inte kommer till uttryck i samma utsträck-
ning som de skulle gjort i en kvalitativ studie. Socialtjänsten har ett ansvar för att ge klienter 
den vård och det stöd som de behöver. För att de ska kunna fullfölja sitt ansvar samt ge klien-
terna en förbättrad livssituation efter genomförd behandling, behöver insatsernas funktion och 
klienternas upplevelse av behandlingen utvärderas, i syfte att kunna förbättra behandlingen. 
Mot bakgrund av detta kommer vi att genomföra en kvalitativ studie, i syfte att undersöka kli-
enternas upplevelse av livskvalitet och meningsfullhet efter genomförd behandling. 
Behandlingsformen kommer att framgå, för att kunna undersöka om aspekter i den specifika 
behandlingen påverkat livskvaliteten positivt eller negativt. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka klienternas upplevelse och känsla av livskvali-
tet och meningsfullhet efter genomförd behandling på Rockesholms behandlingshem. Syftet 
preciseras i följande frågeställningar: 



 3 

- Hur upplever klienterna sitt sociala (relationer till andra; vänner, familj, betydelsefulla perso-
ner), psykiska (tillfredsställelse med sig själv, sin livssituation, kontroll över sitt liv) och 
fysiska välmående (fysisk aktivitet & frånvaro av smärta) efter genomförd behandling? 

- Upplever klienterna meningsfullhet (intresse och drivkraft, d.v.s. strävan mot ett mål) efter 
genomförd behandling? 

- Upplever klienterna att behandlingen har hjälpt dem till ett bättre liv, i form av ett avslutat 
missbruk, en bättre livskvalitet samt ett mer meningsfullt liv? 

- Vilka aspekter under vistelsen på Rockesholms behandlingshem har varit främjande respek-
tive hindrande för behandlingsprocessen? 

MISSBRUK- INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER  
Nedan kommer en beskrivning av missbruk, livskvalitet samt meningsfullhet, vilka i sin tur är 
indelade i olika underkategorier. Under varje rubrik definieras begreppen, följt av en presentat-
ion av tidigare forskning. Det första begreppet som definieras är missbruk, med 
underrubrikerna, diagnostisering av missbruk samt behandling. 
 
I dagens samhälle anses alkohol vara accepterat av de allra flesta och förknippat med nöje. 
Däremot finns normer och värderingar, vilka påtalar hur individen bör använda alkohol. Det 
finns skillnader mellan ett normalt alkoholbruk och ett onormalt alkoholbruk, d.v.s. ett miss-
bruk. Alkoholen i sig ses således inte som något avvikande, utan det är hur individen använder 
den; på vilken plats, vid vilken tidpunkt, i vilket sällskap, i vilka mängder etc. (Svensson, 
2009). Utöver alkoholmissbruk finns även andra typer av missbruk, däribland narkotikamiss-
bruk. I Sverige är narkotika olagligt, varför även enstaka bruk av substansen anses som ett 
missbruk (Billinger & Hubner, 2009). Dock finns vissa kriterier som ska uppnås för att en indi-
vid ska kunna erbjudas behandling för narkotikamissbruket (Kristiansen, 1999). Ytterligare 
finns så kallat blandmissbruk, där individen använder både alkohol, drogpreparat och i vissa 
fall läkemedel (Melin & Näsholm, 1998). 
 
Förklaringar till varför en individ börjar missbruka är mycket komplext. Uppstart av ett miss-
bruk kan påverkas av flertalet faktorer, t.ex. biologiska, psykologiska, sociala samt kulturella 
(Melin & Näsholm 1998) (jfr Skårner, 2001). Den biologiska förklaringsmodellen beskriver 
hur missbruk kan förstås som en konsekvens av en biologisk sårbarhet. Denna förklaringsmo-
dell menar således att ärftlighet och gener kan påverka huruvida en individ utvecklar ett 
missbruk eller inte (Fahlke, 2009). Melin och Näsholm beskriver vidare att individer som tidigt 
tål stora mängder alkohol bör uppmärksammas då detta kan tyda på genetiska riskfaktorer. Hur 
individen upplever ruset kan även spela roll samt hur starkt detta kopplas till belöningssyste-
met, vilket innebär större njutning och eufori. Upplever individen stimulans och eufori även vid 
intag av mycket alkohol, kan även detta vara en riskfaktor. Vidare tyder forskning på att per-
sonlighetsdrag, som t.ex. impulsivitet, aggressivitet samt spänningssökande kan vara 
riskfaktorer då det kommer till huruvida en person utvecklar ett missbruk eller inte (Melin & 
Näsholm, 1998). Psykologiska förklaringar till missbruk kan t.ex. innefatta individens kogni-
tiva kapacitet, psykiatriska syndrom, tankestil m.m. Dessa faktorer kan således ge indikationer 
på varför en individ agerar utan eftertanke, varför en individ söker droger och ruset trots en 
ordnad yttre situation. Kulturella faktorer som kan påverka huruvida en individ utvecklar ett 
missbruk, kan t.ex. innebära kulturer där droganvändande kan fungera som en inträdesbiljett till 
en social samvaro (Melin & Näsholm, 1998). En missbruksbehandling syftar till att hjälpa indi-
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viden bli kvitt sitt missbruk och detta innebär att vi måste ha en uppfattning om vilka orsaker 
som skapat missbruket. Då det som ovan nämnts finns olika förklaringar till hur ett missbruk 
startar, så finns det olika åsikter om vilket tillvägagångssätt som lämpar sig bäst för att hjälpa 
en individ bli kvitt ett missbruk. 

Diagnostisering av missbruk 
Det finns två olika sätt att betrakta missbruk på, dels genom en sjukdomsmodell och dels ge-
nom en psykologisk modell. Sjukdomsmodellen är den dominerande i Sverige idag, delvis 
genom inslaget av Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogramsbehandling (Svensson, 2009). 
Blomqvist (1999) nämner alkoholforskaren Pattison och hans förklaringar till uppkomsten av 
ett missbruk. Dessa förklaringar är av biologisk karaktär, där genetiska och fysiologiska fak-
torer påverkar huruvida en individ utvecklar ett missbruk eller inte. Dessa faktorer bidrar till 
att vissa individer utvecklar en överkänslighet, vilket leder till att de inte kan kontrollera sitt 
substansintag. Sjukdomsförloppet resulterar i att missbrukaren inte har inflytande över sitt 
substansintag och detta kan inte botas, enbart hejdas. Pattison menar således att missbrukare 
inte bör straffas, istället ansvarar samhället för att ge den enskilde adekvat hjälp. I sjukdoms-
modellen används standardiserade frågeformulär för att avgöra huruvida en individ har ett 
missbruk eller inte. Dessa syftar till att se om alkoholproblem föreligger och vilken karaktär 
och omfattning dessa har. Internationellt används diagnosinstrument som t.ex. DSM IV, vilket 
tillhandahåller kriterier som ska uppnås för att kunna avgöra om individen har ett missbruk 
eller beroende (Svensson, 2009). Kriterier för att diagnosticeras med ett missbruk är bl.a. att 
individen nonchalerar plikter, riskerar fysisk skada hos sig själv eller någon i dennes omgiv-
ning samt rättsliga och sociala problem. För att klassas som beroende behöver individen 
uppfylla åtminstone tre av följande kriterier; ökad tolerans, abstinens, förlust av kontroll, sub-
stansen är det centrala i individens liv och andra nöjen och intressen försummas, samt fortsatt 
missbruk av substans trots omfattande fysiska och psykiska problem (Melin & Näsholm, 
1998). Idag finns en nyare version av DSM IV, nämligen DSM V. I denna version beskrivs 
missbruk- och beroendediagnoserna istället med samlingsbegreppet substansbrukssyndrom 
(Socialstyrelsen, 2015). Trots att den medicinska modellen idag är den dominerande i Sve-
rige, kan det även finnas sociala faktorer som spelar in. Konstruktivism innebär att inget kan 
vara ett problem om inte detta upplevs som ett sådant. För att kunna uppfattas som ett pro-
blem behöver detta något gå att åtgärdas. Ett socialt problem utmynnar i offentliga insatser, 
t.ex. straff eller behandling (Sahlin, 2002). Således behöver inte ett medicinskt perspektiv be-
tyda att sociala faktorer kan uteslutas, då konstruktioner och uppfattningar påverkar vad som 
anses som ett problem, t.ex. missbruk eller beroende. 

Behandling- vägen till förändring 
Det finns ett flertal olika missbruksbehandlingar varav vissa anses vara mer effektiva än andra. 
I en behandling finns det åtskilliga faktorer som kan påverka huruvida behandlingsutfallet blir 
positivt eller negativt. Frank och Frank (1991) skriver i sin studie om viktiga aspekter för en 
framgångsrik behandling. Författarna menar att en behandling först och främst ska ske i sådan 
miljö där klienten känner sig trygg och där det finns möjlighet till utveckling. Vidare beskrivs 
det vara av relevans att behandlingshemmet använder sig av en förklaringsmodell som både 
klient och behandlare anser vara en trovärdig förklaring på klientens problem, samt ger en lös-
ning på hur dessa problem kan förbättras. Dessutom är det viktigt att klienten och behandlaren 
har en god kontakt i form av en känslomässig och förtroendeingivande relation. Slutligen är det 
av relevans att behandlingen innehåller aktiviteter där både behandlare och klienter deltar och 
som anses vara meningsfulla för klienten. Författaren beskriver hur relationen mellan behand-
lare och klient är den viktigaste faktorn för att en behandling ska vara framgångsrik.  
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Relationen mellan behandlare och klient, den terapeutiska alliansen, är en av de viktigaste fak-
torerna för att en behandling ska vara funktionell. Klienten får möjlighet att dela sin situation 
med någon annan och behandlaren kan genom sin kunskap hjälpa klienten till en positiv för-
ändring. För att relationen mellan behandlare och klient ska vara av god kvalitet så krävs det att 
den bygger på tillit, samarbete samt närhet. Relationen kan aldrig vara jämlik då behandlaren är 
i maktposition till klienten. Klienten är dessutom i beroendesituation till behandlaren, då be-
handlaren förväntas hjälpa klienten med dennes problematik. Relationen utgörs dels av en 
yrkesmässig och dels av en medmänsklig kontakt, tanken är att behandlaren genom sin maktpo-
sition och kunskap ska bistå klienten med hjälp. Dock är en av de viktigaste aspekterna i detta 
relationsskapande att det ska finnas en ömsesidig respekt (Skårner, 2011). Genom att samspela 
med behandlaren kan klienten få nya relationella erfarenheter och på så sätt även insikt i hur 
denne fungerar i mänskligt samspel, vilket är nyttigt om klienten vill utveckla sitt sociala liv. 
Vidare så beskriver Skårner (2009) hur ny psykoterapiforskning påvisat att den terapeutiska 
alliansen är av större betydelse än själva behandlingsmetoden för att klienten ska uppleva be-
handlingen som positiv. Topor (2010) beskriver att flertal brukarundersökningar har gjorts, där 
klienterna tillfrågats om vad som fungerar, och där det framkommit att den personliga relation-
en mellan klient och hjälpare är av stor betydelse. Den professionella relationen är avgränsad i 
tiden, d.v.s. att den bör avslutas då klienten är färdigbehandlad. Detta då relationens syfte inte 
är att skapa social gemenskap utan att hjälpa klienten att utveckla egna sociala kontakter utan-
för behandlingen (Skårner, 2011). Det finns alltså flera olika faktorer som är viktiga för att en 
behandling ska vara så funktionell och meningsfull som möjligt, varav den terapeutiska allian-
sen tycks vara av störst betydelse för klientens tillfrisknande. 
 
Behandlingar vilka bygger på social interaktion kan konstateras vara främjande för klienten. En 
behandling som fokuserar på social interaktion i grupp är tolvstegsbehandling. Kristiansen 
(1999) beskriver hur forskare påtalar den sociala aspektens betydelse i behandling och att indi-
vider som engagerar sig i t.ex. AA-möten bland annat gör detta då deltagarna har möjlighet att 
hitta nya vänner och sociala kontakter. Dessutom har alla deltagare ett pågående eller avslutat 
missbruk, vilket bidrar till en ökad acceptans och öppenhet då alla befinner sig i samma sits. 
Även Laudet & Stanick (2010) skriver om det sociala nätverkets betydelse för en individ med 
missbruksproblem. Författarna beskriver hur individens sociala nätverk har en stor betydelse 
för om en person med ett missbruk klarar av att bibehålla avhållsamhet från substansen efter 
genomförd behandling. Författarna beskriver hur sociala faktorer är en av fördelarna med en 
12-stegsbehandling. Vidare beskrivs det hur ledarna i tolvstegsbehandlingen kan fungera som 
förebilder för klienterna, då ledarna själva tagit sig ur ett aktivt missbruk. Deltagarna kan såle-
des på ett mer konkret sätt se att det är möjligt att få en förändrad och förbättrad livssituation. 
12-stegsbehandling kan på så sätt fungera som motivation för framtida förändring och skapan-
det av nya sociala relationer. 
 
En missbruksbehandling syftar även till att klienten ska avsluta sitt pågående missbruk. I 
Kaskutas, Bond & Humphreys (2001) studie testades hypotesen att deltagande i AA-möten och 
ett minskat alkoholintag delvis beror på förändringar i individens sociala nätverk. Studien vi-
sade att deltagande i AA signifikant minskade deltagarnas alkoholintag samt ledde till färre 
relaterade problem. Effekten ökade med 36 % när även faktorer som nätverkets storlek och stöd 
för att vidmakthålla avhållsamhet inkluderades. Författarna menar att det sociala stöd som AA-
deltagare bidrar till, t.ex. dygnet-runt tillgänglighet hos deltagarna, att verka som förebilder och 
erfarenhetsbaserade tips om hur deltagarna kan hålla sig nyktra, kan vara en mekanism för att 
förklara varför deltagarna håller sig nyktra. Jacobson (2011) har gjort en studie om det sociala 
nätverkets betydelse för att ta sig ur ett missbruk. I studien intervjuades 15 individer, vilka av-
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slutat behandling för alkohol- eller drogmissbruk. Respondenterna beskriver att ett nyktert nät-
verk av vänner, och att få möjlighet att jobba med en sponsor var viktiga grundstenar för att 
behålla nykterheten. Gemensamt för alla missbruksbehandlingar är att klienten ska bli kvitt sitt 
missbruk och uppnå ett förbättrat välmående. Klienterna själva har ofta ett mål med behand-
lingen, vilket till exempel kan vara ett hopp om en förbättrad livssituation. Ett sätt att se på 
begreppet välmående/välbefinnande är genom livskvalitet och meningsfullhet. 

