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ABSTRACT 

Research about social support and social networks has mostly concerned the impact on a per-
son’s wellbeing and health. However an aspect largely neglected is how social support within 
the social networks can affect the process of giving up a drug abuse. The purpose of this paper 
is to contribute to a better understanding of what role the social support within different rela-
tionships can have on the process of giving up drug abuse. Furthermore the aim is to examine 
how a self-help group can provide social support in the transitional period after leaving a drug 
abuse. The study is based on qualitative interviews with staff and participant from a self-help 
group.  System theory and social network theory has been used to interpret the empirical re-
sults. The main result shows that the social support from the social networks are viewed as 
important by all women. However the social support given to the women from close relation-
ships is not necessarily constructive in the process of rehabilitating from a drug abuse. In ad-
dition the result has shown that distrust and inequality in power relationships can lead to lack 
of support within the professional network. In accordance to earlier studies, a self-help group 
can be seen as complementary in the rehabilitation of a drug abuse.   
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Inledning 
Mycket av de diskussioner och debatter som förs på samhällelig nivå kring missbruksfrågor 
berör främst missbrukets uppkomst eller vilka behandlingar som är mest effektiva. Detta anser 
vi även har återspeglats i undervisningen på socionomutbildningen. Dessa frågor är självfallet 
angelägna och nödvändiga kunskaper att ha för socialarbetaren som har daglig kontakt med 
missbrukare i sitt arbete. Lika viktigt tycker vi det är att få kunskap om vilka faktorer som 
leder till att en individ faktiskt lyckas behålla sin drogfrihet över tid.  

I uppsatsens inledningsskede fick vi kännedom om Qvinnoqulan som är en verksamhet driven 
på projektbasis av RFHL. På RFHL:s hemsida beskrivs en av Qvinnoqulans grundtankar en-
ligt följande: 

Hos missbrukande kvinnor finns ofta en bild av det ordnade livet utan droger. 
När många väl blir drogfria så märker man att det ordnade livet inte alltid är 
så roligt och idylliskt som man en gång tänkte sig. Tvärtom kan livet utan 
droger vara väldigt fattigt, tråkigt och ensamt. Det händer inte mycket. Man 
har inte råd att göra saker. I denna fas är det mycket lätt att trilla dit igen.  
Att få kvinnor att hålla kvar vid drogfriheten är en av Qvinnoqulans allra vik-
tigaste uppgifter. Det aktiva kamratstödet och systerskapet är i sig ett skydd 
mot återfall. Samtidigt är återfall för de allra flesta en del av processen från 
droger och utanförskap till nykterhet och arbete. Om någon skulle ta återfall 
så hjälper vi till med att ta de nödvändiga kontakterna för att bryta återfallet 
om kvinnan söker kontakt. 
http://rfhl.se/stockholm/index.php?option=com_content&task=section
&id=5&Itemid=27 

Vid ett möte med verksamheten beskrevs vidare att när socialtjänstens insatser är avslutade så 
blir det ofta upp till individen själv att klara av sin återanpassning till ett drogfritt liv. Detta 
kan bli problematiskt för många individer då även om individen lyckats bli drogfri kvarstår ett 
stort arbete med att försöka skapa en fungerande tillvaro igen. De menar att Qvinnoqulan kan 
utgöra ett nödvändigt stöd i den processen.         Ak-
tuell forskning av Skårner (2001) visar att brytningen med missbrukarvärlden ofta kan innebä-
ra att individen inte bara väljer bort drogen från sitt liv utan även tvingas välja bort betydelse-
fulla sociala relationer. Enligt Skårner (2001) så kan den isolering och ensamhet som uppstår 
under den första perioden av drogfrihet öka risken för återfall (Ibid., s. 315). För många kan 
olika former av stöd eller självhjälpsgrupper utgöra en brygga mellan missbruksvärlden och 
den ”vanliga” världen.  

