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The aim with our study was to understand former addict´s experience of social networks from 

the Lewi Pethrus foundation (LP foundation) aftercare. The method we have used is 

qualitative semi-structured interviews. We have interviewed eight persons, four men and four 

women. They have all been in contact with the LP foundation and are today drug free. The 

result of the study has shown that the fellowship, in the different social networks have been 

very important to maintain a drug free life. A feeling of affinity, being seen, feel supported 

and trusted, experience that someone believe in you, has been the most regarded in the social 

networks. The contact with the LP foundation and the church appeared to have a significant 

role in the LP foundation and the church appeared to have a significant role in the LP 

foundation aftercare to create new social networks. Having a job or study is also a key to 

build new relationships and is something that the LP foundations aftercare has contributed to. 

Our study also showed the necessity to break up with old friends from the time when they 

were addicts, who had a negative influence. Furthermore it was vital to re-establish the 

relationship with their children and also with their siblings.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra intervjupersoner för att ni tagit er tid att medverka i vår studie 

och så öppen hjärtligt delat med er av era upplevelser. Ett stort tack till vår handledare som 

väglett och stöttat oss under hela processen. Vi vill också tacka våra älskade familjer för 

förståelse och uppmuntran under vägen. Sist, men inte minst vill vi tacka Jesus. Du är vårt allt 

och med dig är allting möjligt! 

 

 

 
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. 

(SFB Joh 8:12) 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Återfall i samband med missbruk är inte ovanligt, utan är snarare en regel än ett undantag. 

När det gäller missbrukare av alkohol, visar studier att efter första behandlingen får ungefär 

90 % minst ett återfall inom 4 år (Poliich m.fl. 1989, se Laanemets 2009, s. 121). Dr 

Franceska Filbey som är forskare vid UT Dallas Center for Brain Health, menar även hon att 

återfallsstatistiken för missbrukare kan vara så hög som 90 % och anser att interventionerna 

för drogmissbrukare inte är tillräckligt effektiva (Churin 2013). Utifrån ovanstående fakta, 

kan vi se att det trots allt finns en viss procent av människor som lyckats bibehålla sin 

drogfrihet och inte fallit tillbaka i sitt missbruk efter avslutad behandling.  

       Förutom missbruksvård inom offentlig sektor finner vi flera frivilliga aktörer som till 

exempel LP-verksamheten (Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet), som bedriver 

missbruksvård på kristen grund. En av deras målsättningar är att hjälpa människor med 

alkohol- och drogberoende att få ett fungerande liv utan droger (LP-verksamheten 2013). 

Forskning och utvärdering av LP-verksamhetens behandling och vård har gjorts av Fil Dr. 

Owe Grape som är lektor vid sociala institutionen på Umeå universitet. Utvärderingens 

resultat visar att 55 % har lyckats hålla sig helt drogfria eller haft något enstaka återfall under 

51-60 månader, dvs. inom ca: 4-5 år. (Grape 2009, ss. 1,4,25). De ovan nämnda siffrorna från 

tidigare forskning går inte att jämföra med varandra men vi kan ändå konstatera att återfall är 

mycket vanligt. Studien från LP:s verksamhet tycks visa på goda resultat enligt Grape (2009) 

när det gäller att bibehålla en drogfri livsstil efter behandling. 

       Tidigare forskning visar att en bra eftervård är avgörande för långsiktiga resultat 

(Nordling 2010, s. 7). För att hjälpa individen att bibehålla ett drogfritt liv anses eftervård och 

stöd ha en betydande roll inom LP-verksamheten. Detta sker genom flera olika insatser, till 

exempel genom folkhögskolor, second hand-butiker, sommarläger och lokala LP-kontakter, 

där det erbjuds stöd av personer som oftast själva har erfarenhet av ett tidigare missbruk. 

Även kyrkorna ses som ett inslag i det eftervårdande arbetet (Grape 2009, ss. 10,12).  

       En viktig stödstruktur anses vara personens sociala situation (Grape 2009, s. 27). Den 

sociala strukturen är en viktig faktor för att undvika återfall (Grape 2009, ss. 28-29). Annette 

Skåners studie visar att frånvaron och närvaron av andra människor kraftigt påverkar 

motivationen till förändring, samt om personen lyckats bibehålla sin drogfrihet eller ej 

(Skårner 2001, s. 320). Betydelsen av det sociala stödet lyfts även fram av andra forskare 

såsom Greiff och Skogens (2012), Nordling (2009), Cheung, Lee och Lee (2003) med flera.  
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       Vi kan se att många efter sin tid av behandling återfaller i ett missbruk, men å andra sidan 

finns det individer som lyckas förbli drogfria. Det är dessa positiva exempel vi valt att 

fokusera på i vår uppsats och vi vill få en förståelse för hur det sociala nätverket varit till 

betydelse för att leva ett liv utan droger. Grape (2009, s.25) menar i sin forskning att LP visar 

på goda resultat när det gäller att bibehålla drogfriheten efter avslutad behandling. Detta 

väckte vårt intresse och vi ser därför LP-verksamheten som ett gott exempel att titta närmare 

på. Vi har också valt att avgränsa oss till LP-verksamheten av den anledningen att de betonar 

vikten av det sociala stödet, enligt Grapes (2009) forskning. Detta vill vi göra genom att 

intervjua personer med tidigare alkohol – och/eller drogmissbruk, som varit i kontakt med LP-

verksamheten. Dock är vi medvetna om att det säkerligen kan finnas andra verksamheter i 

både offentlig och privat regi, som har liknande slutresultat.  

        Vi har valt att använda oss av teorier om socialt kapital och om kasam för att analysera 

vårt material. Socialt kapital är ett begrepp som handlar om de resurser som är knutna till 

olika sociala relationer, som familj, vänner, arbetsplatser eller frivilligorganisationer, och som 

vi kan tillgodose oss när vi behöver dem (Rønning & Starrin, 2011, ss. 11, 23). Teorin om 

kasam lyfter fram vikten av att uppleva en känsla av sammanhang för att kunna hantera 

motgångar i sitt liv (Antonovsky 2005, ss. 9, 42). 

 

1:2 Syfte 
 Syftet är att förstå före detta missbrukares upplevelser av det sociala nätverkets betydelse 

utifrån LP-verksamhetens eftervård.  

 

1:3 Frågeställningar 

• Hur upplevs eftervårdens arbete med sociala nätverk? 

• Hur ser klienten på det sociala nätverket efter behandlingen jämfört med 

tidigare? 

• Vilken betydelse har sociala nätverk för att bibehålla ett drogfritt liv? 
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2. Definitioner 

2:1 Eftervård 

Begreppet eftervård kan förklaras som den vård en person får efter att ha gått igenom en 

behandling. Eftervård kan till exempel innefatta stöd och hjälp med försörjning och bostad (jfr 

Gerdner 2004 i Nordling 2010 s. 15). Det kan även handla om samtalsstöd, fritidsaktiviteter, 

hjälp att strukturera upp vardagen, samt att finna en social gemenskap i en drogfri miljö 

(Nordling 2010, ss. 49-50).  

 

2:2 Sociala nätverk 

Nationalencyklopedin beskriver sociala nätverk så här: 

 

”En individs sociala relationer från såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt. 

Begreppet infördes i samhällsvetenskaplig forskning på 1950-talet. Det sociala 

nätverket kan vara mer eller mindre positivt för individen…”  

(Nationalencyklopedin 2013) 

 

Det kan handla om enskilda personer som är viktiga i någons liv, så kallade subjektiva sociala 

nätverk. Det kan också innefatta relationer på en arbetsplats, i en by och så vidare. Dessa är 

objektiva sociala nätverk (Svedhem 1991, s. 14). Sociala nätverk innebär ett samspel mellan 

en grupp människor (Engdahl & Larsson 2011, s. 151). Sociala nätverk säger något om både 

människorna och relationen emellan dem (Klefbeck 2003, s. 61).   

 

2:3 Missbruk 

  Nationalencyklopedin förklarar missbruk på följande sätt: 

 

"Missbruk, okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen 

alkohol, användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra substanser 

med euforiserande effekter, men även t.ex. mat" 

                (Nationalencyklopedin 2014) 
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2:4 Beroende 

Begreppet beroende förklaras enligt nationalencyklopedin som: 

 

"okontrollbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel. Mellan beroende 

och missbruk finns inte någon distinkt skiljelinje, och det finns flera olika 

definitioner" 

              (Nationalencyklopedin 2014) 

 

3. Bakgrund 
3:1. Missbruk och beroende 

Begreppet beroende kan vi se kopplas ihop med olika ämnen och substanser, som narkotika, 

alkohol, tobak och vissa läkemedel. Ett centralt kännetecken för beroende är när man inte 

längre har förmågan att styra konsumtionen av exempel alkohol eller narkotika. För att 

fastställa diagnosen, alkoholberoende, så används det inom det medicinska området system 

som, DSM IV och ICD-10. DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 

är utarbetat av American Psychiatric Association och används för att få möjligheten att 

definiera både beroende och missbruk. ICD-10 är utarbetat av WHO och definierar beroende 

och skadligt bruk. Missbruk/skadligt bruk är när man ett flertal gånger ställer till det för sig på 

grund av ett beteende eller av en drog (CAN 2014). 

       Missbruk kan vi välja att se som ett individuellt problem eller även ett samhällsproblem. 

Oberoende av teoretisk eller ideologisk tradition eller vilka manualer vi har att tillgå så är det 

inte helt enkelt att bestämma vad som är missbruk, utan det är något som ständigt diskuteras, 

definieras och omdefinieras (Johnsson, Laanemets & Svensson 2009, ss. 14-15).   

 

3:2. Socialtjänstens och frivilligorganisationers insatser vid 

missbruksproblematik. 

 
”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp 

och den vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och 

noga bevaka att planen fullföljs” 

                                                                       Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap 9 § 
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Socialstyrelsen har utformat nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård. Detta ska 

vara en vägledning för bland annat socialtjänstens arbete med missbrukare. I de nationella 

riktlinjerna beskrivs det hur brukarens hjälpbehov ska utredas och hur en behandlingsplan ska 

utformas. Vilka interventioner som kan bli aktuella beror bland annat på vilka droger dessa 

personer missbrukar, samt om detta är kombinerat med annan problematik. Behandlingen via 

socialtjänsten kan ske genom öppenvård, det vill säga på frivillig väg. Ibland kan det dock bli 

nödvändigt med slutenvård, det vill säga utan samtycke (Socialstyrelsen 2007).  Här kan i så 

fall dessa lagar träda in, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). När det gäller eftervården 

finns här även ett ansvar från socialnämnden att: 

 

"socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad 

och arbete eller utbildning samt se till att han eller hon får personligt stöd eller 

behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk"  

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 30§ 

 

Socialtjänsten arbetar även med uppsökande verksamhet, rådgivning och stöd, samt 

uppföljande när det gäller missbruksproblematik (Socialstyrelsen 2007).  

       Det finns även frivilliga aktörer inom socialt arbete och som har ökat de senaste åren i 

väst (Helmersson Bergmark 1995). För att nämna några av de frivilliga verksamheter som 

finns är LP-verksamheten en av dem, och som vi valt till vår studie (LP-verksamheten 2013). 

När det gäller alkoholmissbruk, har AA (Anonyma Alkoholister) varit den mest 

förekommande behandlingsverksamheten internationellt sett (Smart & Mann 1993, se 

Helmersson Bergmark 1995, s. 1). I Sverige har rörelsen funnits i över 40 år (Helmersson 

Bergmark 1995, s. 1) NA (Anonyma narkomaner) är en av flera frivilligorganisationer som 

inriktar sig på att hjälpa personer med ett narkotikamissbruk att bli av med beroendet och hitta 

ett nytt sätt att leva (Anonyma Narkomaner Sverige 2013). IOGO-NTO (Independent order of 

good templars, nationaltempelorden) är en rörelse för personer som vill leva drogfritt och 

arbeta för ett demokratiskt samhälle och bättre levnadsvillkor för alla människor. De erbjuder 

bland annat alkohol rådgivning och behandling (IOGO-NTO 2014). KRIS (Kriminellas 

revansch i samhället) är en ideell kamratförening som hjälper före detta missbrukare och 

kriminella att integreras i samhället igen (KRIS 2014). Detta är endast några exempel på 

frivilligorganisationer som arbetar med personer som har eller har haft missbruksproblem. 
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       Behandlingsmetoder som i dag används inom missbruks- och beroendevård har stöd i 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Här kan vi se metoder som till exempel 

tolvstegsbehandling, CRA, MI och KBT (Socialstyrelsen 2007). LP- verksamheten använder 

sig av ett behandlingsprogram som heter ”vägen till livet”, samt KBT (LP-verksamheten 

2013). 