LIVSKVALITET OCH MENINGSFULLHET 
Livskvalitet och meningsfullhet kan vara svårdefinierade begrepp, eftersom dessa har en sub-
jektiv innebörd. Definitionen av lycka varierar från person till person, beroende på vem vi är. 
Det kan konstateras att lycka och tillfredsställelse med sin livssituation är en viktig del för en 
individs psykiska och fysiska välmående (Gulliksson & Holmgren, 2015). Föreliggande studie 
kommer att fokusera på livskvalitet och meningsfullhet i form av, relationer till andra, social 
integration, självkontroll, känslomässigt välbefinnande samt det fysiska måendet. Nedan kom-
mer en kort beskrivning av begreppens innebörd, följt av tidigare forskning om hur dessa 
aspekter påverkar individens vägar in och ur ett missbruk. 

Meningsfullhet 
Definitionen av begreppet meningsfullhet är subjektiv och definitionen skiljer sig beroende på 
person. Upplevelsen av meningsfullhet är således individuell, men även kontextuell. Till exem-
pel behöver inte något som upplevs vara meningsfullt i en situation, betyda att det är det i en 
annan situation (van Tilburg & Igou, 2013). Tilburg och Igou, (2013) menar att en individ upp-
lever ett beteende som meningsfullt om detta beteende bidrar till att individen närmar sig ett 
mål som denne har. Dessa mål är ofta baserade på faktorer vilka bidrar till ökad personlig ut-
veckling samt bättre självkänsla. Det kan således konstateras att upplevelsen av meningsfullhet 
kan innefatta många olika aspekter, beroende på de individuella målen. Då begreppet livskvali-
tet innehåller de sociala, psykiska och fysiska aspekterna i en individs liv kan dessa även 
inrama handlingar vilka individen uppfattar som meningsfulla.  

Relationer till andra 
Relationer till andra är en viktig del i en individs liv. Vi påverkas av dem nära oss och de på-
verkas i sin tur av oss. För att förstå denna ömsesidiga påverkan kan det sociala nätverket ses i 
form av mindre eller större system. Det personcentrerade nätverket är ett överordnat socialt sy-
stem där olika delsystem ingår, vissa delar påverkar varandra direkt medan andra fungerar mer 
självständigt. Delsystemen kallas även för subsystem och ett och samma subsystem kan ingå i 
olika överordnade system samtidigt. En individ kan ingå i olika subsystem, t.ex. familj och 
vänner, vilket innebär delaktighet i flera sociala världar. Det dessa världar har gemensamt är att 
medlemmarna delar intressent och aktiviteter, varje värld skapar således en avskildhet från om-
givningen och en känsla av “vi”. För att individen ska kunna ingå i flera sociala världar 
samtidigt krävs flexibilitet, d.v.s. att kunna anpassa sitt beteende och förhållningssätt efter 
sammanhang. Det kan uppstå konflikter vid delaktigheten i olika system, detta då krav och för-
väntningar kan skilja sig mellan sammanhangen, vilket i sin tur bidrar till att individen tvingas 
välja mellan systemen (Skårner, 2011). Individen ingår således i flera olika sammanhang, där 
denne bör uppträda och bete sig på ett sätt som nätverket förväntar sig.  
 
Människor tillbringar en stor del av livet tillsammans med andra och våra sociala kontakter är 
således en betydelsefull del av vårt liv. Sociala kontakter kan bidra med stöd, trygghet och be-
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kräftelse i svåra situationer. Relationer till andra kan till exempel innebära känslomässigt stöd, 
kontakt med familj och annat socialt nätverk (Gulliksson & Holmgren 2015). Goda relationer är 
en viktig del när det kommer till en individs välbefinnande, då dessa kan ha en direkt positiv 
inverkan på individens välmående. Dessutom kan sociala relationer fungera som en skyddande 
faktor från t.ex. känslor av stress och ångest (Skårner & Regnér, 2003).  Sådana relationer kan 
t.ex. vara familj, vänner eller kontakt till en professionell (Blomqvist, 2009). För många inne-
bär familjemedlemmar en speciellt betydelsefull relation. Goda uppväxtförhållanden kan 
fungera som en skyddsfaktor, där barnet klarar av att hantera stress och motgångar på ett han-
terbart sätt (Fahlke, 2009). Däremot kan en dysfunktionell familj vara en riskfaktor då barnet 
kan utveckla ett destruktivt beteende. Till exempel kan en förälders missbruk leda till att barnet 
lär sig att problem hanteras med hjälp av olika substanser. Vidare kan en otrygg uppväxtmiljö 
bidra till känslor av ångest och depression hos barnet, där substansen då kan fungera som en 
slags självmedicinering, d.v.s. att substansen blir ett verktyg för att i stunden uppnå ett förbätt-
rat välmående (Fahlke, 2009). Funktionella sociala relationer kan alltså fungera som 
skyddsfaktorer, medan avsaknad eller dysfunktionella relationer kan bidra till att individen ut-
vecklar ett destruktivt beteende. 
 
Scheff (1990) menar att de sociala banden hör till människans primära behov, människor strä-
var efter att vara del av en gemenskap och känna tillhörighet till en grupp. Individer som 
missbrukar är ofta del av en social gemenskap där andra delar individens problematik, d.v.s. 
missbruk. Dessa relationer är sällan kontinuerliga och/eller stabila, men innebär att individen 
inte behöver vara ensam, utan är en del av en gemenskap. Även om individer som missbrukar 
ofta baserar sina sociala relationer därefter, så kan det sociala nätverket bestå av andra perso-
ner. Till exempel utgörs individens betydelsefulla relationer ofta av individer som inte delar 
samma problematik. Även respondenterna i studien skriven av Skårner och Regnér (2003) be-
skriver att de speciellt betydelsefulla relationerna finns bland de närmaste anhöriga, enstaka 
vänner samt professionella. Dessa relationer kan ha en positiv inverkan på individen, då 
denne på så vis får kontakt med vardagslivet, samt en känsla av motivation och hopp om att 
det finns en värld bortom missbruksvärlden. Det kan vara svårt att i ett pågående missbruk 
finna andra sociala kontakter, då missbruket medför en livsstil vilken skiljer sig från majorite-
ten av befolkningens livsstil. Vardagsrutiner kan således skilja sig från varandra, vilket leder 
till interaktion i olika sociala sammanhang (Skårner & Regnér, 2003). Författarna beskriver 
hur avsaknaden av stabila och stödjande relationer är en central del i missbrukande individers 
problematiska situation (Skårner & Regnér, 2003). Då de sociala banden hör till våra huvud-
sakliga behov kan det konstateras att en brist på sådana kan resultera i ett försämrat mående. 
 
Även forskning visar på det sociala nätverkets betydelse för att behålla en positiv förändring, 
d.v.s. ett avslutat missbruk. I studien författad av Von Greiff & Skogens (2011) beskriver re-
spondenterna vikten av det sociala nätverket för att behålla nykterheten. Flera respondenter fick 
en bättre relation till familjemedlemmar under/efter genomförd behandling. Respondenterna 
beskrev bland annat hur deras relationer blev ärligare, och de som var föräldrar, beskrev att 
barnen kände sig tryggare. Respondenterna berättade om hur de efter genomförd behandling 
avslutat relationer som de ansåg vara destruktiva, t.ex. vänskapskretsar som brukade substanser 
eller hade ett kriminellt beteende. Skårner (2009) beskriver att flertalet studier påvisat att ett 
avslutat missbruk dels kräver att individen bryter alla sociala samt psykologiska band till miss-
bruksvärlden, dels att individen återupprättar gamla sociala band eller utvecklar nya. Detta 
kräver således att de individer som den före detta missbrukaren vill återupprätta kontakt med, 
accepterar och bekräftar dennes nya identitet som alkohol- eller drogfri. Sker inte denna om-
strukturering är risken stor att individen återgår till missbruksvärlden. Det kan således 
konstateras att det sociala umgänget har en stor påverkan på oss då vi formas tillsammans med 
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andra. Detta innebär att det är av relevans att individer som har genomgått en förändring, t.ex. 
avslutat ett missbruk även förändrar sitt sociala umgänge. 

Social integration 
Ett samhälles politik och syn på individer med missbruk kan vara en viktig faktor för en indi-
vids välmående. Detta eftersom andras bemötande har en stor påverkan på oss. Exempelvis kan 
misstro och avståndstagande från omgivningen resultera i en självuppfyllande profetia, d.v.s. 
att individen får belägg för upplevelsen av att denne inte är tillräcklig (Blomqvist, 2009). Indi-
vider som missbrukar har vanligtvis ett bristande socialt band till övriga medborgare och 
således skapas en starkare kontakt sinsemellan missbrukare (Johnsson, 2009). Det skapas en 
distansering mellan dem som avviker från samhällets normer (t.ex. missbrukarna) och de indi-
vider som beter sig efter det som förväntas av dem (t.ex. icke missbrukare). Svensson och 
Meeuwisse (2007) skriver också om hur det av normer och värderingar skapar så kallade avvi-
kande grupper i samhället. Författarna beskriver hur ett samhälles normer och värderingar 
påverkar individers värderingar och tankar. Detta bidrar i sin tur att människor som avviker 
från normerna urskiljs från resterande delen av befolkningen och tillskrivs specifika egenskap-
er. Författarna beskriver att avvikande grupper kan uppfattas som ett hot mot stabiliteten i 
övriga grupper, vilket resulterar i en strävan att kontrollera de som bryter mot normer för att 
behålla stabiliteten. Hellman (2009) skriver att bilden av missbrukare i dagens samhälle blir allt 
mer av en medicinsk fråga snarare än social, där missbruket ses som en sjukdom istället för en 
konsekvens av orättvisor. Denna individualisering av fenomenet kan ses som ett nytt sätt att 
hantera avvikande individer på, detta genom att individen i fråga behandlas av experter, istället 
för att anpassa samhället. Det finns således oskrivna regler som reglerar individers beteende 
och handlingar. Det som anses vara accepterat och oacceptabelt i ett samhälle bidrar till katego-
risering där vissa individer anses vara bättre än andra.  

Självkontroll 
I dagens samhälle finns handlingar som anses vara mer eller mindre accepterade. Till exempel 
är kriminella handlingar inte accepterat, varför sådana handlingar medför sanktioner. Det kan 
vara svårt att begripa varför individer begår brott trots konsekvenserna det medför. Självkon-
troll innebär bl.a. att ha förmåga att tänka långsiktigt och resonera kring vilka konsekvenser ett 
beteende eller handling medför. Individer med hög självkontroll är medveten om konsekvenser 
och är därför eftertänksam före handling, medan individer med låg självkontroll handlar impul-
sivt, de söker omedelbar tillfredsställelse, spänningssökande eller bär på en önskan att leva 
riskabelt (Gottfredson & Hirschi, 1990). Författarna beskriver att individer med låg självkon-
troll har större risk att utföra t.ex. kriminella handlingar. Självkontroll är något som individen 
lär sig, ofta tidigt i livet. När individen väl lärt sig detta tankesätt är den mycket motståndskraf-
tig mot förändring.  Föräldrar som har ett inkonsekvent emotionellt band till barnet, eller brister 
i disciplinering, kan leda till att barnet inte lär sig att väga konsekvens mot handling (Gottfred-
son & Hirschi, 1990). Det kan således konstateras att individer med låg självkontroll kan 
uppleva svårigheter att leva ett liv med rutiner, då dessa ofta handlar efter impulser. Detta kan 
resultera i att individens valmöjligheter begränsas, då t.ex. ett arbete kräver rutiner.  
 
Känslan av inflytande i det egna livet är för många viktigt för att må bra. Denna känsla kan 
bland annat åstadkommas genom att individen upplever att denne har valmöjligheter och kon-
troll över sitt egna liv. Individer som befinner sig i missbruk kan uppleva att valmöjligheterna 
blir färre, eftersom missbruk anses vara oacceptabelt i dagens samhälle. Individer med ett på-
gående missbruk marginaliseras, vilket bland annat kan resultera i att det blir svårt eller 
omöjligt att få ett arbete. Då drogen blir det grundläggande behovet i individens vardag kan 
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detta leda till en känsla av kontrollförlust. För att lyckas avsluta ett missbruk, krävs att indivi-
den själv tar kontroll och gör ett aktivt val att sluta med substansen. Vid ett avslutat missbruk 
och en bibehållen nykterhet, kan detta bidra till en känsla av att återfå kontroll över det egna 
livet. Vidare kan delmål fungera som ytterligare tillvägagångssätt för att återfå känslan av kon-
troll. Sådana delmål kan t.ex. vara att sova på nätterna, skaffa ett arbete eller att återta kontakt 
med familj eller släkt (Carlberg, 2012). Även Von Greiff & Skogens (2011) påtalar i sin studie 
vikten av att individen gör ett aktivt val för att avsluta ett missbruk. Respondenterna i studien 
nämnde olika faktorer som de ansåg vara viktiga för förändring. En av dessa faktorer beskriver 
författarna som interna faktorer. Dessa innebar t.ex. den egna viljan, känslan av att nå botten 
och “nu får det vara nog”, vilket visade sig vara ett centralt tema i respondenternas berättelser. 
En del deltagare beskrev hälsan som en vändpunkt, detta då den fysiska hälsan försämrats så 
pass mycket att de var tvungna att inse sin problematik.  Således är det aktiva valet av betydelse 
för att avsluta ett missbruk, detta då det skapar en möjlighet att återta kontroll över det egna li-
vet och vidare bidrar till ett ökad välmående. 