Utifrån den tidigare forskningen och Qvinnoqulans beskrivningar av sin verksamhet ställde vi 
oss frågan om det kan det vara så att det är bristen på det sociala stödet från de professionella 
och privata nätverken under återhämtningsprocessen som gör att det finns ett behov av verk-
samheter som Qvinnoqulan? I den här studien vill vi därför få en större förståelse för hur någ-
ra kvinnor från Qvinnoqulan upplevde stödet från de sociala nätverken och vilken betydelse 
det kan ha i återhämtningsprocessen från ett drogmissbruk. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och förstå hur det sociala stödet från de sociala nätverken 
påverkar några kvinnors återanpassning till ett drogfritt liv och att få en ökad förståelse för 
hur Qvinnoqulan kan utgöra ett socialt stöd.  

De forskningsfrågor som vi valt för att besvara syftet är: 

- Hur beskriver kvinnorna det sociala stödet från sina nätverk under missbrukstiden?  

- Hur beskriver kvinnorna sina nätverk på vägen till ett drogfritt liv? 

- Hur beskriver kvinnorna det sociala stödet på Qvinnoqulan? Vad skiljer det sociala 
stödet kvinnorna kan få på Qvinnoqulan från det de kan få av de professionella eller 
privata nätverken? 

- Hur beskriver kvinnorna betydelsen av det sociala stödet från nätverken vid återfall? 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen innehåller sju kapitel.  I det första kapitlet presenteras studiens inledning samt syfte 
och frågeställningar. Därefter kommer en redogörelse av studiens centrala begrepp samt bak-
grunden till studien. I nästa kapitel gör vi en genomgång av tidigare forskning inom studiens 
valda ämnesområde. Uppsatsens teoretiska perspektiv presenteras i kapitel 4. I det femte ka-
pitlet redogör vi för studiens metod. I kapitlet 6 redovisas först det empiriska materialet som 
sedan analyseras och kopplas till tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna.  I 
kapitel 7 diskuteras studiens resultat och metod samt ges förslag till vidare forskning. Till slut 
följer en litteraturlista och tillhörande bilagor.  

 



 3

Bakgrund och centrala begrepp 
I detta kapitel har vi valt att presentera några viktiga begrepp som är centrala för vår uppsats. 
Kapitlet inleds med en presentation av begreppen missbruk, återfall och en definition av pro-
fessionella. En kort presentation av RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkeme-
delsberoende) följs av en beskrivning av projektet Qvinnoqulan. Vi har inte definierat begrep-
pen missbruk och återfall i vår studie utan väljer istället att presentera en del av de definitio-
ner som finns inom litteraturen. Vi har försökt att undvika att använda begreppet missbruk 
under intervjun och våra respondenter har själva valt att använda begreppet då de berättat om 
sitt liv.  

Definitioner av missbruk.   

Inom behandlingslitteraturen används begreppet missbruk ganska flitigt och det finns inga 
klara och tydliga definitioner på vad som är missbruk eller bruk (Svensson, 1998). Några 
forskare anser att vad som betraktas som missbruk till stor del är kulturbestämt. Andersson 
refererad i Svensson (1998) anser att gränserna mellan bruk och missbruk är obestämda och 
att människorna själva väljer vad som ska betraktas som missbruk. Att bestämma vad som är 
missbruk kan ses som ett resultat av en ”förhandling” inom gruppen. Inom den svenska AA 
rörelsen används inte begreppet missbruk utan de skiljer på högkonsumenter av alkohol och 
alkoholister (Ibid.). Ett annat exempel är RFHL då de accepterar alkohol som ett medel för 
avkoppling men vill bekämpa den typ av missbruk som leder till social utslagning (Hammare 
& Stenbacka, 2003). 

Det finns allmänna diagnostiska kriterier som beskriver vissa symptom på missbruk. Enligt 
DSM-IV beskrivs begreppet missbruk på följande sätt och minst ett av följande symtom ska 
gälla under en 12 månaders period:  

1. Att vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med att klara 
av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. 