 

3:3. LP-verksamheten 
Lewi Pethrus stiftelsen för filantropisk verksamhet bildades år 1959. Lewi Pethrus var under 

ett flertal år en central ledare inom Pingströrelsen och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen 

i Stockholm. År 1997 gick stiftelsen i konkurs och det inleds genast en rekonstruktion där LP-

verksamhetens Ideella riksförening bildas av ett antal församlingar/kyrkor. En grundtanke är 

här att bygga vidare på LP-stiftelsens arbete och att knyta arbetet närmare 

församlingarna/kyrkorna (LP-verksamheten, 2013).  

       LP-verksamheten (LP-Riks) driver idag fyra behandlingshem i egen regi samt ett hem 

genom samarbetsavtal. De har ramavtal med kriminalvården och cirka 150 kommuner i 

Sverige (LP-verksamheten 2013). Det drivs cirka 60 LP-kontakter i lokal regi där alla har ett 

samarbetsavtal med LP-Riks. LP-kontakterna fungerar både som förebyggande och 

motiverande hjälp som öppet hus med kafé och dagverksamhet. Deras syfte är att fylla ett 

behov i eftervården i form av öppenvård som exempelvis stöd och hjälp i kontakten med 

myndigheter och sjukvård (LP-verksamheten 2013). LP-barnstöd är även en del i deras arbete 

och här vill de uppmärksamma barnens situation och de barn där det i deras omgivning 

förekommer missbruk/beroende. En del i det förebyggande arbetet är även LP-ung som 

arbetar bland ungdomarna genom skolbesök för ett aktivt arbete mot alkohol och droger. 

       LP-verksamhetens verksamhetsidé är: 

 

 "att med den kristna tron som grund förebygga och avhjälpa drog- och 

alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentrum 

och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling"  

(LP-verksamheten, 2013). 
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4. Teori 
4:1. Socialt kapital 
Med utgångspunkt i vad det sociala nätverket och sociala stödet kan innebära för individen 

har vi valt att utgå från begreppet socialt kapital. Det är ett begrepp som ibland har ganska 

olika definitioner och har en lång historia med bidrag från olika samhällsvetenskapliga 

forskare som exempelvis Bordieu, Coleman och Putnam. Eriksson (2001, s. 15) tolkar Putnam 

som i sin tur menar att socialt kapital är den sociala samvaron där nätverk, normer och tillit 

ingår och som gynnar samverkan och samarbete för en gemensam nytta.  

       Begreppet socialt kapital kom till redan år 1916 av Lyda Judson Hanifan, skolinspektör 

och skolreformatör. Han var mycket engagerad i skolfrågor och dess behov av upprustning av 

ett flertal skolor. Han såg att det inte enbart krävdes ett ekonomisk kapital utan ett folkligt 

intresse. Han ville visa på att det som bygger upp det sociala kapitalet är gemenskapen, 

sympatin, medkänslan, den goda viljan samt samarbetet (Rønning & Starrin, 2011, ss. 25-26). 

Rønning och Starrin (2011, s. 23) förklarar begreppet socialt kapital med att vi har resurser i 

våra olika sociala nätverk som vi kan få nytta av när vi behöver dem.  

       Putnam är en viktig teoretiker inom socialt kapital. Östergren (2001, s.19) tolkar Putnam 

där Putnam lyfter tillit som en av grundenheterna i det sociala kapitalet. Han menar att tillit 

underlättar samarbete och i samarbetet skapas ett ömsesidigt beroende som i sin tur leder till 

en ökad tillit.  

       Putnam förklarar begreppet socialt kapital som: "band mellan individer - sociala nätverk 

och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem" (Putnam 2006, s.18). 

Något som är centralt i Putnams andra stora empiriska arbete, Bowling alone (2000), på 

svenska, Den ensamme bowlaren (2001) är betydelsen av tillit och nätverk. Här menar 

Putnam att man kan se en betydande minskning av det sociala kapitalet i USA om man tittar 

på det minskade deltagandet i frivilligorganisationer. Putnam beskriver en samhällsutveckling 

där människorna blir mer skilda och isolerade från varandra. En utveckling där man gör färre 

saker tillsammans (Putnam 2006).  

       Ett av de vanligaste sätten att se på socialt kapital i ett folkhälsovetenskapligt 

sammanhang är att se det som ett paraplybegrepp för social integration, socialt stöd, social 

sammanhållning eller sociala nätverk. Det kan vara olika typer av sociala relationer som 

länkar människor samman (Starrin 2011, s. 94, jmf Szreter och Woolcock, 2004).  

Putnam lyfter även vikten av att den sociala samhörigheten har betydelse för hälsa och 

välbefinnande och genom att tillhöra vissa sociala nätverk kan dessa förstärka hälsogynnande 
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vanor. Putnam hävdar även genom studier han gått igenom att den sociala samhörigheten kan 

skydda oss från depression (Putnam 2006, ss. 345, 348-351). 

       Att socialt kapital skulle vara bra för vår hälsa och välfärd är något som Rønning och 

Starrin (2011, s. 12) även anser och där de menar att mycket forskning pekar på att samhällen 

med störst social jämlikhet lyckas bättre med att skapa tillit och sammanhållning. 

Det råder delade meningar om det sociala kapitalets betydelse för psykisk hälsa. 

Forskningsresultat visar även på att alla nära relationer inte alltid är positiva för hälsan. Nära 

relationer med personer som är deprimerade eller med ett missbruk kan ha negativa effekter. 

Det kan även gälla sektliknande relationer där det förekommer alltför nära relationer och där 

det inte lämnas någon plats för den enskilde, som i sin tur kan orsaka ett psykiskt lidande 

(Starrin 2011, s. 96).   

       Rønning (2011, s. 61) menar att det går att skilja på olika sorters nätverk, som exempel 

det frivilliga nätverket, där vi kan se olika sorters medlemskap i frivilligorganisationer, som 

ingår i det civila samhället. "Den tredje sektorn" kallas även det civila samhället för då den 

representerar en betydande del av samhället som varken är marknad eller stat. Den utgörs av 

familj, släkt, vänner, omgivning och frivilligorganisationer. Något som är kopplat till det 

civila samhället är de positiva värden som kommer ur närhet och omsorg. Vår tillhörighet och 

identitet är något som utvecklas i interaktionen med dem som vi känner står oss nära anser 

Rønning (2011, ss. 63-64). Här kan man se att det är samarbete och informella utbyten som 

lyfts fram och ett samarbete bygger på tillit (Rønning 2011, s. 64). Det är inte ovanligt att 

frivilligorganisationer används för att ge drogmissbrukare alternativa nätverk. Något som kan 

leda till ett negativt socialt kapital är om man har ett nätverk med människor med liknande 

problem som en själv så kan detta vara ett hinder om man vill förändra sina vanor (Rønning 

2011, s. 67). 

       Begreppen bridging och bonding är begrepp som ibland används i samband med socialt 

kapital. Socialt kapital som bridging handlar om att skapa nätverk tillsammans med 

människor som vi anser är olika oss själva, vi bygger broar mellan nätverken. Socialt kapital 

som bonding är mer att vi utvecklas tillsammans med dem som mer liknar oss själva och detta 

kan upplevas som negativt då det kan stärka slutna och täta nätverk (Rønning & Starrin 2011, 

ss. 36-37). Ett sätt att bygga nya nätverk, bridging, kan vara att hitta fritidsintressen hos de 

människor som behöver hjälp och ge dessa människor möjlighet att odla sina intressen 

tillsammans med andra med samma intressen (Rønning 2011, s. 67).  
       Ett mål för drogmissbrukare, eller andra människor som fallit ur de sociala ramarna, är 

rehabiliteringen att kunna integreras i samhället igen genom till exempel jobb eller en 
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utbildning. För en del kan detta innebära ett stort steg och behöver därför tas i etapper och då 

kan en uppgift och funktion i ett idrottslag vara en lösning. Det finns flera olika ideella 

organisationer eller nätverk som arbetar med att ge en social förankring till marginaliserade 

grupper som har det svårt att någonsin återanpassa sig till samhället. Här blir det offentligas 

roll att bli förmedlare och i vissa fall ge bidrag för att möjliggöra för organisationerna att ta ett 

ansvar (Rønning 2011, s.66). Detta kan vi koppla till vår studie med LP- verksamheten, där 

LP-kontakterna arbetar med detta. De hjälper till med kontakten mot samhället och det finns 

även möjligheter att kunna få en praktikplats på någon av LP-kontakterna. 

 

4:2. Kasam 
Aaron Antonovsky intresserade sig för och utvecklade det salutogena synsättet (Westlund & 

Sjöberg 2008, s. 13). Ett salutogent perspektiv innebär att se förhållanden och faktorer som 

gör att människor kan upprätthålla sociala funktioner och sin hälsa, trots inre kriser och svåra 

yttre påfrestningar (Olsson & Olsson 2013, s. 37). Antonovsky menade att ha en stark ”känsla 

av sammanhang” (kasam), var det som var gemensamt för de människor som hade förmågan 

att bevara sin hälsa (Westlund & Sjöberg 2008, s.13). Med andra ord lyfter teorin kasam fram 

vikten av att uppleva en känsla av sammanhang för att kunna hantera motgångar i sitt liv 

(Antonovsky 2005, ss. 9,42). Teorin innehåller tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Westlund & Sjöberg 2008, s.13). 

       Begriplighet innebär att kunna förstå det som inträffar. Att veta att misslyckanden, 

svårigheter, död med mera sker men att man kan få ut något av det (Nilsson 2002, s.5). Man 

kan också förstå och uppfatta omvärlden som sammanhängande (Olsson & Olsson 2013, s. 

37). De yttre och inre stimuli eller stressorer är inte oförklarliga och kaotiska, utan uppfattas 

mer som tydliga och ordnade hos en person som i högre grad kan uppleva begriplighet. När 

personen möter svårigheter går dessa att förklara och strukturera. De blir (be)gripbara 

(Antonovsky 2005, s. 44).  

       Hanterbarhet är det andra begreppet och det innebär att veta att man har tillgång till olika 

resurser för att kunna bemästra de stressorer som man möts av. Dessa resurser kan enligt 

Antonovsky (2005, s. 45) till exempel innefatta vänner, ens partner, kollegor, en läkare eller 

Gud. Det är någon man känner förtroende för och som man kan räkna med. Genom att ha en 

hög hanterbarhet, kan man trots svåra händelser i livet ta sig igenom detta. Man upplever sig 

inte som ett offer för det olyckliga som sker (Antonovsky 2005, s. 45). Detta påminner om 

coping men skillnaden anses vara att hanterbarheten motiverar till att använda resurser på ett 
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sätt som främjar hälsan (Gassne 2008, s. 21). Vi anser att begreppet hanterbarhet är relevant 

till det vi kommer försöka förstå i vår uppsats, i synnerhet till vår tredje frågeställning:  

”Vilken betydelse har sociala nätverk för att bibehålla ett drogfritt liv?”. I vår koppling med 

hanterbarheten kan vi då fundera på och försöka förstå om före detta missbrukare använt sig 

av det sociala nätverket som en resurs för att ta sig ur sitt missbruk, samt se om det sociala 

nätverket haft betydelse när de lyckats hantera motgångar och frestelser för att inte återfalla i 

missbruket. 

       Det tredje begreppet inom kasam är meningsfullhet, som är en motivationskomponent. 