Känslomässigt välbefinnande 
Känslomässigt välbefinnande är ett vitt begrepp, då det påverkas av ett flertal olika faktorer. Ett 
sätt att förklara det känslomässiga välbefinnandet är genom SWB (Subjective Well-Being). 
Denna teori baserar sig på individens egen utvärdering om sitt liv. Individens utvärderingar in-
nefattar såväl kognitiva omdömen gällande tillfredsställelse med livet, som affektiva omdömen 
gällande känslor och humör. Ett antal komponenter undersöks för att mäta SWB; om en individ 
är tillfreds med sitt liv, upplever återkommande positiva känslor och icke återkommande nega-
tiva känslor, kan denne anses ha ett högt subjektivt välbefinnande. Författarna menar att 
komponenterna är relaterade till varandra, men bör mätas separat. Komponenterna är subjektiva 
vilket innebär att individer med ett gott känslomässigt välbefinnande inte nödvändigtvis behö-
ver ha samma uppfattning om vad en god livssituation är (Kahne, Diener & Schwarz, 1999).  
 
Individen skapar sin identitet genom internalisering av olika upplevelser och erfarenheter som 
är betydelsefulla samt ger mening (Castells, 1997). Kristiansen (1999) menar att en identitet är 
en social produkt, d.v.s. att den skapas i sociala sammanhang, där individen kan urskilja likhet-
er och olikheter i samspel med andra. Författaren beskriver även hur individens livsstil, såsom 
förhållningssätt, aktiviteter och handlingar karaktäriserar dennes sätt att leva och har betydelse 
för identitetsskapandet. Även Taylor i Heidegren (2009) påtalar vikten av erkännande från 
andra individer. Taylor menar att relationerna i individens närmaste omgivning är mycket vik-
tiga då fokus vid identitetsskapande ligger på den sociala interaktionen. Dessa relationer har en 
avgörande betydelse för identitetsutvecklingen, och således även betydelse för det liv individen 
väljer att leva. Identiteten är inte något konstant utan kan förändras under livets gång, t.ex. kan 
individens sociala position under uppväxten förändras under vuxenåldern. De sociala kretsar 
och relationer som vi ingår i, kommer att få stor betydelse för vem vi blir, d.v.s. vår identitet 
och livsstil (Krisitiansen, 1999). Identiteten formas således inte enbart av inre faktorer, såsom 
arv och personlighet, utan även av den yttre miljön och kontextuella förutsättningar. 
 
För att ta sig ur ett missbruk behöver förändringar ske på flera olika plan, det räcker inte bara 
med att avstå från substansen. Flera studier påtalar relevansen av att det krävs en identitetsför-
ändring för att ta sig ur ett långvarigt missbruk. Kristiansen (1999) menar att individen 
successivt förändras på vägen in i ett missbruk och att vissa slutligen formar en identitet som en 
missbrukare. Vid ett avslutat missbruk kan identiteten förändras igen. I studien skriven av Kris-
tiansens (1999) beskriver en av respondenterna förändringar i livssituation och identiteten 
innan och efter avslutat missbruk. Respondenten ger ett exempel på detta då hon beskriver ett 
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återfall efter en tid som nykter. Vid substansintaget kände hon inte längre känslor av lugn och 
säkerhet, utan enbart ångestkänslor. Även andra respondenter i studien beskriver identitetsskill-
nader efter avslutat missbruk. De beskriver att de vid något tillfälle såg narkotika som det 
meningsfulla i livet, då substansen blivit den centrala aktiviteten. Då respondenterna avslutat 
missbruket beskriver de hur de fick hitta en ny mening i livet och att deras missbrukshistorier 
påverkat vad de gör idag. Det kan konstateras att ett missbruk påverkar vad en individ uppfattar 
som meningsfullt och att det således krävs en stor omställning vid ett avslutat missbruk. 
 
En del av det känslomässiga välbefinnandet innefattar självkänsla och självförtroende. Själv-
känslan är något som utvecklas redan vid tidig ålder. Barn som växer upp i en familj där en 
eller båda föräldrarna har ett aktivt missbruk, blir ofta försummat och lämnat att ta hand om 
och sig själv. Om barnet misslyckas med detta kan det resultera i att barnet får svårigheter 
med att utveckla en positiv självbild (Goldberg, 2010). Steffenhagen beskriver att det är van-
ligt förekommande att relationer sinsemellan familjemedlemmar är mindre fungerande inom 
familjer med missbruksproblematik. Forskning har även visat på att barnen inom dessa famil-
jekonstruktioner löper en större risk för att utveckla depression. Sunda sociala band och 
socialt stöd bidrar istället till att individens självförtroende höjs (Goldberg, 2010). Studier har 
visat att individer som missbrukar har en sämre självkänsla än de som inte missbrukar. Detta 
då ett missbruk för med sig känslor av skuld, skam, konflikter samt besvikelse, vilket gör att 
individen ständigt blir påmind om sina dåliga val (Ersöğütçü  & Karaka, 2016). Bergmark & 
Oscarsson (1988) undersökte huruvida en individs självkänsla påverkas efter att denne ge-
nomfört en behandling. 50 % av de som uppgavs ha en bristande självkänsla vid start av 
behandling hade förbättrat den efter genomförd behandling. Självkänslan är således inte något 
oföränderligt, även denna påverkas av vår sociala miljö och medföljande relationer. 

Fysiskt mående 
Ett substansmissbruk innebär inte bara konsekvenser för det psykiska måendet utan medför 
även en nedsatt fysisk hälsa. Ett missbruk medför hälsorisker, inte minst vid injektionsmiss-
bruk. Infektionsrisker, risk för överdoser och HIV är välkända fysiska konsekvenser av ett 
missbruk (Kristiansen, 1999). Dessutom kan ett långvarigt alkohol- och/eller drogmissbruk leda 
till skador i nervsystemet vilket bidrar till en försämrad kognitiv och emotionell kapacitet 
(Blomqvist, 1999). I en studie av Fareed, Casarella, Amar, Vayalapalli och Drexler (2009) kon-
staterades det att faktorer som påverkar tidiga dödsfall kunde kopplas till narkotikabruk. 
Överdoser, olyckor, mord, suicid, HIV samt kroniska leversjukdomar var vanliga följder av ett 
långt missbruk.  
 
Ytterligare en aspekt av det fysiska måendet är sysselsättning och aktivitet. Dessa fyller en vik-
tig funktion då de är en stor del av människans vardagsliv. Ett arbete medför många positiva 
aspekter, inte minst då det kommer till ekonomisk vinning och gemenskap i form av arbets-
kamrater men även då det möjliggör en integration i samhället (Bejerholm & Eklund, 2008). I 
Eklunds (2009) studie framkommer det att meningsfulla vardagliga aktiviteter eller annat del-
tagande i en daglig verksamhet kan bidra till en bättre livskvalitet. Vidare beskriver Hvalsoe & 
Josephsson (2003) på vilket sätt en sysselsättning blir meningsfull för individer med psykiska 
funktionshinder. Detta är; att sysselsättningen bidrar till att individen kan befinna sig i en livs-
värld som är nära normaliteten, att sysselsättningen resulterar i engagemang, tillfredsställelse 
och bekräftelse från andra, samt att engagemanget för sysselsättningen leder till ökad själv-
känsla. Savolainen (2009) undersöker vikten av sysselsättning för att inte återfalla i 
kriminalitet, där det visar sig att risken för återfall minskade med 40 procent för de individer 
som fått arbete. Orsaken till detta var inte enbart den ekonomiska vinningen, utan även andra 



 11 

effekter som arbetet för med sig, t.ex. nya sociala kontakter, bättre självförtroende samt skap-
ande av en ny identitet. 

METOD 
Nedan kommer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis kommer en reflekt-
ion kring valet av metod, följt av litteratursökningen, där vi presenterar hur tidigare forskning 
samt relevant litteratur för studien har samlats in. Därefter beskrivs urval av respondenter, kon-
struktion av intervjuguide samt en beskrivning av hur hela arbetet fortlöpt. Databearbetning och 
analysmetod beskrivs sedan följt av en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och gene-
raliserbarhet. Avslutningsvis förs en diskussion kring etiska överväganden som gjorts i studien 
samt en generell metoddiskussion. 

Val av metod 
Studiens objekt är att undersöka klienters upplevelse av livskvalitet samt meningsfullhet efter 
genomförd behandling. För att fånga klientens subjektiva upplevelse och känslor samt få en 
djupare förståelse för respondenternas individuella upplevelser kommer metodvalet vara av 
kvalitativt slag. Kvalitativ metod fokuserar på förståelse och tolkning av den sociala verklig-
heten. Kvalitativa intervjuer är flexibla och respondenten har stort utrymme till att svara fritt på 
de frågor som ställs, vilket kan ge kunskap om vad respondenten upplever som viktigt (Bry-
man, 2011). En del av vårt syfte med studien är att undersöka upplevelser och känslor hos 
klienterna, varför den kvalitativa ansatsen bedömdes vara relevant. 

Litteratursökning 
Vid en artikelsökning är det av relevans att använda sig av inklusions och exklustions kriterier, 
vilket innebär att viss information gallras bort. Det handlar även om att motivera varför viss 
information har valts bort och annan har bedömts vara relevant för studien. Sökandet av in-
formation ska i detta fall bidra till en ökad förståelse för studieobjektet, varför sökningen är 
mindre fokuserad än vid t.ex. systematiska litteraturgenomgångar (Bryman, 2011). Vid artikel-
sökandet användes främst sökmotorn Summon samt Google scholar, men databaser som Social 
Service Abstract användes också sporadiskt. I Summon avgränsades resultatet av artiklar ge-
nom att enbart söka vetenskapliga artiklar från 2005 och framåt, i fulltext och på engelska. De 
sökord som användes vid sökningen av tidigare forskning var bl.a. substance abuse, life after 
treatment, twelve-step program, self-esteem etc. Ytterligare användes sökord på svenska såsom; 
missbruk, identitet, sysselsättning, känslomässigt välbefinnande etc. vid sökandet av artiklar. 
Dessa sökord valdes då studien syftar till att undersöka missbrukares känsla av livskvalitet efter 
genomförd behandling samt då behandlingen använder sig av 12 stegsprogram. Ytterligare 
sökord som användes i senare sökningar var, quality of life (QOL). QOL är ett begrepp som an-
vänds i syfte att mäta livskvaliteten, vilket stämmer överens med studiens forskningsfråga. 
Relevant litteratur var bl.a. tidigare kurslitteratur. Ytterligare gjordes sökningar i Libris samt i 
referenslistor på tidigare studier om missbruk. Syftet med att granska referenslistor i litteratur 
samt forskningsartiklar var för att få ledtrådar om ytterligare relevant material för studieobjek-
tet. Majoriteten av källorna är originalkällor, dock har sekundärkällor använts när 
originalkällan inte gått att finna. Bryman (2011) förklarar att sekundärkällor bör undvikas, då 
en sådan källa kan innehålla tolkningar som förvrider kontentan av originalkällan. För att und-
vika sådana förvridningar, har originalkällor använts i den mån det varit möjligt. 
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Urval av respondenter 
Målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att det inte sker ett slumpmässigt ur-
val. Forskaren väljer deltagare efter det syfte och de frågeställningar som konstruerats i studien 
(Bryman, 2011). Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser hos personer som tidi-
gare har varit klienter på Rockesholms behandlingshem. Föreliggande studie använder sig av 
ett målstyrt urval. Detta då urvalet måste bestå av individer som genomfört en missbruksbe-
handling på Rockesholms behandlingshem. 
 
Behandlingshemmet hjälpte oss med rekrytering av respondenter. Vid inskrivning på Rock-
esholms behandlingshem får klienterna fylla i en samtyckesblankett, där de tillfrågas om de 
godkänner en eventuell uppföljning inom två år efter behandlingen genomförts. Vår kontakt-
person på behandlingshemmet ringde de klienterna som blivit inskrivna på behandlingen under 
2015 och vilka samtyckt till uppföljning. Då sex klienter tackat ja till att medverka satte inter-
vjuerna igång. Därefter fick vi ytterligare två respondenter. Urvalet bestod således av åtta 
klienter, varav två är kvinnor, som har genomfört en behandling 2015 eller senare, har samtyckt 
till en uppföljning och i åldrarna 25-43.   

Konstruktion av intervjuguide 
En semistrukturerad intervjumetod valdes, detta då syftet är att fånga upplevelser och känslor 
hos deltagarna. Sedan skapades en intervjuguide (bilaga 2). En semistrukturerad intervju är att 
föredra framför en strukturerad om studiens syfte är att undersöka respondenternas upplevelser. 
Denna intervjuguide innehåller olika teman vilka ska beröras, samtidigt som deltagarna ges fri-
het att svara fritt på frågor samt poängtera de aspekter vilka denne upplever som viktiga. 
Intervjuguiden ska följa en logisk ordning, där de olika temana följer varandra på ett naturligt 
sätt. Frågorna ska även vara utformade så att studiens övergripande syfte kan besvaras samt ska 
dessa vara utformade på ett begripbart sätt, så att respondenterna förstår frågorna. Det är även 
viktigt att intervjuaren tar reda på bakgrundsfakta om intervjupersonen, till exempel ålder och 
kön. Syftet med bakgrundsfakta är att få en förståelse för det sammanhang intervjupersonen 
befinner sig i (Bryman, 2011). 
 