2. Att ha upprepat bruket i situationer där det medför stora risker för fysisk skada, t ex ratt-
fylla. 

3. Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund av 
droger. 

4. Att ha fortsatt med drogbruket trots att det givit upphov till återkommande sociala pro-
blem på grund av drogeffekterna (Lilja & Larsson, 2003, s. 32).  

Forskarna anser att de kriterierna är relativa och påverkade av kulturen, plats och även etnici-
tet. Dessa kriterier kan förändras beroende av nya sätt att se på missbruksproblem både i sam-
hället och i forskarvärlden (Ibid., s.33).  

Återfall i drogmissbruk 

En del studier visar att de flesta missbrukare återfaller ett antal gånger innan de blir drogfria 
och att det förekommer tillfälliga återfall efter flera år av drogfrihet (Volckerts, 2003). När en 
missbrukare lyckats avhålla sig från droger betraktas han av omgivningen som före detta 
missbrukare. Men Volckerts (2003) beskriver detta som ett exempel på vad som kan vara för-
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sta steget till ett återfall då missbrukare måste tänka på viktiga saker som arbete och bostad. 
Han betonar särskilt vikten av att uppmärksamma risken för återfall i behandlingsarbetet. 
Missbruket har fyllt en viktig psykologisk funktion hos missbrukaren och en förändring mot 
en drogfri tillvaro innebär ett svårt förlopp. Upplevelser av nakenhet och utsatthet kan bli 
övermäktiga då det inte finns någon att vända sig till. Ensamhetskänslor i det nya och ovana 
livet kan öka risken för återfall (Ibid.).       Volckerts (2003) skri-
ver vidare att drogfrihet inte innebär någon garanti för att missbrukaren har nått en social och 
känslomässig mognad. Många före detta missbrukare lever ett tomt och olyckligt liv. Medan 
andra som har haft många återfall till slut når målet att leva ett meningsfullt liv. Drogfriheten 
betraktas som det första steget i en utveckling som pågår resten av livet.  

Definition av professionella  

Enligt Skårner (2001) visar förekomsten av ett professionellt nätverk i människors liv ett be-
hov av hjälp som inte kan ges av det informella nätverket. Det professionella nätverket kan 
bestå av fritt valda personer som ger frivillig behandling. De kan också vara” samhälleligt 
tillskrivna” och förknippade med myndighetsutövning.  I vår studie utgår vi från Skårners 
definition av det professionella nätverket. Socialsekreterare och professionella behandlare kan 
vara exempel på professionella som ingår i respondenternas nätverk.  Vi har valt att inte 
benämna Qvinnoqulan som ett professionellt nätverk då de inte ger någon form av behandling 
och inte heller är kopplade till en myndighet. 

Frivilligorganisationer  

Innan vi presenterar RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsmissbrukare) 
vill vi ge en definition på frivilligorganisationer där vi utgår från Hammare & Stenbacka 
(2003). Författarna har gjort en studie om frivilligorganisationer som arbetar mot missbruk 
och anger några av dess kännetecken som flera andra forskare även poängterar. Dvs frivillig-
organisationer är: 

- Formaliserade då de har en styrelse och möten för medlemmarna.  

- De är ”privata” eftersom de är fristående från den offentliga sektorn.  

- Ideella på så sätt att de inte drivs med syfte att ge en vinst till styrelse eller medlemmar.   

- Självstyrande, då de kontrollerar sina egna aktiviteter, samt föremål för ideella insatser i 
form av oavlönat arbete eller gåvor (Ibid., s.12).  