Det betyder att kunna känna att livet har en mening och en känslomässig innebörd. De 

personer som har ett lågt kasam, upplever att det mesta i livet inte har någon större betydelse, 

medan den med starkare kasam känner att det finns något i livet som uppfattas som viktigt 

och värt att engagera sig i. Detta innebär givetvis inte att en person med starkt kasam blir glad 

av att mötas av stressorer och kriser. Däremot kan denna person konfronteras med svårigheter, 

göra det bästa av situationen och försöka se en mening i det som sker, för att ta sig igenom 

utmaningarna på ett värdigt sätt (Antonovsky 2005, ss. 45-46). Även detta begrepp kan 

relateras till vårt ämne. Vad har motiverat före detta missbrukare att lämna drogerna och 

bevara ett drogfritt liv? Har de sociala nätverken fått en större betydelse i livet, värt att 

engagera sig i? Skapar relationerna en känsla av att känna mening med livet? 

       Frågor och invändningar mot kasam har bland annat varit om det ska ses som en 

psykologisk eller sociologisk teori, samt att kasam både skulle kunna tolkas som 

utvecklingsbart eller icke utvecklingsbart (Westman 1998 i Nilsson 2002, s. 12). Både Siegrist 

(1993 se Nilsson 2002, s. 13) och Geyer (1997 se Nilsson 2002, s. 13) riktar kritik mot 

Antonovsky och menar att han inte tagit hänsyn till känslornas betydelse i sin teori. Nilsson 

(2002 s. 12) ställer också frågan om kasam kan användas rent praktiskt och funderar på vad 

kasam faktiskt mäter. Vi ville här delge några kritiska aspekter på kasam, men anser ändå att 

teorin är intressant och relevant för vårt ämne, så vi har därför valt att använda oss av den i 

vår uppsats. 
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5. Tidigare forskning  
5:1. Sociala nätverk 
På uppdrag av Vuxenenheten i Örebro kommun har Forsberg (2009) utfört en intervjustudie i 

syfte att ge forskarstöd till Örebro Resursteams kompetensutvecklingsprojekt.  Människor 

med tidigare missbruksproblematik har i intervjuerna fått berätta om framgångsfaktorer som 

varit viktiga vändpunkter till förändring och processen att ta sig ur sitt missbruk (Forsberg 

2009, s. 5). Sociala relationer har haft stor betydelse i vändpunktsprocesserna (Forsberg 2009, 

s. 29). Stödet i en förändringsprocess ansågs mycket viktig och där hade personalen i 

Resursteamet en betydande roll (Forsberg 2009, s. 25). Intervjupersonerna ansåg att 

bemötandet var viktigt. Att de blev sedda, respekterade, lyssnade till och att det fanns någon 

som trodde på dem (Forsberg 2009, s. 28). Relationerna till personalen har också varit viktiga 

på grund av att de i Resursteamet varit ärliga och satt gränser, samt att de varit både 

personliga och professionella på samma gång (Forsberg 2009, s. 29). 

       Att återskapa sociala relationer ansågs vara av stor vikt, i synnerhet till de egna barnen. 

Relationen till barnen ansågs vara en av de viktigaste faktorerna som skapade motivation till 

drogfrihet (Forsberg 2009, s. 33). Den nära sociala gemenskapen visade sig vara mycket 

betydelsefull för männen för att inte återfalla i missbruk. Några kvinnor menade att de hade 

lämnat eller förändrat våldsamma relationer, vilket gjorde att de också uppskattade 

ensamheten, som istället gav dem styrka (Forsberg 2009, s. 25). När det gäller 

vänskapsrelationer i allmänhet så hade de bytts ut eller förändrats. Kvinnorna ansåg att det var 

mycket tillfredsställande att få bli vän med andra kvinnor. När de levde i missbruk var detta 

mycket ovanligt då rivalitet ofta förekom emellan kvinnor (Forsberg 2009, s. 32). Det 

viktigaste i vändpunktsprocessen och för att kunna bibehålla ett drogfritt liv, ansågs vara 

kombinationen av kärleks- och familjerelationer, professionellt stöd och den egna drivkraften 

(Forsberg 2009, s. 29).  

       Betydelsen av det sociala stödet är något som även Greiff och Skogens (2012) lyfter fram 

i sin artikel. Här ställde forskarna frågan om vilka faktorer klienterna beskrev som viktiga för 

att initiera en förändring och faktorer som ansågs viktiga för att inte återgå till ett missbruk, 

framgångsfaktorer. Det visade sig att tillsammans med interna faktorer (livsföring, psykisk 

och fysisk hälsa) och behandlingsfaktorer (behandlingsinsatser, eftervård) så var stödet från 

det sociala nätverket av stor betydelse för att bibehålla den positiva förändringen. Det fanns 

dock en skillnad i beskrivningen av det sociala stödet. I initieringsfasen var det familjen som 

var det sociala stödet medan det i den senare fasen, där framgångsfaktorerna var av betydelse 
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för att inte återgå till missbruket, var det sociala stödet från ett bredare socialt nätverk. Där 

ingick förutom familjen även arbetskamrater och vänner. Det sociala nätverket kunde även för 

en del vara att hitta stöd från människor i liknande situation och där en känsla av gemenskap 

blev det viktiga (Greiff & Skogens 2012, ss. 198, 201, 204-206). Greiff och Skogens (2012, 

ss. 207-208) betonar även att de interna, sociala och behandlingsfaktorerna betyder olika 

mycket och varierar i betydelsen för samma individ under tiden av sin förändringsprocess.  

       Skårners (2001 s. 5) avhandling syftar till att ”studera narkotikamissbrukares sociala 

nätverk och vilken betydelse dessa nätverk har i missbrukarnas liv”. Studien visar att 

frånvaron och närvaron av andra människor kraftigt påverkar motivationen till förändring, 

samt om personen lyckas bibehålla sin drogfrihet eller ej (Skårner 2001, s. 320). Med andra 

ord är kvalitén i det sociala nätverket avgörande för att hindra eller främja förändring (Skårner 

2001, s. 321). För att bibehålla och stabilisera den nya tillvaron utan droger, måste livet 

kännas meningsfullt utöver själva drogfriheten. Det är också viktigt att personen inte längre 

blir sedd som en före detta missbrukare, utan som en människa bland andra och kan känna sig 

hemma i den ”vanliga världen” (Skårner 2001, s. 322).  

       Grape (2009) har på uppdrag från LP-verksamheten gjort en studie där syftet varit att ge 

LP-Riks ett underlag som de skulle kunna använda för att utvärdera och utveckla den egna 

verksamheten (Grape 2009, s. 5). En viktig faktor som undersöks i studien är den sociala 

strukturen för att undvika återfall. En fråga som ställdes var om de idag hade ett bättre stöd av 

någon utomstående grupp som de inte haft stöd av tidigare och där det framkom att 

församlingsgemenskapen (kyrkan) var den viktigaste källan till socialt stöd. Därefter kom LP-

kontakterna och som tredje enhet en kombination av familj, församling och LP-kontakt. En 

fråga som också ställdes var om de fått en bättre relation med någon efter sin behandling där 

relationen främst till barn och syskon dominerade, men även med sin nuvarande eller före 

detta partner. Generellt sett hade de flesta upplevt en bättre kontakt med någon eller några av 

sina anhöriga. I de fallen där inte familjekontakterna var så bra så verkade det i intervjuerna 

som om församlingsgemenskapen till stor del kunde ersätta detta. Ytterligare en intressant 

fråga ställdes om de ansåg någon relation som viktigare efter behandlingen, därmed inte 

menat att relationen behövde vara bättre utan att de värderade relationen mer idag. Svaren 

som framkom var att även här dominerade föräldrakombinationen men att även nära vänner 

blivit viktigare (Grape 2009, ss. 28-29). För att citera en gästs upplevelser efter behandlingen: 
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 "….Idag är man en i mängden, man är med i samhället och tillhör något. Man 

tillhör inte utanförskapet utan ´innanförskapet´. Församlingen betyder otroligt 

mycket för mig också..." 

 (Grape 2009, s. 28). 

 

Även internationell forskning visar på betydelsen av det sociala stödet. I Hong Kong har det 

gjorts en studie om vilka faktorer som är framgångsrika för att förhindra återfall i droger 

(Cheung, Lee & Lee 2003, s.179). Resultaten visade bland annat att de sociala faktorerna var 

viktiga. Främst betydelsen av stöd från familjemedlemmar men också från andra människor 

som upprätthåller en avhållsamhet från droger (Cheung, Lee & Lee 2003, s. 192).  

       En amerikansk studie har gjorts om betydelsen av känslomässigt och materiellt stöd för 

att slutföra sin behandling mot drogmissbruk. Endast kvinnor tillfrågades och resultaten visar 

att det känslomässiga stödet är viktigare än det materiella. Det sociala och känslomässiga 

stödet från familjemedlemmar ansågs som oerhört viktigt men även stöd från vänner var av 

betydelse för att ha motivation till att fullfölja behandlingen (Lewandowski & Hill 2009).  

 

5:2. Eftervård 
En forskningsrapport om ett eftervårdsprojekt i Malmö visar att god eftervård anses 

avgörande för att uppnå långsiktiga resultat och menar att det då också är slöseri med 

ekonomiska – och mänskliga resurser, om det är brister i eftervården (Nordling 2010, s. 7). 

       Kjellman (2003, s. 13) har i sin avhandling studerat narkomaners processer från ett liv i 

missbruk till ett drogfritt liv. Eftervården utgörs till stor del av behandling, arbete och aktiv 

fritid. Behandlingen i eftervården innefattar både enskilda samtal och gruppterapi (Kjellman 

2003, ss. 142-143). Eftervården skiljer sig från tidigare behandling, då det inte längre finns 

restriktioner som begränsar relationer med omvärlden. Däremot finns det vägledning när det 

gäller kontakter som bör undvikas, samt vilka relationer som är positiva att etablera (Kjellman 

2003, s. 141). Under eftervården bör med andra ord nya kontakter skapas och personerna bör 

också försöka återuppta relationer med tidigare släktingar och vänner. Det är dock viktigt att 

bryta kontakten med den tidigare bekantskapskretsen som fortfarande lever i missbruk. 

Många upplever detta som ensamt. Har personen dessutom ingen parrelation, blir ensamheten 

ännu mer påtaglig och det är inte heller enkelt att snabbt skapa nya relationer på till exempel 

arbetsplatsen. Intervjupersonerna sa att de var rädda för ensamheten och att den ökar risken 
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för att återgå till drogerna och det gamla umgänget från missbrukstiden. En aktiv fritid är 

därför mycket viktig (Kjellman 2003 s. 147).  

       En skuggeffekt av eftervårdens intensiva schema, är dock att en eventuell partner och 

eventuella barn, inte hinns med. En annan påfrestning efter behandlingstiden kan vara den 

före detta missbrukarens relation till sina föräldrar. Föräldrarna är ofta oroade för hur det ska 

gå för deras barn och kan tendera att kontrollera dem för mycket, vilket i sin tur kan leda till 

konflikter (Kjellman 2003, s. 144). 

       En undersökning har gjorts i norra England om återhämtningen efter behandling av 

missbruk. Resultaten visade att ett brett utbud av eftervård ansågs fördelaktigt. Det 

innefattade bland annat fritidsaktiviteter som inte var förknippade med droganvändning. När 

det gällde sysselsättning, ansågs det viktigt att få ”ge något tillbaka”, vilket kunde innebära att 

fungera som volontär och kamratstöd och arbeta med alkohol- och narkotika behandling. En 

viktig drivkraft i efterbehandlingen ansågs vara det positiva sociala stödet, i synnerhet från 

barnen och familjemedlemmar, men också från andra i en liknande situation (Duffy & 

Baldwin 2013).  

        Lash (2004) och hans kollegor från Veterans Affairs Medical Center i Salem, Virginia, 

har gjort en studie om socialt stöd i eftervården av missbrukare. Denna undersökning visade 

att social förstärkning i eftervårdens gruppterapi resulterade i en ökning av klienternas 

frekvens, varaktighet och närvaro i eftervården. Den sociala förstärkningen visade sig 

dessutom ha positiva inverkan när det gällde avhållsamhet från droger, samt att generellt 

förbättra behandlingens utfall i missbruksvården (Lash 2004).  