De kategorier i intervjuguiden som skapades utifrån studiens frågeställningar är: Relationer till 
andra, fysisk aktivitet/frånvaro av smärta, tillfredsställelse med sig själv/kontroll över sitt liv, 
intresse/drivkraft samt positiva och negativa aspekter med behandlingen. För att strukturera 
studien så har intervjuguiden delats upp i tre olika avsnitt; inledande frågor, frågor vilka berör 
studiens teman och avslutande frågor. De inledande frågorna handlar om ålder, typ av miss-
bruk, tidigare behandlingar osv.  De mellanliggande temana är indelade i olika kategorier, 
livskvalitet; de sociala, psykiska och fysiska måendet, meningsfullhet samt främjande respek-
tive hindrande aspekter i behandlingen. Den sociala delen syftade till att fånga aspekter som rör 
det sociala nätverket. Von Greiff & Skogens (2011) samt Skårner (2009) påtalar vikten av att 
ha funktionella sociala band för att bibehålla en positiv förändring, varför vi valde att fråga 
kring respondentens sociala relationer, socialt umgänge och nätverk, innan och efter behand-
ling. Den psykiska delen består av tillfredsställelse med sig själv och identitet. För att fånga 
dessa aspekter har utformningen av frågorna inspirerats av bl.a. Kristiansen (1999). Han påtalar 
att individen behöver förändra hela sin livssituation för att lyckas bli kvitt ett missbruk och så-
ledes förändra sin identitet som missbrukare. Eklund (2009) beskriver sysselsättning och 
aktiviteter som ett sätt att integreras i samhället, vilket vidare bidrar till en ökad livskvalitet. De 
fysiska aspekterna fångades in med hjälp av frågor som behandlar respondenternas aktivitet, 
fysiskt mående innan och efter behandling, samt sysselsättning. Slutligen kommer avslutande 
frågor, där respondenterna har möjlighet att ta upp funderingar eller ställa frågor. 
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Tillvägagångssätt 
Till en början formulerades studiens syfte och frågeställningar, samt den ovan beskrivna inter-
vjuguiden. Efter detta gjordes ett antal pilotintervjuer. Genom vår kontakt på Rockesholm fick 
vi intervjupersoner som passade in i vår urvalsram. Vår kontakt informerade respondenterna 
kort om syftet med studien och att medverkan var helt frivillig. Respondenterna fick sedan ta 
ställning till om de ville medverka eller inte. Totalt intervjuades åtta personer, varav två var 
kvinnor och resterande män. Varje intervju tog mellan 30-45 minuter. Intervjuerna genomför-
des via telefonsamtal eller vid ett direkt möte, de respondenter som vi träffade vid ett direkt 
möte intervjuades på universitetet. Tanken med att mötas på universitetet var att det skulle bli 
en neutral mötesplats, då respondenten inte behöver känna sig tvungen att bjuda hem oss, samt 
då många offentliga platser kan vara högljudda etc. Trots att vi hade en intervjuguide, skiljde 
sig intervjuerna mycket från varandra. Vid intervjutillfällena lade vi märke till att vi behövde 
vara flexibla, då respondenterna betonade olika saker. Detta innebar att vi ibland bytte ord-
ningsföljd på frågorna samt ställde följdfrågor, vilket enligt Bryman (2011) är centralt då en 
intervjuare bör vara flexibel och följsam för att uppfatta de aspekter som är centrala i intervju-
personens berättelse. Detta innebär bland annat att intervjuaren är följsam och ställer 
följdfrågor. För att kunna återge och komma ihåg innehållet på bästa möjliga sätt, spelades in 
och transkriberades intervjuerna. Samtliga intervjupersoner godkände att vi spelade in. 

Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna översattes först till text, d.v.s. de transkriberades. Totalt blev det transkriberade 
materialet 55 sidor skriven text. Därefter lästes intervjuerna noggrant, för att sedan analyseras 
genom kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen baseras på en hermeneutisk tolkningsram. 
Hermeneutik handlar om att förstå, tolka och skapa en mening ur texten (Widén, 2015), vilket 
även är den kvalitativa analysens fokus. En kvalitativ analys följs av tre steg där resultatet be-
arbetas, analyseras och tolkas. Det första steget är kodning, vilket innebär att forskaren försöker 
göra insamlad data hanterbar. Forskaren läser sedan igenom intervjumaterialet för att hitta 
mönster i texten och delar av texten tilldelas olika nyckelord som passar för att beskriva det 
specifika avsnittet. Efter detta steg kommer tematisering, vilket används för att förfina ana-
lysen. Tematisering innebär att teman ska hittas i texten. Forskaren ser över nyckelorden och 
parar ihop ett flertal av nyckelorden med en kategori/ett tema. Det sista steget benämns summe-
ring. Summering innebär att slutsatser dras utifrån de kategorier och nyckelord som har skapats 
(Lindgren, 2014). I föreliggande studie har det transkriberade materialet först delats in i teman 
som berörde det sociala, psykiska och fysiska måendet samt meningsfullhet och positiva och 
negativa aspekter i behandling. Efter detta bearbetades varje enskild kategori för att finna un-
derkategorier, t.ex. blev behandling indelad i psykiska, fysiska och sociala aspekter och det 
sociala nätverket delades in i det privata nätverket samt professionella hjälpare och AA grup-
perna. De slutgiltiga temana består av; det sociala nätverkets betydelse- från uppväxt till 
vuxendom, betydelsefulla aspekter för att uppnå ett meningsfullt liv samt vistelsen på behand-
lingshemmet. Då all data bearbetats lästes varje kategori igenom ytterligare en gång för att hitta 
en samlad berättelse under varje kategori. Till sists valdes citat ut, dessa valdes ut genom att 
först se vad som var det centrala under vardera kategori för att sedan välja de citat som belyser 
detta på bästa möjliga sätt. Genom att använda detta tillvägagångssätt kan data bearbetas på ett 
hanterbart sätt. Analysen och tolkningen blir på detta sätt strukturerad, vilket bidrar till att läsa-
ren har lättare att följa med och förstå studiens slutsatser. 
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
För att undersöka studiers kvalitet, används verktyg i form av begrepp som reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet. Reliabilitet undersöker studiens trovärdighet, d.v.s. hur noggrann och 
systematisk undersökningen är från start till mål, hur trovärdiga studiens resultat är samt hur 
väl dessa analyserats (Thornberg & Fejes, 2015). I denna studie har intervjuerna utgått från en 
intervjuguide, vilket syftar till att stärka studiens reliabilitet. Intervjuguiden bidrar till att stu-
dien utförs systematiskt samt att studien blir replikerbar. Intervjuerna har varit flexibla, således 
har följdfrågor ibland ställts, vilka inte finns med i guiden. Vid utformning av en intervjuguide 
kan subjektiva uppfattningar om vilka frågor som är viktiga eller betydelsefulla minska reliabi-
liteten. Frågorna i intervjuguiden har utformats med hjälp av studiens syfte, och majoriteten av 
frågorna är öppna frågor. Dessa används för att minska risken för att frågorna ska utgå från 
subjektiva uppfattningar. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Datainsamlingen 
och analysen blir således noggrann, då det minskar risken för fel uppfattning eller förvrängning 
av respondenternas utsagor. 
 
Begreppet validitet används för att se om studien verkligen undersöker det den utger sig för 
att undersöka. Här bedöms relevansen av den valda metoden, hur väl den teoretiska ramen 
passar in på den insamlade empirin etc. (Thornberg & Fejes, 2015). Frågorna i intervjuguiden 
formulerades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Dessutom låg de teore-
tiska begreppen livskvalitet samt meningsfullhet till grund för utformningen av ytterligare 
frågor. Detta bidrar till att datainsamlingen verkligen fångar in den empiri som studien avser 
att undersöka. Med generaliserbarhet avses i vilken utsträckning studiens resultat kan tilläm-
pas på personer eller situationer som inte ingått i studien (Thornberg & Fejes, 2015). Det 
finns två typer av generalisering, empirisk och realistisk. Den empiriska generaliseringen syf-
tar till att dra slutsatser om andra sociala kontexter än den kontext som ligger till grund för 
studien. Föreliggande resultat syftar inte till att generaliseras till andra behandlingshem, var-
för realistisk generaliserbarhet istället försökte uppnås. Den realistiska generaliseringen 
innefattar användning av allmängiltiga teorier för att förklara en viss händelse eller ett feno-
men (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). Thornberg & Fejes, (2015) menar 
att resultat vilka anses vara realistiskt generaliserbara kan bidra till att processer och mönster 
upptäcks i liknande situationer, vilka forskaren annars inte hade varit medveten om. Livskva-
litet och meningsfullhet valdes som teoretiska utgångspunkter då dessa ligger till grund för 
utformningen av syfte och frågeställningar. För att skapa en förståelse, användes teorier vilka 
beskriver vad livskvalitet och meningsfullhet innebär. Detta för att sedan kunna dra slutsatser 
om livskvalitet och meningsfullhet påverkats efter genomförd behandling på Rockesholms 
behandlingshem. I föreliggande studie har urvalet utgått från kriterium som bl.a. variation i 
ålder samt att både män och kvinnor ska innefattas. Intervjuerna är till antalet åtta stycken och 
samtliga respondenter har genomgått behandling vid ett och samma behandlingshem. Studi-
ens resultat kan vara till nytta vid nya undersökningar av behandling. Detta då resultatet 
påtalar viktiga aspekter, såväl positiva som negativa, i en behandling inom missbruksvård, 
vilka stämmer överens med tidigare forskning. 

Etiska överväganden och metoddiskussion  
Respondenterna blev innan påbörjad intervju informerad om de fyra kraven enligt Vetenskaps-
rådet, vilka är; informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 
samtyckeskravet. Informationskravet innebär att klienterna ska upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill. Nyttjandekravet innebär att klientens uppgif-
ter endast kommer användas i den specifika studien och inte utlåtas till allmänhet. Med 
konfidentialitetskrav menas att forskarna har tystnadsplikt om klientens uppgifter, vilka ska 
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skyddas så att inte obehöriga kan ta del av dessa. Klienterna som deltar i studien ska avidenti-
fieras så att utomstående inte kan känna igen dessa personer. Samtyckeskravet innebär att 
klienterna som deltar i forskningen själva har rätt att bestämma över sin egen medverkan (Ve-
tenskapsrådet, 2002). 
 
Ett etiskt problem med föreliggande studie är att intervjua individer med missbruksproblematik. 
Behandlingshemmet är delaktigt i rekryteringsprocessen av intervjupersoner, genom att perso-
nal på behandlingshemmet tog den första kontakten med de klienter som skrivit under 
samtycke angående utvärdering av insats. Det skulle kunna vara så att deltagarna kände sig 
tvungna att delta då de sedan tidigare är vana att lyssna på behandlingspersonalen. Ytterligare 
ett etiskt problem med att intervjua denna population, är att dessa kan befinna sig i sådana situ-
ationer, där våra frågor upplevdes som känsliga. I syfte att minska ovan nämnda risker blev 
respondenterna informerade om att deltagande sker helt frivilligt, att de när som helst kan av-
bryta sin medverkan samt att de inte behöver svara på frågor som de upplever är känsliga etc. 
 
Respondenterna till denna studie rekryterades genom telefonsamtal där de tillfrågades 
om medverkan. En del av klienterna svarade inte och vissa ville inte medverka. Det finns en 
risk för att de respondenter som medverkat är sådana vilka det har gått bra för, medan de som 
inte upplever sig hjälpta av behandlingen inte vill medverka. Vi har lagt detta i åtanke vid val 
av urvalsmetod, där syftet var att ha en blandning av män och kvinnor samt spridning i ålder för 
att således försöka få fatt på olika åsikter. Då medverkan i denna studie baserar sig på frivillig-
het, blir det svårt att undvika risken att endast få kontakt med de klienter vilka upplevt 
behandlingen som positiv. Studiens datainsamlingsmetod vilar på en kvalitativ ansats, där se-
mistrukturerade intervjuer har använts. Detta bidrar till en flexibel intervju där intervjuaren kan 
ställa följdfrågor samt ges respondenten utrymme att tala tämligen fritt om olika teman. För att 
avgränsa frågorna till studiens syfte har inte följdfrågor ställts vid alla frågor. Detta kan resul-
tera i att eventuellt viktiga aspekter inte benämns och således påverkar resultatet. 

RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat- och analysdelen består av en beskrivning av de resultat som är av relevans för studi-
ens syfte. Resultatavsnittet är uppdelat i olika teman, vilka är; det sociala nätverkets betydelse, 
vilken inkluderar underrubrikerna privat nätverk, professionella hjälpare och AA-grupperna, 
betydelsefulla aspekter för ett meningsfullt liv, där underrubrikerna består av, fysiska konse-
kvenser av missbruk, psykiska konsekvenser av missbruk samt värdefulla aspekter i behandling 
för det psykiska måendet, blicken mot en meningsfull framtid och slutligen rubriken vistelsen 
på behandlingshemmet. Intervjupersonerna är sammanlagt åtta stycken, dessa har avidentifie-
rats och presenteras nedan i grupp. 

Information om intervjupersonerna 
Samtliga respondenter har genomfört en behandling på Rockesholm behandlingshem, där be-
handlingsperioden varierat från 4 veckor till uppemot ett år. Respondenterna består av 6 män 
och 2 kvinnor, i åldrarna 25-43. De har haft narkotika, alkohol eller spelmissbruk. Dessutom 
hade ett flertal av respondenterna ett kriminellt förflutet. 