RFHL 

RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsmissbrukare) bildades 1965 i 
samband med den då alltmer omdebatterade narkotikafrågan. Organisationen hade som hu-
vudsyfte att organisera människor med eller utan egen erfarenhet av missbruk för att få till 
stånd bättre vård och en utökad kunskap i samhället om vad ett narkotikamissbruk innebär. 
Det som skilde organisationen från andra liknande var främst deras socialpolitiska ambitioner.
  RFHL värjer sig mot bilden av droger som något som kan slå ner när som helst och 
drabba vem som helst som har förespråkats av bland annat Nils Bejerot grundare av RNS 
(Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle). Istället är det främst de segregerade livsvillkoren 
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som är den främsta orsaken till narkotikaproblematiken i samhället. De är även kritiska till 
den restriktiva narkotikapolitiken där hårdare tag för att komma åt narkotikaproblematiken 
förespråkas. Den ökade kontrollen och kriminaliseringen av narkotikan blir kontraproduktiv 
då stora summor satsas på flera fängelseplatser som istället kunde läggas på att ytterligare 
bygga ut välfärden. De är för avkriminalisering av narkotika för eget bruk och menar att ton-
vikten istället bör ligga på att skapa en välfärdspolitik som förebygger missbruk och utslag-
ning.                Idag 
är RFHL en klientorganisation med ett huvudsakligt syfte att minska narkotika och läkeme-
delsberoende. Organisationen har ett stort och brett nätverk med många förgreningar och 
verksamheter över hela landet. De bedriver verksamheter på lokal nivå där olika former av 
förebyggande arbete, kontakt- och motivationsarbete, gemenskap, utbildning och behandling, 
ingår men verkar även på en samhällelig nivå där de försöker påverka opinionen och driva 
socialpolitiska frågor. http://www.rfhl.se/ 

Qvinnoqulan 

Qvinnoqulan är en av de verksamheter som bedrivs av RFHL på lokal nivå. Deras målgrupp 
är kvinnor som har eller har haft en beroendeproblematik av narkotika eller läkemedel och är 
även öppna för dem som tar legala läkemedel. Verksamheten är brukarstyrd i den meningen 
att deltagarna själva bestämmer aktiviteternas innehåll och att alla i personalen har egen erfa-
renhet av missbruk. De har öppet alla vardagar i veckan och kvinnorna kan komma ner och 
vara med på olika former av aktiviteter som smyckestillverkning, att tillverka drömfångare 
eller något annat handarbete. En stor del av verksamhetens funktion är dock att bara sitta och 
prata en liten stund med personal och andra deltagare.  

Qvinnoqulans verksamhet styrs av fyra grundtankar som i deras projektbeskrivning beskrivs 
enligt följande: 

Kamratstöd och systerskap 

Missbruket har ofta lett till att kvinnorna blivit beroende av män på ett eller annat sätt. Genom 
att leva nära en man kunde de få beskydd och tillgång till droger och i vissa fall kunde det 
även leda till att kvinnan prostituerade sig. Relationer med andra kvinnor blev ofta konkur-
rensfyllda vilket har lett till misstro gentemot andra kvinnor och svårigheter att ha kvinnliga 
vänner. En viktig funktion för Qvinnoqulan blir därför att återupprätta och bygga upp relatio-
ner till andra kvinnor som gått förlorade under missbruket.  

Råd och stöd 

En annan viktig funktion på Qvinnoqulan är att ge praktiskt råd och stöd. Genom att de är en 
förening och inte en myndighet så kan de nå de personer som vanligtvis inte skulle vända sig 
till en myndighet för att få stöd. Detta menar de kan bero på att beroende och missbruk fortfa-
rande är förknippat med skuld- och skamkänslor. Vissa kvinnor kan även vara rädda för att 
deras beroende kan leda till att deras barn tas ifrån dem. Att bli bemött av och få samtala med 
någon som inte är en myndighetsperson och som har egen erfarenhet av missbruk blir därför 
extra viktigt. Personalen hjälper deltagare i kontakter med myndigheter och kan även erbjuda 
praktisk juridisk rådgivning. 
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Att bygga ett liv utan droger 

Att stödja kvinnorna att upprätthålla sin drogfrihet är en av Qvinnoqulans viktigaste uppgifter. 
För många kvinnor kan det vara en besvikelse att märka att livet i drogfrihet inte är så pro-
blemfritt och harmoniskt som de kanske föreställt sig. Livet kan bli både fattigt och ensamt 
och då är risken större att återfalla in i missbruket. Det aktiva kamratstödet och systerskapet 
ska minska den risken och utgöra ett skydd mot återfall. Skulle någon ändå ta ett återfall, vil-
ket beskrivs som en del i processen, så får kvinnorna stöd i att ta de nödvändiga kontakterna 
för att bryta återfallet.  