       Lindbergs (1998 s.7) avhandling handlar om att studera olika processer i narkotika 

missbrukares liv utifrån begreppet karriär och det har visat sig att efter avslutad behandling, är 

det flera före detta missbrukare som själva väljer att arbeta med missbruksbehandling 

(Lindberg 1998 s. 236). En forskningsrapport om LP-verksamhetens missbruksvård ur ett 

socialantropologiskt perspektiv har gjorts av Johansson (1997). Där nämner Johansson (1997 

s. 201) den kritik som bland annat socialsekreterare har riktat gentemot att före detta klienter 

blir anställda inom LP- verksamheten. De menar att dessa före detta missbrukare lever i en 

skyddad tillvaro, där det endast finns kristna i deras sociala nätverk och att de därmed inte 

möter den ”riktiga världen”. Vissa socialsekreterare anser att den kristna behandlingen 

överlag, kan ses som ett otillfredsställande alternativ, då de är tveksamma till att missbrukaren 

blir delaktig i samhället, lär sig att stå på egna ben och så vidare (Johansson 1997, s. 202).  
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5:3. Andlighet i missbruksvården 
Johansson (1997) har studerat LP-stiftelsens vård av missbrukare sedd ur ett 

socialantropologiskt perspektiv. Enligt Johansson (1997, s. 189-190), betonar verksamhetens 

personal vikten av en sund andlighet i behandlingen. LP talar om ”Jesus istället för flaskan” 

men anser ändå att det är viktigt att kunna stå på egna ben. ”Det andliga ska ge en kraften att 

leva, inte vara en ersättning för livet”. LP anser att det viktigt att lotsa före detta missbrukare 

till att bli sunda kristna, så de inte fastnar i en ”andlig flummighet” (I det här sammanhanget 

tror vi att ”andlig flummighet” står för en stark tro, en överandlighet, där man flyr från sitt 

eget ansvar). Trots detta fanns det personal som menat att vissa gäster/besökare tycks ha 

tenderat att falla in en andlig flummighet och personalen berättade att de inför en utskrivning 

av två gäster, varit mycket oroade för hur dessa före detta missbrukare inte varit redo för att 

möta den sociala världen utanför, utan antagligen skulle fly till droger eller andlig 

flummighet, om de skulle möta svårigheter.  

 

”Man får inte vara blåögd. Att skrika Halleluja ibland är väl bra, men det måste 

balanseras”.  

(Johansson 1997, s. 189) 

 

6. Metod 
6:1. Vetenskapsteoretisk ansats 
I vår studie har vi valt att utgå från en hermeneutisk inriktning, ett sätt som vi tycker lämpar 

sig bra då vi vill förstå informanternas egna upplevelser. Hermeneutiken kan förklaras som en 

tolkning och empatisk förståelse av människors handlande (Bryman 2011, s. 32). Gilje och 

Grimen (1992, s. 188) förklarar hermeneutiken med att meningsfulla fenomen endast kan bli 

förståeliga i det sammanhang eller kontext som det existerar i. En grundtanke som finns inom 

hermeneutiken är att vi aldrig möter världen förutsättningslöst. Vi möter inte världen som ett 

tomt ark utan förstår alltid något mot bakgrund av särskilda förutsättningar, detta kallar Hans-

Georg Gadamer för förförståelse. Det som kan spegla en aktörs förförståelse kan vara språk 

och begrepp, trosuppfattningar och personliga erfarenheter (Gilje & Grimen 1992, 

ss.183,187).   

       Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som pekar på 

sambanden mellan det vi tolkar, förförståelsen och det sammanhang som det tolkas i. All 

forskning består av en ständig rörelse mellan helhet och delar och att förstå fenomenet i den 
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kontext det förekommer i. All tolkning växer fram i en cirkulär rörelse mellan förförståelsen 

och det insamlande materialet och som i sin tur leder till ny förförståelse i kommande 

tolkningsansatser (Gilje & Grimen 1992, ss. 190-193).    

       Vi har innan vi började vår studie en viss förförståelse för att LP-verksamheten arbetar 

med hjälpinsatser mot missbruk inom den frivilliga sektorn och vi har båda en kristen 

livsåskådning. Vi har båda kunnat se en fara med vår förförståelse då detta skulle ha kunnat 

forma vår studie på ett normativt sätt, men vi har varit mycket noga med att försöka vara 

objektiva och även försökt se vårt material med en kritisk blick. Vi har gemensamt utifrån 

forskning och teori försökt ta ett utifrån perspektiv. Genom vår socionomutbildning har vi 

även fått fördjupad kunskap om betydelsen av det sociala nätverket och kommit i kontakt med 

missbruksvårdens problem med återfall.  

 

6:2. Metod för datainsamling 
Den kvalitativa forskningen skiljer sig från den kvantitativa forskningen, då den mäter 

egenskaper och kvaliteter, istället för sådant som kan visas i till exempel storlek och mängd 

(Rienecker & Stray Jörgensen 2008, s. 305). Inom den kvalitativa forskningen är intervjuer en 

vanlig metod. Här kan förhållanden i sociala miljöer såsom en stadsdel, en organisation med 

mera, studeras genom att intervjua personer som är delaktiga där. Även individers egna 

upplevelser och känslor kan studeras genom denna metod (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2011, s. 36). De kvalitativa intervjuerna kan utformas på olika sätt beroende på om man 

använder sig av öppna frågor eller fasta frågeformuleringar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2011, s. 40). Bryman (2011, s. 412) menar att inom den kvalitativa forskningen används ofta 

termen kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun inbegriper olika slags intervjuer där 

den semistrukturerade intervjun är en typ och som vi valt att använda oss av i vår studie. I den 

semistrukturerade intervjun använder forskaren sig av en lista med specifika teman, även 

kallad en intervjuguide, men har ändå här en stor frihet att utforma svaren på sitt sätt och följa 

upp med spontana frågor. Att använda sig av öppna frågor ger intervjupersonen möjlighet att 

svara med sina egna ord och ger utrymme för oförutsedda svar eller reaktioner (Bryman 2011, 

ss. 244, 415).  

        I vår studie söker vi inte efter svar som kan mätas genom en kvantitativ metod, utan vi 

vill se individuella och djupare tankegångar om betydelsen av LP:s eftervård när det gäller att 

skapa och återupprätta relationer. Vi vill förstå hur sociala nätverk påverkat bibehållandet av 

ett drogfritt liv. Av denna anledning ansåg vi att kvalitativ forskning i form av 
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semistrukturerade intervjuer, var den mest relevanta metoden för vår studie. Vi arbetade fram 

en intervjuguide med öppna frågor (bilaga 1) utifrån vår studie med teman som behandling, 

eftervård, motivation och sociala nätverk och utifrån dessa teman har vi formulerat ett antal 

underfrågor där tanken var att lämna utrymmet ganska fritt för intervjupersonerna att svara 

men även en möjlighet för oss att få en bredare grund och ett mer intressant material för vår 

analys.   

 

6:3. Urval 
Att välja strategiskt innebär att välja de fall som anses extra betydelsefulla och intressanta. 

Detta kan innefatta olika typer av fall, som till exempel extrema fall och svårtillgängliga fall 

(Jacobsson & Meuwisse 2008, ss. 50). Becker (2008, ss. 97-98) anser att det strategiska 

urvalet är bra att använda då man vill maximera chanserna att finna ett fall som sticker ut i 

någon bemärkelse. När det gäller urval till intervjuer, talas det ibland om tvåstegsurval. Det 

innebär att först välja ut en organisation där man vill göra sin studie och sedan välja ut vilka 

personer man vill intervjua där (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011, s. 42).  

       Inledningsvis använde vi oss av ett strategiskt urval, då vi letade efter specifika positiva 

utmärkande fall, då det gällde personer som lyckats bibehålla en drogfri livsstil. På grund av 

nödvändigheten att avgränsa oss har vi till vår studie valt att inrikta oss på LP-verksamhetens 

eftervård och genom att studera tidigare forskning har vi sett att LP visar bra resultat enligt 

Grape (2009) när det gäller att bibehålla en drogfri livsstil. Detta anser vi vara intressant och 

motiverar därför vårt val av verksamhet. Vidare så skulle intervjupersoner väljas ut och det 

gjorde vi genom att använda oss av ett tvåstegsurval. De kriterier vi har haft på 

intervjupersonerna är att de ska leva drogfritt idag och att de har eller har varit i kontakt med 

LP-verksamhetens arbete. Vi ansåg att åldern inte spelar så stor roll för resultatet men en 

önskan om lika fördelning mellan könen, man och kvinna. Vi började med att ta kontakt med 

fyra personer i ledande funktion inom LP-verksamheten på olika orter i södra Sverige. De har 

i sin tur sedan gett oss tips på personer som skulle passa in i våra kriterier för vår studie. 

Något vi varit medvetna om är att tillförlitligheten kunnat brista på grund av att det första 

urvalet gjordes av en person i en ledande position, som kanske kände intervjupersonen och 

som då kanske förskönade verksamheten. Vi anser ändå att detta varit det lämpligast sättet på 

grund av etiska skäl samt med anledning av tidsbrist. Att vi skulle begära ut listor på 

människor som varit i kontakt med LP-verksamheten och själva göra ett urval utifrån dessa 
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listor, där vi inte heller är garanterade att dessa människor är drogfria idag menar vi är våra 

etiska skäl till det urvalet vi har valt till vår studie. 

 

6:4. Datainsamling - tillvägagångssätt 
I vår studie har vi använt oss av åtta enskilda intervjuer med fyra kvinnor och fyra män. Vi 

har innan vår studie påbörjats ansökt om etikprövning och inväntat svar och godkännande från 

vederbörande. Vår datainsamling började med att vi först bokade tid och plats för intervjuerna 

och efter det skickade vi ut informationsbrev till intervjupersonerna där vi informerade om 

intervjuns upplägg och de etiska riktlinjerna (bilaga 2). I inledningen av intervjun förhörde vi 

oss om att de tagit del av informationsbrevet och om det eventuellt var några frågor angående 

brevet eller intervjun. Intervjuerna tog mellan ca 40-60 minuter och genomfördes på tre olika 

LP-verksamheter i södra Sverige. Samtliga intervjuer spelades in med godkännande från 

intervjupersonerna och har efter samtliga intervjuer transkriberats till skriftformat för vidare 

tolkning och analys. 

       Vi har båda deltagit genom uppsatsskrivandet och arbetat fram materialet tillsammans. 

Arbetsfördelningen har varit fördelad lika mellan oss båda och vi har arbetat med varje kapitel 

tillsammans och kompletterat varandra i de olika momenten. Vi har båda varit närvarande och 

delaktiga i samtliga intervjuer, samt delat upp transkriberingen lika. Tillsammans har vi tagit 

ansvar för andra praktiska delar i processen, såsom kontakten med intervjupersoner och 

verksamheter, sökt efter vetenskapliga artiklar och böcker, deltagit i handledning med mera.  

 

6:5. Databearbetning 
Utifrån det transkriberade materialet har vi analyserat vårt empiriska material. Rennstam och 

Wästerfors (2011, ss. 194-195, 197-198, 201) talar om att sortera, reducera och argumentera 

sitt empiriska material. Genom att sortera sitt material får man en överblick och materialet 

delas upp eller ordnas genom kodning eller kategorier. Att reducera är att välja och välja bort 

från det insamlade materialet. Genom att argumentera ges möjligheten att skapa en 

självständighet i förhållandet till tidigare studier eller teorier som finns (Rennstam & 

Wästerfors 2011, ss. 202, 205). 

       I vår analysprocess har vi till att börja med skrivit ut vårt transkriberade material och läst 

materialet ett flertal gånger. Där efter har vi sorterat materialet genom att koppla ihop olika 

svar och gemensamma nämnare som vi fått av våra respondenter och försökt se likheter, 

respektive olikheter i deras upplevelser. Efter detta har vi analyserat vår empiri utifrån vår 
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teori och tidigare forskning. För att få en bra och tydlig ordning i vår analys, har vi tematiserat 

vår empiri utifrån våra tre frågeställningar. Vi har sedan skrivit tre huvudrubriker, eftervården 

och deras arbete med sociala nätverk, sociala nätverk nu och då samt de sociala nätverkens 

betydelse med några relevanta underrubriker kopplade till våra tre huvudrubriker. Vi fick 

sedan fram ett första utkast som vi sedan bearbetat och vi har både reducerat, lagt till och 

flyttat text.  