Behandlingshemmet Rockesholm 
Rockesholms verksamhet startade år 1987 och började ett år senare, som ett av de första be-
handlingshemmen i Sverige med 12-stegsbehandling. Rockesholm har sedan 1991 ett 
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anhörigprogram, där anhöriga till missbrukare kan få kunskap om beroendeutveckling och få 
dela tankar och upplevelser med andra människor i liknande situationer. Detta program pågår 
under fem dagar, en gång i månaden, för att ge anhöriga hopp om förändring och möjlighet till 
personlig utveckling. Rockesholms behandlingsmetoder utgörs, förutom 12-stegsprogram, av 
kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtalsmetodik (MI) samt mindfulness. Utöver 
detta introducerades år 2005 Rockesholms första kriminalitetsprogram, vilket är ett separat 
KBT-baserat program som pågår en vecka. Rockesholms målsättning och syfte är att behand-
lingen ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet för att ge en så effektfull behandling 
som möjligt. Behandlingen ska vidare utmynna i att klienterna får en meningsfull samt positiv 
framtid och en god livskvalitet (Rockesholm.com 2016-11-13). Målgruppen på Rockesholm är 
personer över 18 år, svensk- eller engelsktalande, med olika sorters missbruks- och beroende-
problematik. Detta kan till exempel innebära alkohol-, narkotika-, eller spelberoende, samt kan 
även psykisk sidoproblematik finnas hos målgruppen. Behandling på Rockesholm pågår 6-8 
veckor, men chans till förlängd behandling finns om detta anses vara nödvändigt. Efter behand-
ling finns möjlighet att bo i familjehem eller på ett stödboende, om klienten inte har eget 
boende sedan tidigare, eller av annan orsak inte klarar att bo själv direkt efter behandlingen ge-
nomförts. Personalen på Rockesholm som arbetar med alkohol- och drogberoende har ett eget 
beroende, men är sedan många år nyktra och drogfria (Rockesholm verksamhetsmanual, 2015). 

12-stegsbehandling 
12 stegsbehandling är en metod eller program som syftar till att uppnå nykterhet med hjälp av 
12 olika steg. 12 stegsprogrammets fokus ligger på demokrati, andlighet och kamratstöd, vilka 
ska fungera som verktyg för att nå ett nyktert liv. Möten sker tillsammans i grupp, detta för att 
skapa ett socialt nätverk samt för att kunna stödja varandra. Det centrala är att deltagarna ska 
erkänna sitt beroende/missbruk och se dess konsekvenser för att på så vis bli motiverade till 
förändring. Ledarna inom 12-stegsprogram har själva varit i ett missbruk, vilket bidrar till att 
alla blir jämlika (Helmersson & Bergmark, 2009). 

Kognitiv beteendeterapi 
KBT är en handlings- och behandlingsorienterad metod som fokuserar på de faktorer i en indi-
vids liv som ligger till grund för utlösandet av ett specifikt problem. KBT syftar till att ge 
individen verktyg för att kunna hjälpa sig själv, det vill säga hjälp till självhjälp. En av ut-
gångspunkterna inom KBT är att det är individens sätt att tänka om sig själv och sin omgivning 
som är upphov till problemen. Det blir således viktigt att utforska individens tankar och känslor 
för att få en förståelse för individens beteende (Philips & Holmqvist, 2008). 

Motiverande samtalsmetodik och mindfulness 
Motiverande samtalsmetodik är en metod där behandlaren hjälper klienten att finna och klar-
göra motiv för eller emot ett specifikt beteende. Detta kan resultera i att klientens ambivalens 
inför detta beteende minskar och på så sätt kan klientens beslut om förändring underlättas. Det 
är viktigt att beslutet om förändring helt och hållet är klientens och inte behandlarens (Andréas-
son & Eklund, 1999). Mindfulness kan definieras som ett specifikt sätt att vara uppmärksam 
och medvetande i nuet, på ett så öppenhjärtigt och icke-dömande sätt som möjligt (Kabat-Zinn, 
2015).  
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Det sociala nätverkets betydelse - från uppväxt till vuxendom  

Det privata nätverket  
Det är vanligt att individer med beroendesjukdom kommer från familjer där missbruksproble-
matik redan finns hos någon av föräldrarna, eller där stödet från familjen inte räcker till. Det 
kan även vara familjer där våld, i form av misshandel och övergrepp pågår. Relationer inom det 
privata sociala nätverket, såsom familj och vänner försämras ofta i och med ett aktivt missbruk. 
Betydelsefulla personer består vanligtvis av familjemedlemmar samt andra nära relationer vilka 
existerar utanför missbruksvärlden. Ett missbruk kan medföra ett handlingssätt som kan resul-
tera i besvikelse och irritation hos de personer som stått respondenten nära. Således kan 
relationerna skadas till följd av ett aktivt missbruk, då personer i den närmaste omgivningen 
ofta såras och förtroenden bryts. Vid ett avslutat missbruk kan relationen till familjemedlemmar 
i vissa fall förbättras, då relationerna som försummats till förmån av substansen kan börja repa-
reras. I följande citat beskrivs relationer till familjemedlemmar vid ett aktivt samt avslutat 
missbruk. 
 

Jamen alltså, det gick ju inte, det var inte ens någon som ville träffa mig innan min behandling, jag var inte 
välkommen hem till dem. Det gick inte att vara i närheten av varandra, det blev bara tjafs och bråk. Alla vart 
bara irriterade och förbannade... Jag vet inte nu, nu känns det bara helt normalt... Jag har pratat mycket med 
dem om allting och vi har väl rätt ut allting. (IP:2) 

 
Det blir tydligt att relationer kan försämras i och med ett aktivt missbruk och att dessa efter en 
genomförd behandling kan förändras. Von Greiff & Skogens (2011) beskriver hur betydelse-
fulla relationer ofta förbättras under eller efter individen genomgått behandling för sitt 
missbruk. Relationerna beskrevs bli mer ärliga och öppna. Dessutom menar Skårner och Reg-
nér (2003) att individer med ett missbruk har andra vardagsrutiner än individer utan missbruk, 
vilket leder till olika livsstilar och umgängeskretsar. Mot bakgrund av detta kan det förstås som 
att ett aktivt missbruk kan medföra en livsstil vilken inte stämmer överens med andra nära an-
höriga eller vänners livsstil. Detta kan i sin tur resultera i konflikter och bråk, vilket leder till 
lögner och distansering. Vid ett avslutat missbruk kan det upplevas som relationerna stärkts då 
individen vid tillfrisknade kan vara ärlig om tidigare händelser och anhöriga kan då få förstå-
else för tidigare beteenden. Ett flertal respondenter kommer från familjer där 
missbruksproblematik föreligger, i citatet nedan skildras umgänge mellan barn och förälder.  
 

[…] liksom så vi har ju umgåtts lite med varandra och även knarkat med varandra. (IP:5)  
 
Familjer där det inte finns tillräckligt med stöd eller där det pågår våld eller missbruk, skapar 
en oförutsägbar miljö för barnet. Barnet lär sig att problem kan hanteras med hjälp av t.ex. sub-
stanser. Majoriteten av respondenterna har växt upp under svåra familjeförhållanden, vilket kan 
vara en orsak till att de utvecklat ett missbruk och ett oförutsägbart beteende. Fahlke (2009) be-
skriver hur goda uppväxtförhållanden och relationer kan fungera som en skyddande faktor då 
individen upplever stress och ångest. Tack vare dessa faktorer kan individen lära sig att be-
mästra jobbiga känslor på ett hanterbart sätt. Mot bakgrund av detta kan det förstås som att 
individer som inte haft tillgång till goda relationer och uppväxtförhållanden, riskerar att hitta 
alternativa sätt att hantera motgångar på, t.ex. genom alkohol och droger.  
 
Umgängeskretsen består många gånger av andra personer som delar samma problematik. Vän-
skapen baserar sig ofta på just denna gemensamma faktor, missbruket, och i vissa fall även 
kriminalitet. Vid ett avslutat missbruk bryts ofta kontakten till dessa vänner, i syfte att av-
skärma sig från missbruksvärlden. Denna avskärmning beskrevs t.ex. genom att medvetet hålla 
sig undan, byta telefonnummer eller på annat sätt göra ett aktivt val för att undvika dessa um-
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gängeskretsar. Ytterligare ett alternativ är om det krävs en flytt till en ny stad för att tillgodo-
göra sig behandlingen. På detta sätt blir avståndet, såväl psykiskt som fysiskt, till den gamla 
umgängeskretsen längre. Orsaken till att bryta upp med gamla umgängeskretsar beskrivs vara 
en säkerhet för en själv, då kompisarna i umgängeskretsen inte lever samma liv som individen 
själv önskar leva. I citatet skildras den ökade risken för återfall vid ett fortsatt umgänge med 
individer vilka brukar substanser. 
 

De tyckte att jag inte skulle ha kontakt med mina vänner alls, för jag sa ju att de knarkade och söp ibland. Så 
de sa att ha ingen kontakt. Men då sa jag att det kommer jag att ha. Och det fick mig ju att ta ett återfall kan 
man säga. (IP:4) 

 
Att bryta kontakten med vänner som missbrukar, verkar vara en viktig aspekt för att behålla 
nykterhet och drogfrihet. Ett flertal respondenter beskrev hur de efter behandlingen på Rock-
esholm bröt all kontakt till missbruksvänner. Att lyckas avhålla sig från substanser efter 
genomförd behandling kan vara svårt om umgängeskretsen fortsatt består av personer som an-
vänder alkohol och droger, inte minst genom att det cirkulerar droger och alkohol i den 
närmaste omgivningen. Detta kan leda till återfall i missbruk. Då kontakten till vänner som 
missbrukar bryts, finns således inga droger i den direkta omgivning, vilket kan göra det svårare 
att vid ett starkt sug få tag på substansen. Scheff (1990) beskriver hur individer strävar efter att 
känna grupptillhörighet samt vara del av en social gemenskap. Individer som missbrukar drar 
sig ofta till andra individer som missbrukar, då de på så sätt undviker ensamhet. Med utgångs-
punkt i Scheff (1990) kan det alltså förstås som att den sociala gemenskapen baseras just på 
detta missbruk, och att det vid ett avslutat missbruk inte finns samma tillhörighet. Responden-
terna beskrev att de därför behövde söka sig till en ny gemenskap efter genomförd behandling. 
 
Missbruk är inte accepterat i dagens samhälle, detta bland annat då ett missbruk kan bidra till 
handlingar och beteenden som strider mot samhällets normer. Vid ett avslutat missbruk kan 
dessa begångna handlingar föra med sig känslor av skuld och skam. Dessutom kan det finnas 
en rädsla att omgivningens stämpel av individen som missbrukare kvarstår, trots nyktert till-
stånd. Citatet illustrerar känslor av skam för beteenden och handlingar under det aktiva 
missbruket. 
 

Alltså första månaden när jag kom hem, då satt jag bara inne hos mamma och pappa och spelade dator lik-
som, jag ville inte gå ut. Jag bor i en jätteliten stad. Jag är väl ganska ökänd, alltså jag har ju mycket 
våldsbeteenden och sådär, hade jag förr. Jag skämdes ju jättemycket, det var jobbigt att gå till affären, hop-
pades liksom att ingen skulle vara här. (IP:3) 

 
I dagens samhälle finns det ett flertal normer och värderingar om hur en invånare ska vara. Att 
missbruka är inte ett normalt beteende, vilket alla invånare är medvetna om - inklusive miss-
brukaren själv. Detta tydliggjordes då många respondenter beskrev missbrukare i negativa 
termer. Svensson & Meuwisse (2007) beskriver hur normer och värderingar kan leda till att in-
divider som inte lever upp till dessa blir marginaliserade och kategoriserade. Mot bakgrund av 
detta kan det förstås som att känslor av skuld och skam kan vara ett resultat av att känna sig 
otillräcklig, då ett missbruk innebär att individen inte uppfyller samhällets normer och värde-
ringar.  

Professionella hjälpare och AA-grupper 
Som ovan nämnt kan ett avslutat missbruk bidra till att delar av det personliga sociala nätverket 
blir glesare och känslor av ensamhet kan uppstå. Nätverk som baseras på nykterhet och drog-
frihet kan i detta skede bli av stor relevans. Till exempel kan 12-stegsgrupper och 
behandlingspersonal komma att utvecklas till betydelsefulla relationer. AA-mötena bidrar ofta 
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till att individen finner en ny social gemenskap och knyter på så sätt nya kontakter med likasin-
nade, personer som strävar efter samma mål som individen själv, d.v.s. nykterhet och 
drogfrihet. Följande citat skildrar upplevelsen av ensamhet då kontakten till de tidigare vänner-
na brutits, och hur AA öppnar upp möjligheter till nya kontakter. 
 

För min del, det är väl olika saker... [...] Man har mycket missbrukarvänner och ofta när du kommer dit så är 
du ensam i din umgängeskrets, som det var för mig. Och du blir väldigt ensam liksom om du inte går dit. Om 
du inte går till AA och NA då sitter du hemma i din lägenhet. Det är svårt att skaffa nya vänner som är kär-
leksfulla emot dig sådär snabbt liksom. Som man behöver. För annars sitter man bara i sin lägenhet och glor 
och tillfrisknar inte. (IP:4) 

 
Citatet skildrar ensamheten vid ett avslutat missbruk, då större delen av den tidigare umgäng-
eskretsen är personer med missbruksproblematik. Skårner (2009) menar att alla sociala samt 
psykologiska band till missbruksvärlden bör avslutas då individen ämnar till att avsluta sitt 
missbruk. Med utgångspunkt i Skårner (2009) kan det konstateras att det sociala nätverket är 
betydelsefullt då en individ vill behålla en positiv förändring, varför individen således behöver 
finna ett nytt socialt nätverk. Ett flertal respondenter betonade 12-stegsgrupper som ett sätt att 
träda in i en ny social gemenskap, där de sociala kontakter som knyts till övriga deltagare kan 
bidra till att den positiva förändringen, ett avslutat missbruk, bibehålls. 
 