Demokrati  

Qvinnoqulan är helt medlemsstyrd och alla deltagare har fulla demokratiska rättigheter och 
styr verksamhetens innehåll. Deltagarna kan själva lägga förslag på vilka aktiviteter som ska 
finnas eller välja att leda en egen aktivitet. De kan även påverka verksamhetens utformning på 
öppna möten som protokollförs och sedan blir tillgängliga för alla mötesdeltagare. 
http://rfhl.se/stockholm/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=27. 
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Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi att ta upp och presentera aktuell forskning kring missbruk och 
sociala nätverk. Hur begreppen socialt stöd och sociala nätverk används inom forskningen 
skiljer sig åt beroende på studie och teoretiskt perspektiv. En vanlig föreställning är att dessa 
två begrepp inte går att skilja på eftersom förekomsten av socialt stöd kräver ett socialt nät-
verk. Andra forskare menar, vilket den här studien också utgår ifrån, att socialt stöd ska ses 
som en komponent eller en konsekvens av det sociala nätverket. Inledningsvis kommer vi att 
presentera en kort sammanfattning av hur begreppet socialt stöd och sociala nätverk har defi-
nierats av olika forskare. Sedan kommer ett antal studier kring missbruk och sociala nätverk 
att presenteras. Kapitlet avslutas med en kort översikt över frivilliga organisationer engagera-
de i missbruksfrågor.  

Definitioner av socialt stöd och sociala nätverk 

Hur det sociala stödet påverkar människans välmående har sedan tidigt 1900-tal varit ett po-
pulärt forskningsområde. Mycket av basen för forskning kring socialt stöd grundlades i och 
med Caplans, Cassels och Cobbs verk. Gemensamt i deras resonemang kring socialt stöd är 
att det utgör en buffert som skyddar individen mot stressande händelser (Vaux, 1988). Cassel 
var främst intresserad av hur socialt stöd, och särskilt frånvaron av det, gjorde individer mer 
mottagliga för sjukdom. Caplan och Cobb införlivade mycket av Cassels tankegångar och 
pekade på vikten av att ha tillgång till sådana relationer som fungerar som sociala skyddsnät 
vid livskriser och livsövergångar (Ibid., s. 8). Idag är teorier om socialt stöd ett välkänt områ-
de inom sociologisk forskning och begreppet kan studeras utifrån ett antal perspektiv och 
vinklingar.               Fors-
kare anser att med stödet från sociala nätverket kan man anpassa och klara av stressen (Sei-
kulla, 1996; Forsberg & Wallmark, 1998). Enligt Seikulla (1996) används begreppet socialt 
nätverk ofta felaktigt då det betecknas som synonymt med socialt stöd. Seikulla anser med 
hänvisning till Hessle att socialt stöd är en funktionell egenskap i ett socialt nätverk och dessa 
begrepp ska inte användas som synonymer. Begreppet socialt nätverk är ett mer omfattande 
och heltäckande begrepp medan socialt stöd riktas till individen som anses vara i behov av 
stödjande åtgärder.           Vaux (1988) har 
sammanställt en översikt där ett brett spektrum av teorier om socialt stöd presenteras. Han 
menar att teorier om socialt stöd bör ses som en metateori då det inte finns en enhetlig bild av 
vad begreppet innebär (Ibid., s. 28). Sociala stödteorier kan delas upp efter tre olika perspek-
tiv där individen samspelar med sin sociala miljö enligt följande:   

-   Nätverksrelationer, det vill säga uppsättningen av det nätverk som individen kan vända 
sig till för att få socialt stöd. Det sociala stöd som erbjuds inom dessa nätverk kan vara 
av olika slag, emotionellt, instrumentellt- och finansiellt stöd samt praktisk rådgivning. 