 

6:6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier när det handlar om att få en bild av kvaliteten i en 

kvantitativ undersökning. Det har dock förts diskussioner om hur relevanta dessa begrepp är 

för den kvalitativa undersökningen (Bryman 2011, ss. 351-357). Bryman (2011, s. 352) 

hänvisar till Lincoln och Guba (1985, 1994) som istället lyfter fram alternativa begrepp och 

föreslår att den kvalitativa studien ska värderas och bedömas utifrån andra kriterier, nämligen 

genom tillförlitlighet och äkthet. I begreppet tillförlitlighet ingår kriterier som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Begreppet äkthet 

innehåller bland annat kriteriet att studien ska ge en så rättvis bild som möjligt av de åsikter 

och uppfattningar som finns bland informanterna. Det vi har gjort för att stärka vår studie 

genom tillförlitlighet och äkthet är att vi har försökt beskriva hur vi gått till väga på ett så 

utförligt sätt som möjligt. Att vi varit medvetna om vår förförståelse och en strävan att vara 

objektiva och inte låta våra egna personliga värderingar spegla av sig i materialet.  

       Generaliserbarhet handlar om att forskaren, utifrån den miljö som studerats, kan säga 

något om en större population. Kritiker brukar specifikt lyfta att generaliserbarheten är 

bristande inom den kvalitativa forskningen. För att visa på generaliserbarhet i den kvalitativa 

forskningen, krävs det att forskaren studerar flera miljöer och jämför resultaten, eller att 

studien kan jämföras med liknande forskning (Svensson & Ahrne 2011, ss. 28-29). Vi är 

medvetna om att generaliserbarheten är bristande i vår studie. Vi kan inte dra några generella 

slutsatser, då vi endast har intervjuat personer som varit kopplade till LP-verksamheten. För 

att tala om generaliserbarhet, hade vi behövt intervjuat fler människor som bibehållit sin 

drogfrihet i från andra frivilligorganisationer, samt ifrån statliga och kommunala 

verksamheter som arbetar med eftervård. Vi kan visserligen jämföra våra resultat med resultat 

från liknande studier i tidigare forskning, men vi anser ändå att vi inte kan generalisera våra 

resultat i någon större utsträckning.  
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7. Etiska överväganden 
När det i en situation sker en konflikt mellan moraliska hänsynstaganden, uppstår ett etiskt 

dilemma. Dessa etiska hänsynstaganden är viktiga att kunna förutse redan vid planeringen för 

studien (Kalman & Lövgren 2012, ss. 15-16). Varsamhet bör särskilt beaktas då studien rör 

barn eller andra personer i utsatta situationer och maktlösa positioner. Det finns en lag som 

reglerar mötet mellan forskare och de som ska delta i en studie. I vissa fall kan det till och 

med vara nödvändigt att kontakta en regional etikprövningsnämnd för att få 

forskningsprojektet prövat (Andersson & Swärd 2008, s. 240). Då vår tanke var att intervjua 

personer med ett tidigare missbruk, som därmed befunnit sig i en mycket utsatt och känslig 

situation, bestämde vi oss för att göra en etikprövning innan vår studie påbörjades. 

       När forskare intervjuar människor om deras livsöden och svårigheter de gått igenom, kan 

starka känslor uppkomma. Sårbarhet är något som forskare alltid ska vara förberedda på och 

ha med i sin planering av studien, för att på ett bättre sätt kunna hantera dessa situationer 

(Kalman & Lövgren 2012, ss. 103,111). Även om intervjupersonerna idag hade avslutat sin 

behandling och lever ett drogfritt liv, var vi ändå medvetna om att vår intervju kunde röra upp 

känslor och obehagliga minnen. Som beredskap för detta, tillfrågade vi de nyckelpersoner 

som förmedlat kontakten med våra informanter, om möjligheten att finnas tillgängliga för 

samtal eller hänvisa vidare till samtalsstöd. Vi fick möjligheten att förmedla kontakten till en 

kurator som var kopplad till verksamheten och det fanns också möjlighet att få samtalsstöd i 

församlingarna. 

      Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer för att se till individens skydd. 

Det första är informationskravet som innebär att informera berörda parter om forskningens 

syfte. I andra hand bör det finnas samtyckeskrav, vilket betyder att samtycke till medverkan 

krävs av deltagare. Vidare finns konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter och 

känsliga etiska uppgifter bör förvaras väl oåtkomligt för obehöriga. Till sist bör 

nyttjandekravet beaktas. Med andra ord ska information om enskilda individer endast 

användas till ändamålet av forskningen (Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-14).  

     Vi har beaktat de fyra forskningsetiska principerna genom att informera om vårt syfte med 

vår studie och möjligheten att avbryta intervjun om de önskade. Vi har varit medvetna om att 

det eventuellt skulle kunna uppstå situationer som rörde upp känslor och där 

intervjupersonerna behövt ta en paus. Vi berättade även om intervjuns upplägg då vi spelade 

in intervjuerna och att materialet ska raderas när kursen är avslutad. Intervjupersonerna 

informerades om att de själva fick bestämma om de ville delta och frivilligt lämna sitt 
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samtycke till medverkan. Information gavs även att det som sagts endast skulle användas till 

vår uppsats och att personliga uppgifter inte lämnas ut till obehörig. 

 

8. Resultat/Analys 
Resultatet och analysen som här presenteras bygger på de intervjuer vi gjort med åtta före 

detta missbrukare och deras upplevelser av LP-verksamhetens arbete med det sociala 

nätverkets betydelse för eftervården. Resultatredovisningen presenteras utifrån huvudteman 

som eftervården och deras arbete med sociala nätverk, sociala nätverk nu och då samt de 

sociala nätverkens betydelse. Dessa teman har vuxit fram utifrån våra frågeställningar och i 

vårt arbete med analysen så har det även formats underrubriker till teman. 

       I vår studie har åtta intervjupersoner medverkat, fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 27 

till 63 år. Hur länge de varit drogfria varierar mellan sju månader upp till fjorton år och alla 

lever drogfritt idag. Sex stycken av intervjupersonerna har vistats på LP-verksamhetens egna 

behandlingshem medan två stycken kom i kontakt och fick hjälp direkt av LP-kontakten, en 

del av LP-verksamhetens eftervård. Vi har medvetet valt att inte använda oss av fiktiva namn 

eller numrera våra respondenter då de flesta inom LP-verksamheten känner till varandra och 

på grund av att flera av våra intervjupersoner jobbar inom LP-verksamheten idag. Detta har vi 

gjort med anledning av att anonymisera dessa personer även inom den egna verksamheten. 

 

8:1. Eftervården och deras arbete med sociala nätverk 
LP-kontakten är en del i LP-verksamhetens eftervård och en plats där samtliga 

intervjupersoner har varit eller är i kontakt med idag. Här är det en miljö som är drogfri och 

det upplevs som tryggt för de personer som kommer dit. Något som lyfts fram av flera 

intervjupersoner som ett inslag på LP-kontakten är temarundor, månrundor, där möjligheten 

ges att arbeta med sitt känsloliv, prata om de känslor man har och berätta om sitt liv. 

Bibelläsning, alphakurser (en grundkurs i kristen tro) och gudstjänstbesök är också olika 

inslag i LP-kontaktens sätt att arbeta med gemenskap. En av intervjupersonerna förklarar LP- 

kontakten med att: 

 

”… folk som ska komma samman och känna lite samhörighet, för jag tycker att 

bara en sådan liten grej, kan göra en hel del. Det gjorde i alla fall det för mig”. 

”Ödmjukheten växer här nere. Man hittar verkligen tålamod”. 
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En av intervjupersonerna berättar om ett arbete, LP-trappan, som är under uppbyggnad. 

Tanken med LP-trappan är att med deras hjälp försöka få ut människor på praktik på olika 

företag. Han berättar vidare att han upplever att det är så svårt att komma in på 

arbetsmarknaden då arbetsgivare idag vill ha ett utdrag ur brottsregistret. Det leder till att 

människor som är väldigt duktiga inom olika områden aldrig får en chans att visa det. LP-

kontakten fungerar även som ett stöd och hjälp i kontakten med myndigheter och sjukvård. 

Detta är något som även Rønning (2011) lyfter fram att frivilligorganisationer ofta används 

för att ge drogmissbrukare alternativa nätverk. När vi frågar om vad LP-verksamhetens 

eftervård haft för betydelse får vi till svar att: 

 

 ”… det räddat mitt liv i alla fall”... ”men varje gång jag kommer ner här, så går 

jag ut härifrån med ett fyllt hjärta”. 

 

Förutom LP-kontakten, är också sysselsättningen en viktig del av eftervården. Detta kan 

innefatta både studier och arbete. Några av intervjupersonerna berättade om att de läst 

folkhögskolekurser eller gått någon bibelskola inom pingströrelsen. Det var flera som nämnde 

att de efter sin behandling arbetat i en secondhand butik som är kopplad till den lokala 

Pingstförsamlingen eller att de relativt snabbt fått praktikplats eller anställning inom LP-

verksamheten. En man berättade hur LP hjälpt honom att få ett jobb på en chokladfabrik och 

en av kvinnorna fick arbete som husmor i kyrkan.  

       Tidigare forskning menar att det har upplevts svårt för före detta missbrukare att bygga 

upp nya relationer på arbetsplatsen (Kjellman 2003, s.147). Det råder delade meningar från 

våra intervjupersoner gällande detta men majoriteten tycks ändå ha haft ganska lätt att skapa 

nya kontakter, i synnerhet de som arbetar på LP-kontakten. Majoriteten av personerna vi 

intervjuat har blivit kvar inom LP-verksamheten och arbetar i dag där, avlönade eller ideellt, 

vilket bekräftar resultaten i Lindbergs (1998, s. 236) avhandling, att flera före detta 

missbrukare själva väljer att arbeta med missbruksbehandling. Johansson (1997, s. 201) 

nämner den kritik som bland annat socialsekreterare riktat gentemot att före detta klienter blir 

anställda inom LP-verksamheten. De menar att dessa före detta missbrukare lever i en 

skyddad tillvaro, där det endast finns kristna i deras sociala nätverk och att de därmed inte 

möter den ”riktiga världen”. En av de anställda inom LP uttryckte sig så här: 

 

 ”… bristen är väl att man kommer hit och fastnar här nere”. 
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 Han förklarade sedan att de till viss del är en skyddad verkstad, men menade samtidigt att de 

faktiskt möter ”den riktiga” världen, då de dagligen är i kontakt med människor som befinner 

sig på samhällets botten. En annan anställd sa så här om att stanna kvar och arbeta inom LP:  

 

”… jag tror det är farligt, jag tror du måste ut och det har jag sagt ända sen jag 

var på behandling att du måste ut i det sociala livet bland normala människor 

och jobba 8-10 år innan du överhuvudtaget går ut och jobbar med missbrukare”.  

 

När det gällde fritidsintressen nämnde ett par stycken att de börjat träna på gym och en annan 

nämnde att han spelar innebandy, sjunger och spelar gitarr. I teorin om socialt kapital nämns 

bridging, ett sätt att bygga upp nya sociala nätverk. Det kan vara att hitta fritidsintressen hos 

de människor som behöver hjälp och ge dessa människor möjlighet att odla sina intressen 

tillsammans med andra med samma intresse (Rønning 2011, s. 67). Enligt tidigare forskning 

så ansågs ett brett utbud av eftervård vara fördelaktigt. Det innefattade bland annat 

fritidsaktiviteter som inte var förknippade med droganvändning (Duffy och Baldwin 2013). 

Enligt Kjellmans (2003, s. 144) studie ansågs en aktiv fritid mycket viktigt. För våra 

intervjupersoner verkade det dock som att fritidsintressen sällan är något som hinns med, i 

synnerhet för de som idag arbetar inom LP. Bland de som jobbar på någon LP-kontakt idag, 

kan vi se en tendens av att arbete och fritid flyter ihop och flera har uttryckt att det är en 

livsstil. 

       Det finns även andra resurser inom LP-verksamheten som intervjupersonerna nämner 

som hjälp till ett nytt nätverk och personligt stöd. LP: s kamratförening och LP:s läger är 

något som framkommer i intervjuerna. LP:s läger som anordnas en gång om året, både i norra 

och södra Sverige, är ett sätt att knyta kontakter på. Känslan av att det där finns likasinnade 

och som en intervjuperson uttryckte sig:  

 

”… det är jätteroligt och då ibland stöter man ihop med någon gammal kompis 

som också lagt av också, så det är också roligt".    