 [...] Sen är det också att man gjort väldigt mycket grejer som inte överensstämmer med sin moral och etik, 
och när man kommer in i det rummet så vet man att alla där har gjort liknande grejer, eller värre […] Där 
känner man sig lugn och trygg, de flesta icke-beroende har inte gjort sådana grejer som en beroende har gjort. 
(IP:4) 

 
AA-möten tycks vara viktiga under processen ur ett missbruk. Då alla deltagare har liknande 
problematik kan detta bidra till ett öppet och ärligt klimat där alla kan dela med sig av sina upp-
levelser. Det öppna klimatet bidrar vidare till att deltagarna slipper känslor av skuld och skam, 
då de kan dela med sig av erfarenheter utan rädslan att bli dömd av andra. Respondenterna be-
skrev hur deltagarnas berättelser gav insikt om missbrukets konsekvenser och dessutom en 
motivation till att genomgå en förändring. Gemenskapen mellan deltagarna i 12-stegsgruppen 
är väldigt stark eftersom deltagarna delar ett gemensamt mål, vilket är att bibehålla nykter- och 
drogfrihet. Deltagande på AA-möten beskrevs som viktiga för att skapa en ny social gemen-
skap och för att utveckla nya vänskaper. En annan viktigt del i tillfrisknandet kan vara att ha en 
sponsor, vilken kan kontaktas under dygnets alla timmar. Hjälp kan då ges omedelbart, vid t.ex. 
ett starkt sug. Dessutom kan en fortsatt kontakt med professionella hjälpare, t.ex. före detta te-
rapeuter eller behandlare vara ett annat sätt att få fortsatt vägledning och motivation i svåra 
situationer. Behandlarna och terapeuterna kan på så vis verka som ytterligare stöttepelare i till-
frisknandet. 
 

[...] speciellt en av terapeuterna, som jag tyckte var så förbannat jobbig när jag var där, är ju en av de finaste 
kontakterna jag har idag. (IP:1) 

 
Citatet ovan belyser den betydelsefulla relationen mellan klient och behandlare efter genomförd 
behandling. Det kan förstås som att relationen mellan klient och behandlare inte behöver inne-
bära att klienten upplever denna som betydelsefull under behandlingen, då behandlaren kan 
ställa krav på klienten, vilka uppfattas som jobbiga. Vid ett senare skede blir det dock tydligt att 
detta uppskattats, då detta kan ha hjälpt klienten att komma till insikt om beteenden och hand-
lingar. 
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Betydelsefulla aspekter för ett meningsfullt liv 

Fysiska konsekvenser av missbruk  
Den fysiska hälsan försämras i och med ett aktivt missbruk. Vanliga besvär är minskad aptit, 
viktnedgång och minskad ork. Efter ett avslutat missbruk kan vissa sjukdomar och besvär kvar-
stå, t.ex. hepatit. I och med den reducerade orken försummas vanligtvis aktiviteter och träning i 
det aktiva missbruket. Vid ett avslutat missbruk kan den fysiska hälsan successivt förbättras 
och tidigare åsidosatta intressen och hobbys kan då återupptas. I det aktiva missbruket blir var-
dagliga sysslor såsom, matlagning, städning etc. ofta förbisedda, eller så finns inte tillräckliga 
kunskaper för att klara av att utföra sådana sysslor. Respondenterna beskrev det som betydelse-
fullt att under behandling på Rockesholm lära sig ta ansvar t.ex. genom att uträtta vardagliga 
sysslor, vilket även kan bidra till ett ökat självförtroende.  
 

Alltså det är ju sådant... Sådant som de flesta inte gör när man missbrukar... Jag städade inte, laga mat eller... 
Alltså det är, det är sådant man behöver lära sig. De är inte bara att sluta knarka man ska ju lära sig att leva 
normalt också. (IP:2)  

 
Det är viktigt att ha en sysselsättning eller annan aktivitet i vardagen för att må bra. Ett arbete 
eller aktivitet kan medföra vardagliga rutiner, fysisk aktivitet samt en social gemenskap i form 
av arbetskamrater, vilket kan bidra till ett ökat välmående och känsla av meningsfullhet. En an-
nan betydande aspekt för att må bra är fysisk träning. Träning påverkar inte enbart den fysiska 
hälsan, utan även det psykiska måendet. Därav kan det vara viktigt att i behandling ha möjlig-
het till fysisk aktivitet, till exempel genom promenader eller gym träning. Sysselsättning och 
fysisk träning var två faktorer som beskrevs vara viktiga för en meningsfull vardag. 
 

[...] Alltså typ mitt jobb är min fritid också, jag trivs som fan på mitt jobb, det är meningsfullt att gå dit lik-
som. (IP:8)  

 
Det är skönt! Alltså man mår jävligt bra av att träna. Då får man ju lite... Aaa… Det stärker självförtroende 
och självkänsla och sådär, utlöser ju lite schyssta grejer i hjärnan. (IP:2) 

 
Ett missbruk kan medföra svårigheter att ta ansvar, t.ex. genom att laga mat eller städa. Dessa 
sysslor är viktiga för att klara sig så självständigt som möjligt. I Eklunds (2009) studie fram-
kommer att meningsfulla vardagliga aktiviteter eller annat deltagande i en daglig verksamhet 
kan bidra till en bättre livskvalitet. Utförandet av vardagliga sysslor beskrevs som meningsfullt 
då detta var ett sätt att ta ansvar över det egna livet. Vidare beskriver Bejerholm och Eklund 
(2008) vikten av att ha ett arbete, inte enbart på grund av den ekonomiska vinningen, utan även 
då ett arbete kan medföra nya sociala kontakter och känslan av att vara en del av samhället. Så-
ledes kan det förstås som att ett arbete samt annan sysselsättning är mycket betydelsefullt för 
att förbättra självförtroendet samt uppnå välmående. 

Psykiska konsekvenser av missbruk 
Ett missbruk bidrar ofta till handlingar och beteenden, vilka inte överensstämmer med indivi-
duella värderingar och moral. Ett avslutat missbruk kan resultera i ett sorts uppvaknande, t.ex. 
insikt om hur tidigare handlingar resulterat i svåra konsekvenser. Denna insikt kan leda till 
tyngande känslor och upplevelsen av att det är en annan person som agerat. I ett aktivt miss-
bruk förekommer en social gemenskap där droger och alkohol brukas på en daglig basis. Som 
ett resultat av detta formas ofta identiteten efter denna livsstil, då användandet av substanser är 
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den centrala aktiviteten i livet. I det aktiva missbruket formas även karaktäriserande egenskaper 
för denna identitet, såsom egocentrism, ansvarslöshet, aggressivitet och intensitet. Vid ett av-
slutat missbruk sker ytterligare en förändring i beteende och handlingsmönster, vilket kan 
resultera i att individen lämnar identiteten som missbrukare och utvecklar en ny identitet. Ne-
dan skildras personlighetsförändringen i och med ett aktivt missbruk.  
 

Då var det bara väldigt mycket ilska och väldigt mycket, det var hysteri. [...] Jag har varit en väldigt utåtage-
rande människa som helst vill hota, ja eller så vill jag slå dem. Och det är inte den personen jag är, alls, 
egentligen. (IP:1) 

 
Ett aktivt missbruk kan påverka psyket på flera olika sätt, till exempel genom egenskaper eller 
handlingar, vilka inte överensstämmer med uppfattningen om sig själv som person. Missbruket 
i sig, samt de handlingar och beteenden som missbruket kan ge upphov till, formar individen. 
Vid ett avslutat missbruk kan individen alltså på nytt behöva utforska sig själv och forma en ny 
livsstil. Castells (1997) beskriver hur identiteten skapas med hjälp av upplevelser och erfaren-
heter, vilka anses vara meningsfulla. Mot bakgrund av detta kan det förstås varför majoriteten 
av respondenterna beskrev att de i ett aktivt missbruk såg drogen som det meningsfulla i livet. 
Vid avslutat missbruk kan identiteten förändras då andra meningsfulla upplevelser och erfaren-
heter tar plats i livet, t.ex. familj eller arbete, vilka inte baseras på sammanhang där droger 
förekommer. 
 
Vid uppstarten av ett missbruk kan känslan av att inneha kontroll över det egna livet finnas, 
men i ett senare skede eller efter en behandling, visar det sig att det var drogen som kontrolle-
rade livet. Denna kontrollförlust kan resultera i en känsla av att inte ha valmöjligheter i sitt liv. 
Vid ett avslutat missbruk kan känslan av kontrollförlust omvandlas till en känsla av att återta 
kontrollen över det egna livet, vilket dessutom kan bidra till ett ökat självförtroende. Detta då 
individen själv lyckats göra det aktiva valet att inte använda substanser. Citatet nedan ger ett 
exempel på upplevelsen av valmöjligheter under och efter ett aktivt missbruk. 
 

Jamen, jag kan väl göra vad jag vill typ. Känns det som. Det kanske jag inte kan men... förut så hade jag ju 
inga val, då kunde jag ju bara fortsätta knarka. Jag kunde inte sluta även om jag ville... Nu känns det, vill jag 
gå ner på staden och hitta på någonting, då gör jag det. Vill jag söka till en skola senare, då gör jag det. (IP:2) 

 
Upplevelsen av att ha kontroll och valmöjligheter över det egna livet skiljer sig mycket från ett 
aktivt missbruk till ett nyktert liv. Respondenterna beskriver att ett aktivt missbruk bl.a. känne-
tecknas av total kontrollförlust. Ett avslutat missbruk kan därför medföra upplevelsen av att ha 
många valmöjligheter, detta då substansen inte längre styr livet. Carlberg (2012) beskriver hur 
individer med missbruk marginaliseras, vilket resulterar i att valmöjligheterna i livet begränsas. 
Således kan valmöjligheterna anses vara fler vid ett avslutat missbruk, då denne inte längre 
hindras av samhället. Detta kan i sin tur resultera i känslan av att inkluderas i samhället. 

Värdefulla aspekter i behandling för det psykiska måendet  
Ett aktivt missbruk kan kännetecknas av att det frambringar personliga egenskaper, vilka inte 
nödvändigtvis beskriver individen i ett nyktert tillstånd. Det kan därför uppstå bekymmer med 
att veta vem och hur man är som person efter ett avslutat missbruk. På Rockesholm är spegling 
ett tillvägagångssätt där deltagarna i 12-stegsgruppen tillsammans hjälps åt att beskriva hur 
man uppfattar varandra. Detta kan bidra till skapandet av en ny självbild. Ett annat kännetecken 
i och med ett aktivt missbruk är att inte tänka på långsiktiga konsekvenser av en specifik hand-
ling. Inom KBT är konsekvenstänk en central del av behandlingen. Denna aspekt i 
behandlingen kan hjälpa till att utveckla ett mer långsiktigt sätt att tänka.  
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[...] Då fick man mest prata om sitt liv och man fick speglingar. Och det lär en så jävla mycket. Det lär en 
mest av allt liksom, att man helt öppet pratar om något och så ska de andra kommentera. [...] För då lär man 
sig vad man säger för fel saker och vem man är liksom... För man har ju en självbild som inte överensstäm-
mer med vad andra tycker. (IP:4) 

 
Jo att tänka först och inte handla på impulser. Konsekvenstänket har blivit mycket bättre.  Vad händer sen 
liksom och de har dem präntat in bra, i mig alltså, som jag känner. (IP:5) 

 
Som tidigare nämnt är det vanligt att individer med missbruk kommer från svåra familjeförhål-
landen. Gottfredson & Hirschi (1990) beskriver hur konsekvenstänket är något som utvecklas 
tidigt i barndomen, samt att dysfunktionella familjeförhållanden kan begränsa denna utveckl-
ing. Många respondenter beskriver att de i det aktiva missbruket inte tänkte på konsekvenser av 
ett beteende eller handling. Detta kan bero på att de inte fått lära sig att tänka långsiktigt eller 
som en konsekvens av substansintag. Genom att få öva på detta i behandlingen kan individen i 
det senare livet förutse vilka konsekvenser en specifik handling kommer att ge upphov till. 
 
Självkänslan försämras vanligtvis i och med ett aktivt missbruk, ett exempel på detta är känslan 
att vara underlägsen drogen. Vid ett avslutat missbruk kan en dålig självkänsla kvarstå, varför 
det kan vara betydelsefullt att genom olika aktiviteter försöka att förbättra den. Inom behand-
ling kan en sådan övning vara att jobba med grundantaganden och tankemönster om sig själv 
och sitt beteende. På detta sätt kan negativa tankemönster utforskas och förändras.  
 

Ja men, när jag kom dit så hade jag ju ingen tro alls på mig själv. Jag var helt säker på att, att det inte skulle 
gå, och såg på alla mina gamla misslyckanden och tänkte att det skulle bli lika nu, och sådär. Och sen, jag 
jobbar mycket med mina tankar [...] de har KBT-terapeut där också, vi jobbade mycket med hur jag tänker på 
saker, hur jag ser på framtiden och...  Det hjälpte en hel del. (IP:2) 

 
Efter genomförd behandling kan det finnas behov av att fortsätta jobba med att stärka själv-
känslan. Detta kan innebära att påminna sig om sina positiva egenskaper. 
 

[...] så generellt brukar jag göra sinnesrobönen. Och kollar mig i spegeln och säger att du är en bra kille typ… 
och sådär... Du vill väl. Och sen brukar jag gå ut med en kopp kaffe, och sätta mig i korsningen här och så 
röker jag en cigg och bara tänker på livet liksom. Tänker positivt sådär… (IP:4) 

 
Ett missbruk kan medföra känslor av misslyckanden, t.ex. genom misslyckade försök att bli 
nykter, vilket kan resultera i en dålig självkänsla. Ersöğütçü & Karaka (2016) menar att själv-
känslan blir sämre i och med ett missbruk p.g.a. känslor av skam och skuld. Ett flertal 
respondenter beskriv hur Rockesholm hjälpte dem att stärka sin tro på sig själv och att de inte 
kände skam då andra inskrivna hade varit med om liknade händelser. Bergmark & Oscarsson 
(1988) menar att behandling kan hjälpa att stärka självkänslan. Mot bakgrund av detta kan ett 
avslutat missbruk bidra till en känsla av att man lyckats och således en ökad självkänsla. Dessu-
tom kan behandlingen ge verktyg till att ytterligare stärka självkänslan. 