 
- Stödjande handlingar; hur det sociala stödet praktiskt manifesterar sig, vilka effekter 

det får och vilka de långsiktiga konsekvenserna av det blir. 

- Upplevelse av socialt stöd; individens subjektiva upplevelse av det sociala stöd som 
finns inom hennes nätverk (Ibid., s. 29). 
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Levälahti (2007) har i sin studie undersökt det sociala nätverkets roll under återhämtningspro-
cessen från alkoholmissbruk. Olika typer av socialt stöd kan ges av informella, formella och 
kontextbundna nätverk. Hon anger fyra dimensioner av socialt stöd: 
 

- Emotionellt stöd, som är ett känslomässigt och bekräftande stöd. Det utgörs av tillgång 
till relationer, bemötande och uppmuntran 

- Instrumentellt stöd består av praktisk och ekonomisk hjälp samt fysisk vård. 
- Informativt stöd, som går ut på att ge konkreta råd eller allmän information. 
- Existentiellt stöd, som definieras som andligt och moraliskt stöd. Med moraliskt stöd 

kan ansvaret för andra människor hjälpa individen att förändra sitt liv.  

Sociala nätverk och missbruk 

Forskningen kring socialt stöd har mest fokuserat på sambanden mellan socialt stöd och hälsa 
(Torkelson, 1991; Vaux, 1988). Många forskare pekar på bristen på studier det sociala nätver-
kets stöd i samband med avvikelse och sociala problem (Espwall, 2001; Hedin, 2001; Truls-
son 2003). Skårner (2001) har utifrån nätverksperspektivet studerat narkotikamissbrukares 
sociala nätverk med syfte att få en fördjupad och konkret bild av vilken betydelse de sociala 
nätverken har i missbrukarens liv (Ibid., s. 311). Hon genomförde 29 kvalitativa djupintervju-
er och 21 följdintervjuer med nyckelpersoner från individernas informella nätverk samt 25 
behandlare från de professionella nätverken. Skårner beskriver att vägen ut ur missbruket kan 
vara en komplicerad process där individen ställs inför att välja mellan två olika sociala värl-
dar; missbrukarvärlden och den konventionella världen. Att kapa banden till missbrukarvärl-
den innebär för många att tvingas välja bort betydelsefulla sociala relationer och/eller välja 
social isolering. Att bygga upp ett nytt socialt nätverk tar lång tid. Den isolering som ofta 
uppstår innan nya relationer hunnit etablerats medför att risken för återfall blir större och ris-
ken är särskilt stor under den första perioden av drogfrihet (Ibid., s. 315).   Hon problema-
tiserar också föreställningen att ett socialt nätverk automatiskt skulle innebära att individen 
upplever att den får socialt stöd (Ibid, s. 243). Genom nätverksperspektivet menar Skårner 
(2001) istället att det blir möjligt att se att allt socialt utbyte inte automatiskt är stödjande. 
Storleken på individens nätverk behöver inte heller säga något om upplevelsen av stöd. Hon 
fann även att det fanns en skillnad på positivt och negativt socialt stöd.  Det sociala stöd som 
utvecklas under den första perioden i drogfrihet kan vara både vidmakthållande och utveck-
lingsbefrämjande. Särskilt de privata relationerna kan vara bristfälliga och präglade av skuld 
eller konflikter (Ibid., s. 270). Att ta emot socialt stöd behöver inte heller upplevas positivt om 
det upplevs alltför ensidigt. Ömsesidighet i relationer var något som individer strävar efter då 
givandet i sig fyller en viktig funktion. Ett ensidigt stöd sänker istället självkänslan och kan 
leda till ett ökat beroende (Ibid., s. 317).  Liknande slutsatser har även Levälahti (2007) 
dragit från sin studie. Att ge stöd till andra visade sig vara betydelsefullt för personer med 
missbruksproblem då det kan vara ett sätt att våga möta sin egen smärta och sitt tidigare liv. 
Levälahti påpekar också betydelsen av bemötande, bekräftelse, respekt och omtanke under 
återhämtningsprocessen från missbruket. Hon poängterar att emotionellt stöd är den mest cen-
trala stödformen under återhämtningsprocessen. Levälahti (2007) tar också upp att stödet i 
vissa fall kan ha en negativ påverkan och snarare leda till fortsatt missbruk istället för att 
hindra det. 
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Kristiansen (1999) anser att aspekter av socialt stöd som acceptans och bekräftelse inte upp-
märksammas av missbruksforskningen. I sin avhandling Fri från narkotika betonar Kristian-
sen den betydelse behandlingsinsatser och stöd från de professionella har för missbrukare 
under återhämtningsprocessen. Han påstår vidare att de ”nya relationerna” är mycket viktigare 
än de gamla för att ta sig ur ett missbruk. Detta eftersom man blir sedd och bekräftad som 
någon annan än den man varit vilket är en förutsättning för att kunna förändra livsstil ( Ibid., 
s. 212). 