 

Församlingsgemenskapen i en kyrka kan även vara en resurs att tillgå i strävan att bibehålla 

sin drogfrihet och bygga ett nytt socialt nätverk. Ett flertal av intervjupersonerna berättade om 

hur kyrkan/församlingen, i detta fall Pingstkyrkan, varit till hjälp att ordna boende efter 

avslutad behandling. Pingstkyrkan har även hjälpt till med ekonomiskt stöd till blodprover 

och körkort berättar en av informanterna. Alla våra intervjupersoner har varit eller var 
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fortfarande aktiva i någon församling. De allra flesta fick kontakt med kyrkan efter sin 

behandling. Några upplevelser från informanterna av församlingens betydelse var: 

 

”… det är så bra om man går med i en församling, för då har man en naturlig 

inledning att träffa andra människor… de har trott på mig, det är väl det". 

 

Vi har även sett att genom tidigare forskning har det visat att församlingen (kyrkan), var den 

viktigaste källan till socialt stöd (Grape 2009, ss. 28-29).  

Ett par av våra informanter har nämnt att de tycker eftervården överlag har blivit mycket 

bättre än den var för några år sedan, då de avslutat sin behandling. En av de kvinnliga 

intervjupersonerna upplevde det som: 

 

 ”Det fanns ingen återfallsprevention... man bara flöt omkring och ta emot Jesus 

och sedan ska allting ordna sig. Så jag kan säga så här att när jag kommer 

tillbaka och jobbar på …, så vart jag så glad för det, att det utvecklats”. 

 

Av det som framkommit som kritik riktat mot LP-verksamhetens eftervård, så ser en av 

kvinnorna ett behov av att arbeta mer effektivt med de som haft en kriminell bakgrund, samt 

med kvinnor som levt i prostitution. Då vi kunnat se i våra intervjuer att kriminalitet och 

missbruk ibland följer varandra, så finns det önskningar att inte enbart behandla ett missbruk, 

utan även kriminaliteten som kanske blivit en livsstil.  

 

8:2. Sociala nätverk nu och då 
8:2.1 Tidigare destruktiva relationer 

När det gällde sociala nätverk som funnits innan behandlingstiden, har vi genom vår studie 

förstått nödvändigheten att ta avstånd från de gamla vännerna som de har haft sedan 

missbrukstiden, då umgänget med dem och den egna svagheten kunnat orsaka återfall i 

missbruk. 

  

”Det går inte att ha sina gamla vänner! Det går inte!” 

 

 ,sa en av våra intervjupersoner. Även i tidigare forskning uppmanas före detta missbrukare i 

eftervården att bryta upp med den tidigare bekantskapskretsen som fortfarande lever i 
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missbruk (Kjellman 2003, s. 147). En av våra informanter förklarade att om man som nykter 

möter en som man tidigare missbrukat med, kan denne lätt bli avundsjuk på den andre och 

medvetet ”trycka ner” den andre i missbruket igen.  Rønning (2011 s. 67) menar att om man 

har ett nätverk med människor med liknande problem som en själv, så kan detta vara ett 

hinder om man vill förändra sina vanor. Detta kan leda till ett negativt socialt kapital. 

       Då vi skriver tidigare destruktiva relationer, syftar vi inte enbart på de människor som 

våra intervjupersoner missbrukat med, utan det kan också innefatta våld i nära relationer. I vår 

studie har vi kunnat se hur några kvinnor levt i destruktiva förhållanden där det förekommit 

både manipulation och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Tidigare forskning av personer med 

missbruksproblematik visar på att det finns flera kvinnor som fått lämna eller förändra 

våldsamma relationer (Forsberg 2009, s. 25). En önskan från en av intervjupersonerna var att 

LP måste bli bättre på att ta upp mäns syn på kvinnor och kvinnomisshandel i sin verksamhet.  

 

8:2.2. Återupprättade relationer 

Det finns inte enbart destruktiva relationer sedan tidigare, utan det finns också betydelsefulla 

relationer från förr som ansågs viktiga att bygga upp på nytt. Flera av våra intervjupersoner 

berättade om att många av deras tidigare relationer återupprättats efter att de lämnat missbruk 

och kriminalitet bakom sig. Av de informanter som har barn, har just dessa relationer ansetts 

mycket viktiga att återuppta och några har också haft sina barn omhändertagna tidigare. En av 

männen har idag återfått kontakten med sin dotter och sa så här:   

 

”… det är ändå en ny chans att vara pappa. Det är stort för mig”. 

 

Ibland ser barnen själva förändringen hos sin förälder och någon berättade att barnen själva 

valt att flytta tillbaka till sin mamma. I vissa fall tar det dock lång tid att bygga upp ett 

förtroende. En av männen sa att han tillät att det tog tid och han tycktes ha en förståelse för att 

det varit som det har varit. Kasams begrepp begriplighet handlar just om att kunna förstå det 

som inträffat (Nilsson 2002, s. 5) och att svårigheter kan förklaras (Antonovsky 2005, 44).                                                      

Enligt tidigare forskning är det av stor vikt för före detta missbrukare att återskapa sociala 

relationer, i synnerhet till de egna barnen (Forsberg 2009, s. 33). Det har också visat sig att 

flera efter sin behandling fått en bättre relation till sina barn (Grape 2009, ss. 28-29).  

       Några av våra informanter har också lyft fram andra relationer som återupprättats, där 

syskonrelationen varit viktig. En kvinna sa så här: 
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 ”Nu, det senaste året så har jag och min äldsta syster fått en riktigt bra kontakt. 

Hon fattar att man kan säga saker till mig. Hon har liksom förstått att jag är 

pålitlig…”.  

 

Precis som i relationen mellan förälder och barn, ser vi också att det är viktigt att kunna lita på 

varandra i en syskonrelation. Just tilliten är en av grundenheterna i det sociala kapitalet enligt 

Putnam (2006, s. 18). Enligt Kjellman (2003 s. 147) har personer i eftervården blivit 

uppmuntrade till att återuppta relationer med släktingar. Flera har också efter sin behandling 

fått en bättre relation med sina syskon enligt tidigare forskning (Grape 2009. ss. 28-29).  

       Förutom återupprättade relationer med barn, syskon och övriga familjemedlemmar, har vi 

också kunnat se försoning i andra kontakter till människor och myndigheter, där de ville "göra 

rätt för sig". Det kunde till exempel handla om att be om förlåtelse till poliser, åklagare, 

socialsekreterare, häktespersonal med flera. En av männen menade att han upplevt hur Jesus 

förlåtit honom och hur han velat be andra om förlåtelse som han sargat på vägen. En gång var 

han på ett möte med Brottsförebyggande rådet. Där fick han be en man om förlåtelse för att 

han stulit hans bil vid ett tidigare tillfälle.  

 

”Och han kramade om mig och sa: Du är förlåten och så och sedan blev vi 

vänner han och jag och vi har varit ute och föreläst tillsammans va, och då 

brukar vi ta upp den episoden. Så förlåtelsen, det är kraft i den…”. 

 

 Putman menar att socialt kapital är den sociala samvaron av nätverk, normer, tillit, som 

gynnar samverkan och samarbete till gemensam nytta (Eriksson 2001, s. 15). Slutligen säger 

vår intervjuperson såhär:  

 

”… jag är helt upprättad i … där jag, där jag var bannlyst så jag… Där har de 

inte velat ta i mig med tång… Så idag är jag ju, deras bild, kommunens bild av 

mig är ju en helt annan va. Så man är med lite överallt". 

 

8:2.3. Ny social gemenskap 

Förutom att relationer återupprättas, så har även nya sociala nätverk skapats. När det gällde 

social gemenskap har vi hos vissa kvinnor förstått att väninnorna blivit betydelsefulla för dem 

efter missbruket. En kvinna uttryckte det så här:  
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”Jag tror det är viktigt, för i missbruksvärlden, det är så mansdominerat. Jo, men 

idag känns det bra att ha de här kvinnliga, vi har roligt ihop”. 

 

Två av kvinnorna nämnde att anledningen att relationen till andra kvinnor var svårare under 

missbrukstiden berodde på konkurrensen.  

 

”Om droger, män, pengar” 

 

,nämnde en av kvinnorna. Enligt tidigare forskning av kvinnor som levt i drogberoende, ansåg 

de att det var mycket tillfredsställande att få bli vän med andra kvinnor. När de levde i 

missbruk var detta mycket ovanligt då rivalitet ofta förekom emellan kvinnor (Forsberg 2009, 

s. 32). Bland de manliga intervjupersonerna framkom inte behovet av vänskapsrelationer lika 

tydligt. 

       När det gäller den sociala gemenskapen inom både LP-verksamheten och i församlingen 

har den varit mycket viktig och betydelsefull för alla våra informanter. Någon av dem berättar 

också att gemenskapen där känns som en familj och en ny livsstil. Enligt flera av våra 

intervjupersoner bygger LP-verksamheten främst på gemenskap. 

 

 ”Det handlar om att få människor att känna sig välkomna och så"..."det 

viktigaste av allt är att de får en ny gemenskap...” 

 

 En kvinna säger så här om LP-kontakten: 

 

 ”... först och främst är det ju folk som ska komma samman och känna lite 

samhörighet, för jag tycker att bara en sådan liten grej, kan göra en hel del. Det 

gjorde det för mig i alla fall”...”man är aldrig ledsen när man går härifrån. Ja, 

om det inte har hänt något. Man är alltid glad!”  

 

En av intervjupersonerna berättade att när han för första gången kom i kontakt med LP så 

möttes han av kärleksfulla människor som kramade om honom. 

 

”Jag har aldrig fått en kram… Någonstans, de mötte mig som jag var, som jag 

är, var då och så hjälpte de mig på vägen…”. 
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Att församlingen har haft en stor betydelse för de flesta av intervjupersonerna framkommer 

vid flera tillfällen. Något som lyfts fram är upplevelser som: 

 

 ”… man blir bemött med respekt och jag ska säga det att, jag brukar säga det att 

församlingen betyder oerhört mycket för det är ju min familj…”....."jag kan ju 

tycka att församlingen är ju den viktigaste delen egentligen, om man nu hittar 

den där tron, att bygga upp ett socialt nätverk”. 

 

Även Grapes (2009, ss. 28-29) studier pekade på att i de fallen där inte familjekontakterna var 

så bra, verkade det som om församlingsgemenskapen till stor del kunde ersätta detta. Sen vill 

vi ändå framhålla att församlingsgemenskapen inte passar alla utan som i alla olika slags 

gemenskaper kan det skapa känslor att man inte delar åsikter eller värderingar. Något som ett 

par kvinnor av intervjupersonerna ansåg var, att församlingen var viktig, men hade inte fullt 

ut känt sig hemma i församlingens kultur av olika anledningar. 

      Gemenskapen och sammanhållningen i tron som finns inom LP och församlingar tycks 

överlag vara viktiga för de personer vi intervjuat, men vi har även kunnat se en baksida av det. 

En av intervjupersonerna beskrev hur hon känt sig tvungen att gå till kyrkan och att outtalade 

krav lagts på hennes axlar när det gäller engagemanget i kyrkan. En annan beskrev hur någon 

påpekat att han pratat för lite om Jesus de gånger han varit framme i kyrkan och berättat om 

sin historia eller vittnat, som de också kallar det. Det tycks vara vanligt förekommande med 

vittnesbörd (en berättelse om det svåra man tagit sig igenom och vad Gud gjort i ens liv) då 

LP håller i gudstjänsterna. En kvinna tycker att det skulle ha ännu mer av det, medan en annan 

ifrågasätter om dessa före detta missbrukare själva är redo för att gå upp och prata om sitt liv. 

 

”Nu har det lättats upp, men då var det ju så att man skulle gå fram och vittna 

och folk var så nervösa och ja… egentligen, om man tänker idag, är det etiskt att 

människor i behandling ska gå i en kyrka framför okända människor och berätta 

om sitt liv?”  