Blicken mot en meningsfull framtid 
Meningsfulla aktiviteter innefattar ofta en eller flera sociala, psykiska eller fysiska faktorer. Det 
är vanligt att arbete, träning och familj skildras som betydelsefulla aktiviteter, vilka åstadkom-
mer en meningsfull vardag. Det är även vanligt att det efter ett avslutat missbruk upplevs som 
meningsfullt att prioritera sig själv. I och med den förändrade livssituationen finns nu tid till att 
begrunda saker hos en själv, eller saker man varit med om, som tidigare har förträngts. Citatet 
skildrar tankar om framtiden i och med det avslutade missbruket. 
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Sen får det andra komma som är och situationen är ju bra, jag är frisk, jag har alla möjligheter att få jobb och 
sådant där, när jag är klar med mitt. Jag ser ganska positivt till framtiden, och det gjorde jag inte förut så det 
finns ljus i tunneln som inte fanns förut. (IP:5) 

 
Vid ett avslutat missbruk är det vanligt att det finns ett flertal framtida mål som ska uppnås. Ett 
vanligt förekommande mål är att förbli fri från substansbruk, då beroendesjukdom är en livs-
lång sjukdom, vilken kräver arbete för att lyckas bibehålla avhållsamhet. Andra framtidsmål 
som respondenterna beskrev var skapandet av en familj, skuldfrihet, studier, samt ett fortsatt 
arbete med att förbättra relationer som försämrats på grund av missbruket. Det aktiva miss-
bruket kan resultera i att skola och utbildning försummas. Genom att substansen länge varit det 
centrala i livet resulterar det i god kunskap om missbruk och konsekvenser av detta. Flertalet av 
respondenterna bär på en dröm om att i framtiden hjälpa andra människor med missbrukspro-
blem, t.ex. genom ett yrke som behandlare eller terapeut.     
 

Någonting med människor hade ju passat mig bäst, jag hade ju gärna velat jobba med det jag håller på med 
nu då, alltså jobba med någonting med att hjälpa ungdomar eller de som har problem med alkohol eller dro-
ger. Fast på sikt då. Men det är något som jag brinner för, det är det jag kan. (IP:5) 

 
Efter genomförd behandling kan AA-möten och arbetet i 12-steg bli centralt för att behålla för-
ändringen. Dessa möten kan bli en meningsfull aktivitet och skapa en trygghet och stöd för att 
hantera vardagen efter behandlingen.  
 

Jag tycker ju att jobba i stegen är väldigt värdefullt [...] jag tycker det är jätteviktigt att man jobbar i stegen, 
för att få reda på hur man ska klara sig på utsidan också. För hur bra det än är på Rockesholm under tiden 
man är där så kommer vi ändå ut i samhället, och kanske inte alltid har en aning om hur vi ska göra i vissa si-
tuationer. Och just det att gå på möten, skaffa sponsor och jobba i stegen det är de tre sakerna som jag tycker 
är viktiga, för mig i alla fall. (IP:1) 

 
Drömmen om att hjälpa människor i utsatta situationer är vanligt efter ett avslutat missbruk.  En 
beroendesjukdom medför stor kunskap om denna problematik, vilket kan resultera i en vilja att 
använda sin kunskap för att hjälpa andra människor med missbruksproblematik. Vidare kan 
deltagande i AA- möten efter genomförd behandling fungera som en meningsfull aktivitet. AA-
möten beskrivs som en trygghet efter genomförd behandling, vilket kan verka som hjälpmedel 
för att våga anta nya utmaningar samt bibehålla en positiv förändring. Slutligen kan det anses 
meningsfullt att prioritera sig själv efter en genomförd behandling. Då individen ofta försum-
mat sig själv, såväl fysiskt som psykiskt, i ett drogmissbruk kan det vara av vikt att efter 
behandling få tid att läka och lära känna sig själv på nytt. 

Vistelsen på behandlingshemmet 
Behandling är en värdefull del för att åstadkomma en förändring. Personalen och andra in-
skrivna i behandlingen har en stor inverkan på huruvida vistelsen på behandlingshemmet 
upplevs som positiv eller negativ. En vistelse på ett behandlingshem kan vara en tuff upple-
velse med många utmaningar. Klimatet på ett behandlingshem kan upplevas som jobbigt, då 
många inskrivna har svår problematik och mår dåligt. Däremot kan vistelsen på ett behand-
lingshem leda till att vänskapsband knyts, vilka är viktiga även efter genomförd behandling. 
Personalen och andra inskrivnas betydelse illustreras i citatet nedan. 
 

Jättebra personal, överdrivet bra personal som bryr sig om en. När jag var i primärbehandling hade jag två te-
rapeuter och det kändes som det var fullt fokus […] Jag tror att jag fått vänner, eller kamrater, för livet 
iallafall. (IP:6) 
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Negativa aspekter under behandlingen på Rockesholm beskrevs vara att personalen frekvent 
byts ut, helgerna är långtråkiga samt att de inskrivna är en blandning av män och kvinnor. Un-
der veckodagarna är behandlingen i fokus, d.v.s. samtal i grupp och KBT-samtal, medan det på 
helgerna finns lite att göra. I förlängd behandling får de inskrivna åka på olika aktiviteter, bland 
annat restaurangbesök, bio och bowling. Det är vanligt förekommande med sexuella relationer 
under behandlingen, vilket leder till utskrivning. Blandning av kön kan således vara en negativ 
aspekt då fokus förflyttas från behandlingsprocessen, eller leder till omedelbar utskrivning. 
    

Helt ärligt, tycker jag inte att man ska blanda tjejer och killar i behandling. För det blir annat fokus [...] 
Blandning kvinnor och män... Det är väl det [...] Helgerna där är så långtråkiga, du gör ingenting. Vi bara sit-
ter och tittar på film, speciellt när det är vinter. (IP:5). 

 
Relationen mellan personal och klient beskrevs vara en viktig del av behandlingen. Vistelsen på 
ett behandlingshem innebär konstant interaktion med behandlare, terapeuter och andra in-
skrivna varför dessa har en stor inverkan på om klienterna trivs eller inte. Personal, som ofta 
byts ut, kan bidra till ett missnöje hos klienterna. Detta då en eventuellt viktig relation för klien-
ten på så sätt bryts, eller då relationen inte hinner bli lika tillitsfull. Skårner (2009) beskriver 
hur ny psykoterapiforskning påvisat att den terapeutiska alliansen är av större betydelse än 
själva behandlingsmetoden för att klienten ska uppleva behandlingen som positiv. Med ut-
gångspunkt i Skårner (2009) kan det förstås som att personalen är avgörande för trivseln samt 
utfallet av behandlingen.   
 
Miljön beskrevs som en annan viktig aspekt för trivseln under behandlingstiden.  
 

De borde renovera rummen, eller hela kåken egentligen... (IP:5) 
 

Och att man var på landet, att man kunde titta mot horisonten och liksom gå ner till, inte en bäck, men en å... 
Och höra vattnet och sådant. Det var.. En underbar plats var det… (IP:4)  

 
Den egna motivationen är en viktig faktor för att genomföra en förändring. I många fall har det 
skett en händelse, vilket har bidragit till en motivation att avsluta sitt missbruk. Detta kan till 
exempel vara en nära-döden-upplevelse eller känslan av att vilja dö. Majoriteten av responden-
terna menar att ett aktivt val måste göras i och med behandling; valet att vara ärlig och försöka 
förändra sitt beteende eller valet att fullfölja behandlingen enbart i syfte att få det överstökat, 
för att sedan fortsätta bruka substanser.  
 

[...] jag har ju också varit en utav dem där som åker in på tvång. Jamen gör den här behandlingen så slipper 
du straffen, det är klart att jag gör behandlingen för någonstans vill jag ju slippa fängelse. Så att jag åker på 
behandling och så såsar jag igenom behandlingen, ljuger under tiden [...] jag tror att en behandling biter på 
bästa sätt när man vill förändra något själv, när man har insett att man är helt jävla körd. Då är man nog villig 
och desperat till att göra i stort sett allting som folk säger åt en att göra, på ett bra sätt. (IP:1) 

 
Vikten av att genomföra en behandling baserat på den egna motivation kan ses som en bety-
dande faktor för att behandlingen ska bidra till en positiv förändring. Von Greiff & Skogens 
(2011) beskriver det aktiva valet att avsluta sitt missbruk som viktigt, för att lyckas med detta. 
Mot bakgrund av detta kan det förstås som att en behandlings funktion inte enbart är beroende 
av behandlingens innehåll, utan även individen egna motivation till förändring. Det kan även 
vara så att en dramatisk händelse bidrar till något positivt, t.ex. en insikt om problematikens 
allvarlighet och därmed beslutet om att vara ärlig under behandling. Flera av respondenterna 
beskriver en sådan händelse, vilket resulterat i en motivation att förändras. 
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DISKUSSION 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka före detta inskrivnas upplevelse av livskvalitet 
samt meningsfullhet efter genomförd behandling på Rockesholms behandlingshem. Samman-
fattningsvis visar studiens resultat att de kategorier vilka innefattas i livskvalitet, d.v.s. sociala, 
psykiska samt fysiska aspekter, ömsesidigt påverkat varandra till en förbättrad livskvalitet och 
meningsfullhet efter genomförd behandling på Rockesholms behandlingshem. T.ex. knöts nya 
vänskapsband, relationen till familj förbättrades, självförtroendet stärktes, återtagande av kon-
troll över sitt eget liv, en förbättrad fysisk hälsa samt ett arbete eller annan sysselsättning. 
Behandlingen bidrog bland annat till nya sociala gemenskaper samt förståelse och insikter i sitt 
eget beteende, vilket kan vara av betydelse för det senare livet. Negativa aspekter under vistel-
sen på Rockesholm är att personal frekvent byts ut, klienterna är en blandning av män och 
kvinnor samt att boende lokalerna bör renoveras. Personalen på Rockesholms behandlingshem 
beskrevs som den mest betydelsefulla delen för trivseln på behandlingshemmet, då dessa var ett 
viktigt stöd för att åstadkomma en förändring samt då de kunde bistå med rådgivning baserat på 
egna erfarenheter.  
 
Familjen har en stor inverkan på huruvida barnet senare utvecklar ett missbruk eller inte (jfr 
Fahlke, 2009). Dock framkommer det i intervjuerna att undantag förekommer, där familjeför-
hållandena varit bra, men där ett missbruk ändå utvecklats. Detta kan tänkas bero på ett flertal 
olika faktorer. T.ex. kan umgängeskretsen ha en stor påverkan på huruvida individen testar på 
substanser eller inte. En annan förklaring till varför substanser används skulle kunna vara psy-
kisk ohälsa och således finner ett sätt att hantera detta på genom substanser. Biologiska 
faktorer, såsom att vissa individer känner ett större välbehag än andra vid användande av sub-
stanser, kan vara ytterligare en orsaksförklaring till varför ett senare missbruk utvecklas. 
Dessutom kan vissa egenskaper bidra till att substanser börjar användas. Gottfredson & Hirschi 
(1990) menar att individer med låg självkontroll handlar impulsivt. Dessa söker omedelbar till-
fredsställelse, spänningssökande eller bär på en önskan att leva riskabelt. Låg självkontroll 
skulle således kunna vara en orsaksförklaring till varför dessa respondenter utvecklat ett miss-
bruk trots goda familjeförhållanden. Ofta innefattar de betydelsefulla personerna 
familjemedlemmar eller nära vänner, vilka inte själva har missbruksproblematik. Dock finns 
det även här undantag, t.ex. har en del av respondenterna föräldrar som själva har en beroende-
sjukdom. Då många respondenter beskriver vikten av att hålla sig ifrån individer som fortsatt 
brukar substanser, skulle detta kunna leda till en ambivalens att träffa denna familjemedlem. På 
grund av detta finns dels en önskan om fortsatt kontakt, dels en rädsla för att förälderns miss-
bruk ska leda till ett återfall. 
 
Ett glest nätverk av betydelsefulla personer kan resultera i en ensamhet och således ett behov 
av att skapa nya sociala kontakter. De sociala banden hör till människans primära behov, män-
niskor strävar efter att vara del av en gemenskap och känna tillhörighet till en grupp (jfr Scheff, 
1990). Då umgängeskretsen i ett aktivt missbruk ofta består av andra som delar denna proble-
matik kan en sorts gemenskap och grupptillhörighet skapas. Då dessa inte längre är aktuella, i 
syfte att bibehålla ett nyktert- och drogfritt liv, behöver individen hitta en ny grupptillhörighet i 
ett nytt sammanhang. Vid ett avslutat missbruk beskriver flera respondenter svårigheter att inte-
ragera med andra människor, vilket skulle kunna bero på att substansintaget skapar ett mod och 
självsäkerhet inför att interagera med andra. Substansintaget kan även tänkas påverka indivi-
dens personlighet, varför det kan uppstå svårigheter med att veta hur interaktion sker i nyktra 
sammanhang. AA-möten kan således bli en viktig del i livet, detta då deltagarna delar många 
gemensamma erfarenheter samt då det finns ett behov av att finna nya sociala kontakter. En 
fortsatt kontakt med behandlare eller terapeut beskrivs som ett hjälpmedel för livet efter ge-
nomförd behandling. Respondenterna berättar att det är betydelsefullt att kunna söka hjälp och 
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stöd hos dessa personer vid svåra situationer, då ingen annan hjälp finns att tillgå. Skårner 
(2011) menar dock att den professionella relationen är avgränsad i tiden, d.v.s. att den bör av-
slutas då klienten är färdigbehandlad. Detta då relationens syfte inte är att skapa social 
gemenskap utan att hjälpa klienten att utveckla egna sociala kontakter utanför behandlingen. 
Detta kan innebära att en fortsatt kontakt med en professionell å ena sidan kan vara befogad då 
det finns ett fortsatt behov av hjälp och stöd, men å andra sidan kan det även innebära att indi-
viden nöjer sig med denna relation och såldes inte tränar på att skapa nya kontakter. En fortsatt 
kontakt med terapeut skulle även kunna innebära att individen söker svar hos denne istället för 
att utforska sina egna åsikter, vilket kan hämma självständigheten. En respondent, med goda 
familjeförhållanden och andra sociala kontakter, beskrev AA-möten som onödigt. En möjlig 
förklaring till detta skulle kunna vara att denne redan får sina behov av stöd tillgodosedda och 
därför inte är i behov av ytterligare sociala kontakter, eller att denna typ av självhjälpsgrupp 
inte passar respondenten. Det kan således förstås som att de med ett större socialt nätverk av 
betydelsefulla personer redan får behov av stöd och hjälp tillgodosedda, varför AA-möten och 
fortsatt kontakt med professionella i vissa fall inte anses vara nödvändigt.  
 
Identiteten och självbilden skapas i samspel med andra i den närmaste omgivningen. Många har 
en negativ bild av individer med ett missbruk och ofta tillskrivs dessa specifika egenskaper. 
Missbrukaren själv är ofta medveten om dessa stereotyper, detta tydliggörs t.ex. då responden-
terna beskriver missbrukare i form av negativa egenskaper. Denna medvetenhet kan i sin tur 
resultera i att dessa egenskaper internaliseras av individen, vilket resulterar i en negativ själv-
bild och identitet. Många respondenter återger att de efter behandling upplever svårigheter med 
att veta sina personliga åsikter. Vid ett avslutat missbruk kan det alltså vara svårt att veta vem 
en själv är, detta då identiteten som missbrukare inte längre överensstämmer med den föränd-
rade livsstilen. Respondenterna berättar hur de efter avslutat missbruk behöver utforska sig 
själva på nytt, sina intressen, personliga åsikter, egenskaper etc. Detta skulle kunna bero på att 
missbruket leder till en livsstil där substansen är det centrala och att tidigare intressen försum-
mas. Ett missbruk är ofta långvarigt, varför intressen och åsikter hinner förändras under tiden, 
och individen kan därför behöva lära känna sig själv på nytt vid ett avslutat missbruk. Hei-
degren (2009) beskriver hur livsstil, aktiviteter och handlingar har betydelse för 
identitetsskapandet. Ett avslutat missbruk innebär således en stor förändring, det räcker inte 
med att bli fri från substansen, du behöver även skapa en ny livsstil, nya sociala kontakter samt 
nya intressen för att lyckas skapa en ny identitet. Omgivningens erkännande är av stor vikt vid 
skapandet av en ny identitet. Då en individ avslutat sitt missbruk och omformar sin identitet 
behöver denna nya identitet accepteras av andra i omgivningen, annars finns en risk att återfalla 
i gamla beteenden och handlingar (jfr Skårner, 2009). Således kan AA-deltagarna vara betydel-
sefulla för identitetsskapandet, dels för att de hjälper skapandet av självbilden t.ex. genom 
speglingar, och dels för det icke-dömande klimatet. Deltagarna ges således en ny chans att 
börja om på nytt och definieras inte av tidigare handlingar och beteenden. 
 
Personalen har en stor betydelse för klientens trivsel på behandlingshem. För att relationen mel-
lan behandlare och klient ska vara av god kvalitet så krävs det att den bygger på tillit, 
samarbete samt närhet (Skårner, 2011). Respondenterna beskriver det som negativt att personal 
på Rockesholms behandlingshem ofta byts ut. En möjlig förklaring till detta kan vara att en po-
tentiellt viktig relation på så sätt bryts. Ett behandlingshem där personal ofta byts ut riskerar 
därför att förlora viktiga delar för att en behandling ska vara så funktionell som möjligt. Relat-
ionen mellan klient och behandlare hinner således inte bli lika tillitsfull och ge samma närhet 
som den skulle vid en längre kontakt. Det kan även upplevas som svårt för klienten att öppna 
upp sig och berätta om jobbiga saker upprepade gånger med nya behandlare. Personalen på 
Rockesholm beskrivs i mycket positiva termer och vidare som en av de viktigaste faktorerna i 
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behandlingen. Skårner (2011) beskriver hur relationen mellan behandlare och klient, den tera-
peutiska alliansen, är en av de viktigaste faktorerna för att en behandling ska vara funktionell. 
Mot bakgrund av detta så skulle klientens positiva uppfattningar om personalen kunna vara en 
viktig aspekt i varför behandlingen beskrivs som funktionell. Alla respondenter, inklusive de 
som har tagit återfall, beskriver vistelsen på Rockesholms behandlingshem som en hjälp på 
vägen i att åstadkomma en förändring.  
 
Under en behandling är det av relevans att denna upplevs som betydelsefull för att åstadkomma 
en förändring. Då aktiviteter och sysselsättning är direkt ihopkopplade med välmående (jfr 
Eklind, 2009), kan det vara av relevans att behandlingen innefattar dessa aspekter. Lite att göra 
kan bidra till en känsla av meningslöshet och tristess. I behandlingen på Rockesholms behand-
lingshem får de inskrivna göra vardagliga sysslor som att hjälpa till i köket, städa etc. Dock 
beskrivs helgerna i primärbehandlingen som långtråkiga. Under förlängd behandling får klien-
terna bland annat gå på bio samt äta på restaurang, vilket kan fungera som en social 
träning.  För att undvika tristess skulle det kunna vara av relevans att även under helgerna i 
primärbehandligen utföra aktiviteter, där klienterna får träna på att t.ex. interagera i olika soci-
ala sammanhang. För att bibehålla en positiv förändring efter genomförd behandling kan det 
vara av vikt att finna något som engagerar och ger mening i vardagen, vilket även kan bidra till 
personlig utveckling och stärkt självkänslan (jfr van Tilburg & Igou, 2013). Således skulle det 
kunna vara av vikt att efter genomförd behandling erbjudas hjälp med att t.ex. skriva CV, inför-
skaffa en praktikplats eller ett arbete, i syfte att finna något meningsfullt att syssla med om 
dagarna. Många som genomgår en behandling har förlorat både bostad, arbete och betydelse-
fulla relationer. Individer som saknar resurser och stöd efter genomförd behandling kan 
uppleva det svårt att leva ett “normalt” liv då det inte finns någon grund att bygga på. Flera re-
spondenter påtalar betydelsen av att få fortsatt hjälp efter genomförd behandling, för att 
minimera risken för återfall. En behandling som tar emot både män och kvinnor kan vara funkt-
ionell då flera har möjlighet till behandling. Det kan även upplevas som problematiskt, då fokus 
lätt kan förflyttas från behandlingsprocessen. Respondenterna beskrev att kärleksrelationer på 
Rockesholms behandlingshem kunde ge upphov till bråk och dramatik, vilket kunde störa andra 
inskrivas behandling.  
 
Studiens praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 
Föreliggande studie har relevans för socialt arbete då den kan ge en inblick i viktiga faktorer då 
det kommer till att hjälpa individer med missbruksproblematik att förbättra sitt mående. Stu-
dien visar på specifika aspekter som kan förbättra livskvaliteten och meningsfullheten i 
behandling samt efter genomförd behandling. Studier vilka har till syfte att undersöka en be-
handlings kvalitet, undersöker ofta huruvida behandlingen bidragit till att klienten lyckats hålla 
sig nykter- och drogfri efter den genomförda behandlingen. Behandlingar med ett utfall där 
många tar återfall kan således anses vara ineffektiva. Denna studie visar dock att behandlings-
utfallet inte nödvändigtvis behöver säga något om kvaliteten i behandlingen, då ett återfall i 
missbruk inte behöver betyda att behandlingen varit förgäves. I denna studie har de responden-
ter som tagit återfall i missbruk uppgett att de bär med sig insikter och kunskaper om sitt eget 
beteende, vilka de inte haft innan behandling. Således har klienterna förändrats i någon mån 
efter genomförd behandling. Att forska vidare kring eventuella skillnader mellan män och 
kvinnor kunde vara av relevans, för att se om det finns några skillnader i upplevelsen av välmå-
ende mellan könen. I föreliggande studie har majoriteten av respondenterna varit mellan 25-28 
år gamla. Det vore således intressant att undersöka studiens syfte med hjälp av äldre responden-
ter. Äldre individer kan haft ett mer långtgående missbruk, varför det skulle kunna vara svårare 
att bryta sådana mönster och vanor. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
Har du genomfört en behandling på Rockesholms behandlingshem och vill dela med dig 
av dina erfarenheter och upplevelser av vistelsen? Vi söker just dig till vår studie! Vi är 
två studenter på socionomprogrammet vid Örebro universitet som skriver ett examensarbete om 
klienters upplevelse av behandling efter vistelse på Rockesholms behandlingshem. 

Varför vi vill genomföra denna studie är för att det idag finns lite forskning kring klienters upp-
levelser av livskvalitet och meningsfullhet efter en genomförd behandling. Vi tycker därför att 
detta är en viktig och betydelsefull studie, och skulle vara väldigt tacksamma om just du vill 
delta! 

Detta är en möjlighet för dig att dela med dig av din uppfattning om behandlingen och vad just 
du anser var bra respektive mindre bra under vistelsen. Detta kommer ske via intervjuer på ca 
30-45 minuter per person, via telefon eller ett direkt möte beroende på var du är bosatt. Uppgif-
ter om dig kommer att avidentifieras, så att din identitet inte röjs. Deltagande är helt frivilligt 
och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. 

Med vänlig hälsning, 
Josefine Sandberg             
Linn Eriksson 
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Bilaga 2- Intervjuguide 
Inledande frågor 
Kan du berätta lite om dig själv? 
Hur gammal är du? 
Har du någon form av utbildning? 

• Om ja, vilken? 
Av vilken anledning befann du dig på Rockesholm? 
Vilken typ av missbruk fick du behandling för på Rockesholm? 
Var det den första behandlingen du genomgick? 

• Om nej, vilka behandlingar har du tidigare genomgått? 
Under hur lång tid bodde du på Rockesholm? 
Vad gjorde du efter genomförd behandling på Rockesholm? 
Har du återfallit i missbruk efter genomförd behandling? 
Går du på AA möten idag? 

• Om ja, kan du berätta lite om hur du tycker det fungerar? 
Har du någon sponsor? 
 
Fysiska (fysisk aktivitet & frånvaro av smärta) 
Beskriv hur en vardag ser ut för dig? 
Vad gör du på din fritid? 
Har du några hobbys eller andra aktiviteter i din vardag? 
Hur skulle du beskriva ditt mående idag? T.ex. krämpor, sjukdomar, ork? 
Finns det några skillnader i ditt mående idag och innan behandling? 
Utförde ni någon fysisk träning på Rockesholm? 

• Om ja, är detta något du fortsatt med efter behandlingen? 
Har du någon sysselsättning idag? 

• Om ja, vad gör du? 
Fick du utföra några vardagssysslor på Rockesholm, exempelvis, matlagning, städning etc? 

• Om ja, vad tror du syftet med det var? 
•  

Sociala (Relationer till andra; vänner, familj, betydelsefulla personer) 
Hur skulle du beskriva ditt sociala umgänge idag? 
Berätta lite om vad ni brukar göra tillsammans? 
Har du någon eller några betydelsefulla personer i ditt liv? 

• Om ja, vad gör att dem är betydelsefulla för dig? 
Hur skulle du beskriva din relation till dem? 
Känner du har stöd från någon person i din omgivning? (person som finns där, ställer upp, som 
du kan lita på, etc.) 

• Om ja, vilka personer? 
Kan du berätta lite om din familj? 
Hur ser din relation till dem ut? 
Ser du några skillnader från innan behandling? 
Finns det någon skillnad i det sociala umgänget innan och efter genomförd behandling? 

• Om ja, vad tror du det beror på? 
Upplevde du att personalen på Rockesholm uppmuntrade dig att ta kontakt med ditt sociala 
nätverk, t.ex. familj och vänner? 

• Om ja, på vilket sätt, kan du ge exempel? 
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Psykiska (tillfredsställelse med sig själv t ex nöjd med sin livssituation, kontroll över sitt liv) 
Hur skulle du beskriva dig själv? (t ex, lugn, trygg, otrygg, aggressiv, glad) 
Hur tror du att andra skulle beskriva dig? 
Har du några egenskaper som du anser är positiva? 
Har du några egenskaper som du anser är negativa? 
Känner du att har valmöjligheter i ditt liv? 
Känner du att du har kontroll över ditt liv? 

• Om ja, är det något du alltid känt? 
Upplevde du att vistelsen på Rockesholm stärkte din tro på dig själv?   

• Om ja, på vilket sätt? 
Hur skulle du idag beskriva dig själv innan behandlingen? 
Var du motiverad till att påbörja behandling? (alltså kände du dig redo (såg fram emot) att på-
börja behandling) 
Tycker du att du har förändrats på något sätt efter genomförd behandling? 

• Om ja, på vilket sätt? 
 

Meningsfullhet (intresse, drivkraft (strävan mot ett mål), delaktighet i sociala grupper) 
Hur skulle du beskriva din livssituation? 
Är du tillfreds med din livssituation? 
Upplever du att det finns något som du tycker är värt att lägga tid på eller engagera dig i? 
Finns det något som du brinner för? 
Om du fick välja vilket yrke som helst vad skulle du vilja göra då? 
Hur ser du på framtiden, har du några framtidsdrömmar och/eller mål? 
 
Behandlingsprocess (positiva & negativa aspekter med behandlingen) 
Berätta lite om hur du upplevde vistelsen på Rockesholm? 
Kan du berätta om en vanlig dag på Rockesholm, hur såg rutinerna ut? 
Berätta lite om hur du upplevde behandlingen på Rockesholm? 
Fick ni någon social träning? 
Upplever du att du har haft eller har problem som motiverade till behandling? 
Upplever du att dessa problem förändrats sedan du avslutat behandlingen? 
Finns det något i behandlingen som du tyckte var negativt? 
Finns det något i behandlingen som du tyckte var positivt? 
Finns det situationer idag där du kan ta hjälp av det du lärt dig i behandlingen? 
 
Avslutande frågor 
Har du några ytterligare frågor eller funderingar? 
Då får vi tacka för oss! 
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