 

En annan invändning hos intervjupersonerna är att det ibland kan bli lite för mycket av den 

gemenskap som finns inom till exempel LP. En del fortsätter att arbeta där, utan att se 

någonting annat. De bor tillsammans och åker på gemensamma semestrar. En av kvinnorna 

ser en fara i detta och att det nästan kan bli sekteristiskt. Dock påpekar denne person att det 

blivit mycket bättre idag. Inom socialt kapital talas det om begreppet bonding. Det är något 
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som utvecklas tillsammans med de som liknar oss själva och detta kan upplevas negativt då 

det kan stärka slutna och täta nätverk (Rønning & Starrin 2011, ss. 36-37). Forskningsresultat 

visar att till exempel sektliknande relationer där det förekommer alltför nära relationer och där 

det inte lämnas någon plats för den enskilde, kan orsaka ett psykiskt lidande (Starrin 2011, s. 

96).  

       LP-verksamheten behandlingsprogram inriktar sig på ande, kropp och själ. LP-

verksamheten håller en tydlig profil där de lyfter fram en kristen livsåskådning där Gud och 

Jesus står i centrum och är dess religiösa förgrundsfigurer. Det finns inga uttalade krav på 

dem som söker behandling att dela samma trosuppfattning. Något som framkommer i 

intervjuerna är att den kristna livsåskådningen med Gud och Jesus, är viktig och betydelsefull, 

dels i den sociala gemenskapen inom LP men även på det personliga planet. Alla vi intervjuat 

är idag bekännande kristna. De flesta fick en tro då de kom i kontakt med LP-verksamheten 

men några har haft det sedan tidigare. Majoriteten av våra intervjupersoner upplever att tron 

handlar om en nära relation med Gud. Att han är personlig, inte något diffust och fyra av 

intervjupersonerna beskriver relationen med Gud så här: 

 

”Det är ju som den pappan som man aldrig haft innan, som man helt plötsligt 

har va. Det är ju en styrka att ha det med sig…”. 

 

 ”Jesus är mitt allt… Jag skulle inte kunna leva utan Jesus”. 

 

 ”Som en nära vän faktiskt”.  

 

”Den viktigaste relationen är Gud". 

 

Antonovsky (2005, s. 45) nämner Gud som en av resurserna som man kan uppleva att man 

har tillgång till för att kunna hantera svårigheter i sitt liv, som en del i kasam.  

       Som vi tidigare nämnt så är en livsåskådning där Gud är i centrum en viktig del inom LP-

verksamheten. Enligt tidigare forskning har personal sett hur flera före detta missbrukare gått 

in i en ”andlig flummighet” där de inte är redo att möta den sociala världen (Johansson 1997, 

ss. 189-190). I det här sammanhanget tror vi att ”andlig flummighet” står för en stark tro, en 

överandlighet, där man flyr från sitt eget ansvar. Av de vi intervjuat i vår studie har flera dock 

lagt en tyngd vid hur viktigt det är att vara sund i sin kristna tro. En man uttryckte sig så här: 
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”… jag har ju ansvar. Jag åker ju inte runt på ett hallelujamoln och blir 

radiostyrd. Jag måste ju ha två ben, jag har ju ett förstånd också. Det är 

jätteviktigt!” 

 

Holm (2005, s. 90) menar att våra relationer och hur vi ser på andra påverkas av vilken 

människosyn vi har. Vi kan se hur flera av våra informanter lyft upp den människosyn de 

påstås fått genom sin kristna livsåskådning och den kristna behandlingen genom LP-

verksamheten, vilket de menar har påverkat sitt eget bemötande av människor 

En av kvinnorna berättade: 

 

”… jag har en helt annan syn på saker idag överhuvudtaget än vad lillsyrran har. 

Alltså, det är ju mycket sådant som Gud, Jesus hjälper mig med. Att se 

människor på ett annat sätt.” 

 

8:3. De sociala nätverkens betydelse 

8:3.1. Ofrivillig – eller självvald ensamhet? 

De flesta av våra intervjupersoner ansåg att den sociala gemenskapen var viktig för att 

bibehålla ett drogfritt liv. En av männen sa så här: 

 

 ”Ja, relationen med andra människor är alltid viktig. Det handlar om att man 

hittar en ny gemenskap, att hitta människor som bryr sig om en och jag vet att 

om jag skulle sluta på LP och kanske inte ha något annat alternativ, något annat 

arbete, så vet jag precis hur mitt liv kommer till att bli. Då börjar jag isolera mig, 

sen börjar jag tycka livet är piss och så går jag tillbaks till missbruket igen”. 

 

Vidare talade han om den påtvingade ensamheten som kan komma då man lämnar ett 

behandlingshem. Han sa också så här: 

 

 ”... att komma i ett utanförskap från en gemenskap som det ändå blir på ett 

behandlingshem... då väljer många hellre gå in i den gemenskap som 

drogmissbruket innebär”. 
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 Flera nämner den ofrivilliga ensamheten som en riskfaktor för att gå tillbaka till drogerna och 

de relationer som är kopplade med missbrukslivet. Tidigare forskning talar också om hur 

ensamheten kan orsaka att man återgår till drogerna och det gamla umgänget från 

missbrukstiden, dock ur en lite annan synvinkel. Här beskrivs mest den ensamhet som 

kommer av att man brutit upp med bekantskapskretsen som fortfarande lever i missbruk, samt 

de som inte lever i någon parrelation (Kjellman 2003, s. 147).  

       Det finns också en annan sida av den ofrivilliga ensamheten. En man uttryckte att han 

under missbrukstiden upplevde sig som utfryst av andra människor och myndigheter och att 

detta medförde att han var beredd att ta sitt liv. Flera av intervjupersonerna berättade om 

depressioner och självmordsförsök i samband med missbruket.  Putnam (2006) lyfter vikten 

av att den sociala samhörigheten har betydelse för hälsa och välbefinnande och genom att 

tillhöra vissa sociala nätverk kan dessa förstärka hälsogynnande vanor. Putnam hävdar även 

genom studier han gått igenom att den sociala samhörigheten kan skydda oss från depression 

(Putnam 2006, ss. 345, 348-351). Även i  kasam talas det just om vikten av att uppleva ”en 

känsla av sammanhang” för att kunna bevara sin hälsa (Westlund och Sjöberg 2008, s. 13). 

Av våra intervjupersoner som hade en depressiv period i samband med missbruket, har vi 

inget belägg för att deras depressioner orsakades av ensamhet men mannen som känt sig 

ensam och utfryst ansåg att han blev depressiv av den anledningen, att han stod utanför en 

social gemenskap. 

       Trots att den drogfria sociala gemenskapen är en mycket viktig faktor för att avhålla sig 

från missbruket och inneha ett gott psykiskt välbefinnande, har vi ändå kunnat se hur 

ensamheten haft en stor betydelse för många av våra intervjupersoner i ett visst skeende av 

processen. Vi talar om den självvalda ensamheten, det vill säga förmågan att kunna vara själv. 

För majoriteten av kvinnorna vi intervjuat, anses ensamheten vara av stor vikt. Det handlar 

mycket om att lära känna sig själv. En kvinna menade att detta var: 

 

 ”… superviktigt! Det är därför jag gjorde egenbehandling!” 

 

Hon gillade inte alls parbehandling (behandling som du gör tillsammans med din partner på 

samma behandlingshem), utan ansåg att behandling bör göras individuellt.  

 

”Bli stark var för sig, för likaväl som man kan peppa varandra, kan man dra ner 

varandra. Jag tycker ensamheten är jätteviktig!”  
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Att bygga upp självkänslan ansågs också vara av stor vikt. En annan kvinna lyfte också fram 

betydelsen av att bli vän med ensamheten och hitta sig själv. Hon förklarade hur viktigt det är 

att kunna se sig själv och se vilka bitar i ens liv, som man måste ta tag i.  

 

”Jag tror att det är jätteviktigt att man är ensam, lära sig vara ensam, att bli starkt 

i sig själv, innan, för det är så lätt att fara in i olika relationer”.  

 

I Forsbergs (2009 s.25) studie lyftes även detta fram. Kvinnor som tidigare missbrukat 

uppskattade ensamheten som hade gett dem styrka, i synnerhet efter att de lämnat våldsamma 

relationer bakom sig.  

 

8:3.2. Stöd och tillit 

Att flera upplevde att den sociala gemenskapen hade bidragit till att våra intervjupersoner 

lyckats bibehålla sitt drogfria liv, har vi konstaterat.  Det som varit viktigt i relationerna har 

varit flera olika faktorer, allt ifrån psykiskt stöd till praktisk och materiell hjälp. Något som 

lyfts upp är den glädje som finns i en gemenskap, samt den motivation och uppmuntran som 

ges till varandra. Att känna sig behövd och dela tron tillsammans har också varit av betydelse. 

En av de män som deltagit i vår studie uttryckte sig så här: 

 

 ”… att bli uppmärksammad, att bli sedd och bli sedd som en människa, inte 

bara öhh, där ligger den skitige knarkarn, utan bli sedd för den man är, att man 

faktiskt är en människa, man har ett värde. Det är så stort”.  

 

En av kvinnorna vi intervjuat sa:  

 

”Att någon blir glad när du kommer, till kyrkan till exempel. Någon som ger ett 

leende. Någon som saknar dig. Det är jätteviktigt!”  

 

Den sociala gemenskapen har också varit viktig för våra informanter då de vill lätta sina 

känslor för varandra eller vissheten om att kunna ringa någon mitt i natten om något inträffat 

eller då de känner ett ”sug” efter droger. Socialt kapital handlar just om att vi har resurser i 

våra sociala nätverk som vi kan ha nytta av när vi behöver dem (Rønning & Starrin 2011, s. 

23) och även begreppet hanterbarhet inom teorin kasam, innebär att veta att man har tillgång 

till olika resurser för att bemästra de stressorer man möts av (Antonovsky 2005, s. 45).  
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       Det är inte bara stöd från släkt och vänner som varit viktiga för våra intervjupersoner, 

utan även stöd från personal och professionella. I synnerhet handlar detta om hur till exempel 

socialsekreterare, behandlingspersonal och arbetsgivare med flera trott på dem, även då våra 

informanter inte haft förmågan att tro på sig själva. En av kvinnorna i vår studie berättade hur 

hon fått avslag av socialtjänsten till att komma till ett av LP:s behandlingshem men när hon 

sedan fick en annan socialsekreterare så sa denne: 

 

 ”… vi ska satsa på henne” och så fick hon komma i väg till det behandlingshem 

hon önskade. ”Så det behövs bara en som tror på en… Man behöver bara en”.  

 

En annan av kvinnorna talade också om hur en av hennes nuvarande arbetsgivare, samt hur 

personalen på ett av LP:s behandlingshem, trodde på henne. 

 

 ”… hon trodde på mig och hon gav mig jobb och det var inga problem, utan de 

trodde på mig. De på ... trodde på mig”.  

 

Tidigare forskning lyfter också upp vikten av stöd från personalen. Att bli sedd, ha någon som 

tror på en och som också kan vara ärliga och sätta gränser (Forsberg 2009, ss. 28-29). Våra 

intervjupersoner ser även vikten av stöd från andra professionella än bara personalen.  En av 

männen vi intervjuat lyfte också upp relationen med personalen ur ett annat perspektiv, 

nämligen att se personalen som förebilder. Han sa så här:  

 

”… kontakten med personalen, jag har ju sett till de som gått före också och i 

olika samtal när det varit jobbigt på olika vis så har det varit en styrka i det”.  

 

I den sociala gemenskapen är det några av våra informanter som lyfter fram tilliten som en 

viktig del. Putnam (2006, s. 18) förklarar begreppet socialt kapital som: ”band mellan 

individer-sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår mellan 

dem”.  En av våra intervjupersoner berättade om vikten att först arbeta med att lita på sig själv 

när det gäller tilliten i relationer. 

 

 ”… när man inte litar på sig själv, är det svårt att kunna lita på andra 

människor”.  
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Vänner och kollegor anses ha en betydande roll för våra informanter då de vill anförtro sig till 

någon och en kvinna nämnde att det förtroendet hon har för sina vänner, har hon inte på 

samma sätt för sina barn. En annan av våra intervjupersoner som idag arbetar inom LP sa så 

här:  

 

”För mina kollegor känner jag tillit, absolut. Det gör jag, men de har också 

bevisat att de står fast vid sin punkt. Att de finns för en”.  

 

Vidare förklarade hon att hon tror att det beror på att de delar samma kristna tro.  

 

”Alltså för min del så känns det så att, man kan ju prata om vad som helst då”  

 

,sa hon och menade också att tilliten till kollegorna bara växer och blir starkare. I det sociala 

kapitalet lyfts vikten av tillit fram. Putnam menar att tillit underlättar samarbete och i 

samarbetet skapas ett ömsesidigt beroende som i sin tur leder till ökad tillit (Östergren 2001, 

s. 19).  

       De flesta av våra informanter tyckte det är viktigt att dela tron, värderingar och 

gemensam livsåskådning tillsammans med andra men några har också lyft upp vikten av att 

träffa andra som har en liknande bakgrund som en själv. En av kvinnorna vi intervjuat sa så 

här: 

 

 ”När jag tänker på gamla saker så är det lite jobbigt, så det är skönt att ha någon 

som stöttar en, som verkligen, som verkligen förstår och som tittar en i ögonen”. 

 

 Vidare berättade hon att personer med liknande erfarenheter kan trösta och verkligen förstå 

en utan att tycka synd om henne, för det är något hon menar sig ha svårt för. Begreppet 

hanterbarhet inom kasam innebär att man med hjälp av resurser, som till exempel vänner, kan 

bemästra de stressorer och svårigheter man möts av och samtidigt upplever man sig inte som 

ett offer för det olyckliga som sker (Antonovsky 2005, s. 45). Enligt tidigare forskning har 

också stödet från människor i en liknande situation varit viktig (Greiff & Skogens 2012, ss. 

198, 201, 204-206). 
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8:3.3. Meningsfullhet och motivation 

Det var flera av våra intervjupersoner som ansåg att det kändes viktigt och betydelsefullt att få 

ge någonting tillbaka eller bidra med något utifrån sin egen erfarenhet. En av männen i vår 

studie uttryckte sig så här: 

 

 ”Idag har jag ett så jättebra liv, liksom att jag så här att min sämsta dag som 

nykter är bättre än min bästa dag som påverkad, och sen är jag väldigt driven av 

att jag här får möjligheten att hjälpa andra människor, att visa andra människor 

att det finns en annan väg ur misären, att få vara ett ställföreträdande hopp… 

mitt liv har varit en belastning för samhället. Idag vill jag vara en tillgång för 

samhället, som att ge tillbaks allt det jag fått genom åren…”. 

 

 I tidigare forskning nämns det att personer som haft missbruksproblematik, vill arbeta med 

alkohol- och narkotika behandling, för att få ge något tillbaka (Daffy & Balwind 2013). Det 

tredje begreppet inom kasam är meningsfullhet, som är en motivationskomponent. För den 

som innehar en hög grad av kasam (känsla av sammanhang) i sin tillvaro, innebär det bland 

annat att denne känner att det finns något i livet som uppfattas som viktigt och värt att 

engagera sig i (Antonovsky 2005, ss. 45-46). Utifrån våra intervjuer kan vi förstå att dessa 

personer numera upplever en mening med livet och har ett starkt engagemang för LP, och har 

en vilja att hjälpa människor där, samt ett engagemang för församlingen, för sin kristna tro, 

men också för sina barn, vänner och övriga släktingar. 

 

9. Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att vi ville förstå före detta missbrukares upplevelser av det sociala 

nätverket utifrån LP-verksamhetens eftervård. Som metod har vi använt oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, där vi har intervjuat åtta personer, fyra män och fyra kvinnor. De 

har alla varit i kontakt med LP-verksamheten och lever idag ett drogfritt liv. Studiens resultat 

visade att gemenskapen i de olika sociala nätverken har varit mycket viktiga för att kunna 

bibehålla ett drogfritt liv. En känsla av tillhörighet, att bli sedd, känna stöd och tillit, samt 

upplevelsen att någon tror på en, har varit det som ansetts mest betydelsefullt i de sociala 

nätverken.  LP-kontakten och kyrkan framstod ha en betydande roll i LP-verksamhetens 

eftervård för att skapa nya sociala nätverk. Även sysselsättning ansågs vara viktig för att 

bygga upp nya relationer och detta är något LP-verksamhetens eftervård bidragit till. I vår 
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studie framkom nödvändigheten att bryta upp med vänner och umgänge från missbrukstiden, 

som haft ett negativt inflytande, men att det samtidigt ansågs betydelsefullt att återupprätta 

relationen med de egna barnen och även med syskon. Vi har även kunnat se risken med 

ideologiska verksamheter, då det ibland kan leda till ett beroendeförhållande till 

organisationen när det gäller till exempel att få en sysselsättning. Likaså kan det finnas en risk 

att känna att du bör ha samma livsåskådning som verksamheten står för. 

 

10. Slutdiskussion 
Vi vill börja med att poängtera att slutresultaten i vår studie eventuellt sett annorlunda ut om 

vi använt oss av ett annat urval i denna studie.  För det första hade vi kanske fått skillnader i 

resultatet om vi vänt oss till andra frivilliga organisationer, statliga eller kommunala 

verksamheter. Då är det inte säkert att församlingen/kyrkan varit en av de främsta resurserna i 

de sociala nätverken, som resultaten visat i vår studie. Som vi nämnt tidigare i metodkapitlet 

är vi medvetna om bristen när det gäller tillförlitligheten i urvalet av intervjupersoner. Något 

annat som kunnat påverka resultaten i en annan riktning är om vi till exempel valt att enbart 

intervjua män. Här kan vi se att resultaten skiljer sig mellan män och kvinnor när det gäller 

tidigare destruktiva relationer och vänners betydelse. Genom det strategiska urvalet och 

tvåstegsurvalet hittade vi de intervjupersoner vi önskade till vår studie. Personer som lyckats 

bibehålla sitt drogfria liv, samt en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Vi har utfört 

intervjuerna på tre olika orter i södra Sverige för att få ett bredare perspektiv på LP-

verksamheten i stort, utan att göra några jämförelser mellan orterna. Dock kunde vi ha fått en 

fördjupad förståelse av LP-verksamhetens arbete med sociala nätverk i eftervården genom fler 

antal orter i urvalet, men vi gjorde denna avgränsning på grund av tidsbrist.  

        I vår studie har vi förstått att det sociala nätverket haft större inverkan än vi från början 

kunnat tro när det gäller att bibehålla ett drogfritt liv. Att ta ett eget beslut att lämna drogerna 

är en viktig del men det sociala stödet upplevs nödvändigt. Betydelsen av gemenskap och att 

känna en tillhörighet, har för våra intervjupersoner haft en avgörande del i deras process att 

återgå till ett liv utan missbruk. Att bli sedd, känna stöd och att ha någon som tror på en har 

också varit viktiga faktorer. För de som hamnar utanför en drogfri gemenskap, i en ofrivillig 

ensamhet, är risken stor att dessa personer söker sig tillbaka till det tidigare destruktiva 

nätverket och återfaller i missbruk. Längtan efter att få tillhöra en gemenskap verkar vara 

mycket stark hos de människor vi intervjuat. Dock finns det sociala nätverk som har ett 
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negativt inflytande och enligt våra informanter är det nödvändigt att bryta med det gamla 

umgänget från missbrukstiden för att bibehålla ett drogfritt liv.  

       LP-verksamheten är en av flera frivilligorganisationer som arbetar med eftervård. Här har 

vi kunnat se hur deras arbete har utvecklats över tid men vi tror att det skulle kunna utvecklas 

ännu mer. LP-kontakten och församlingen är en naturlig gemenskap, där många av våra 

intervjupersoner hittat ett nytt socialt nätverk.  

       Det vi kan uppleva som en svaghet i LP-kontakten, är faran med att bli kvar och endast ha 

sin nya sociala gemenskap där. Å ena sidan har vi sett styrkan i att finna stöd från personer 

med liknande bakgrund och med en gemensam livsåskådning. Å andra sidan har flera 

personer uttryckt vikten av att integreras i samhället och undvika en alltför isolerad grupp som 

det kan medföra. Hur enkelt är det för före detta missbrukare att få en ny chans i samhället? 

När arbetsgivare efterfrågar utdrag ur brottsregistret är det näst intill omöjligt att få en 

anställning eller praktikplats vilket gör att många blir kvar på de praktikplatser som LP-

verksamheten eller församlingarna erbjuder. Det kan som exempel vara en plats på 

secondhand eller LP-kontakten som ibland kan upplevas som typiska arbeten som 

missbrukare hamnar på enligt våra informanter. Här ser vi betydelsen av en viktig insats från 

samhället att vara tydligare och mer strukturerade i arbetet med att hjälpa dessa människor, att 

få möjlighet till en praktikplats. Kanske bör det även utvecklas ett bättre samarbete mellan 

myndigheter och egna företagare, som är beredda att ge före detta missbrukare och kriminella 

en ny chans genom att våga tro på dem och erbjuda en anställning i sitt företag, utan att 

stämpla dem för deras förflutna. En sysselsättning skapar möjligheten att bygga ett nytt socialt 

nätverk, samt kan förmedla en känsla av tillhörighet, som vi sett varit mycket viktig för att 

kunna bibehålla ett drogfritt liv.  

       I tidigare forskning anser Nordling (2010) att det är slöseri med mänskliga och 

ekonomiska resurser om det brister i eftervården, det kanske ligger något i det? Återfall i 

missbruk är inte bara ett problem på individnivå, utan också på samhällsnivå. I LP-

verksamheten tycks eftervården och arbetet med sociala nätverk ha en betydande roll i 

processen att bibehålla ett drogfritt liv, men hur kan eftervården utvecklas ytterligare? Finns 

det fler viktiga faktorer när det gäller att bibehålla en drogfri livsstil? Hur arbetar andra 

frivilliga organisationer och samhälliga verksamheter med eftervård, sociala nätverk och 

övriga framgångsfaktorer? Behövs det göras justeringar i behandlingsprogrammen som finns i 

dag för att förebygga återfall i missbruk? Detta är frågor som väcks genom arbetet med vår 

uppsats och det vore intressant att utforska detta i framtida forskning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

• Ålder? 
• Hur länge har du varit drogfri/nykter? 
• Vilka verksamheter/myndigheter har du fått hjälp av? 

 

Behandling 

• Kan du berätta hur du kom i kontakt med LP-verksamheten? 
• Vill du berätta om hur det gick till när du blev drogfri/nykter? 

 

Eftervård 

• Vill du berätta om tiden efter behandlingshemmet? 

 

Motivation 

• Berätta om vad som har varit viktigt för dig för att kunna bibehålla ditt 
nya drogfria liv? 

 

Socialt nätverk 

• Vilka människor umgås du med en normal vecka? 
• Vad gör ni ihop? 
• Vilka är de viktigaste relationerna för dig? 

 

Avslutning 

• Är det något annat som du vill lyfta fram i denna process som varit 
betydelsefullt för dig? 

• Om du skulle välja tre saker eller ord som beskriver på vilket sätt LP 
verksamhetens eftervård haft betydelse för dig, vad skulle du säga då? 
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      Bilaga 2 

Informationsbrev till informanter  
 
Tid: 
 Plats:  
 

 

Hej!  

Vi är tacksamma för att du vill ställa upp på en intervju och vi ser fram emot att få lyssna på 
dina upplevelser.  

Det som framkommer under intervjun kommer att användas till vårt examensarbete där vi 
kommer att undersöka på vilket sätt LP verksamhetens eftervård haft betydelse för att bygga 
upp nya sociala nätverk och bibehålla ett drogfritt liv. 

Vi kommer att vara två stycken som genomför intervjun och det beräknas ta cirka en timme 
och kommer att spelas in. Det inspelade materialet kommer att raderas efter att vi skrivit ner 
det som sagts under intervjun.  

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla som intervjuas 
kommer att vara anonyma, varken namn eller ort kommer att synas i arbetet. Ditt deltagande 
är frivilligt och du kan när du vill välja att avbryta intervjun . Intervjun med dig kommer vi 
endast att använda i vårt examensarbete och ingen obehörig kommer att ta del av materialet. 

Är det något du undrar över så hör gärna av dig till oss! 

 

Med vänliga hälsningar     

Camilla Hagman    Mia Blomgren 

Telnr: 070-565 96 71  Telnr: 0736-138 195  

  

Handledare: Anders Lundberg 

Epost: anders.lundberg@lnu.se 
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