Sociala nätverk och kvinnligt missbruk 

Forskningen kring kvinnligt missbruk har på senaste tiden börjat uppmärksammas allt mer 
(Hammare & Stenbacka, 2003). Behovet av socialt stöd för missbrukande kvinnor skiljer sig 
på många sätt från missbrukande mäns. Kristiansen (1999) har studerat kvinnor och män som 
har varit narkotikamissbrukare. Nästan alla kvinnor som deltagit i hans undersökning var en-
samstående under de första åren efter att de lämnat missbruket. Männen levde i sin tur oftast i 
ett förhållande med en kvinna som gav dem ett viktigt socialt stöd och hjälpte dem att föränd-
ra sina liv. Eftersom kvinnornas privata nätverk visade sig vara bristfälliga så var de ofta i 
större behov av socialt stöd (Ibid., s. 210). Studien visar vidare att kvinnor som beslutat sig 
för att sluta använda narkotika präglades av skuld-, skam- och mindervärdeskänslor på grund 
av missbruket (Ibid, s.160). Kvinnorna hämmades av skuldkänslor och rädsla för att bli miss-
krediterade på grund av deras bakgrund som missbrukare. De uppskattade därför de relationer 
till människor som bekräftade dem och gav dem stöd att förändra sina liv. Hedin (2001) och 
Trulsson (2003) har studerat kvinnors missbruk och betydelsen av socialt stöd utifrån ett 
könsperspektiv.  Studierna visar att stödet från de professionella har använts för att förändra 
sociala relationer, bearbeta psykologiska problem samt stärka kvinnornas självförtroende. 
Hedin (2001) poängterar i likhet med Levälathi (2007) och Skårner (2001) betydelsen för 
kvinnorna av att både få och ge socialt stöd. Hennes studie visar att kvinnornas stödutbyte 
mest har skett inom det närmaste nätverket som familj och släkt och i mindre utsträckning 
med vänner och grannar.       Från en gemensam studie av 
Trulsson & Hedin (2004) kunde man se att vissa förutsättningar var särskilt viktiga för att 
kvinnorna skulle lyckas med att förbli drogfria över tid. Många av kvinnorna blev i den kritis-
ka processen av drogfrihet ofta ensamma då de saknade viktiga former av socialt stöd. Ofta är 
det den närmsta familjen och de professionella hjälparna som får spela en stor roll i detta ske-
de. Att genom behandlingsprogram eller stödverksamheter få kontakt med andra under denna 
förändringsprocess är viktigt då de kompenserar för den brist på socialt stöd som annars upp-
står.      Falkin & Strauss (2003) storskaliga studie baserar sig på kvalita-
tiva intervjuundersökningar och beskriver hur det sociala stödet ser ut för 100 kvinnor som 
nyligen blivit inskrivna för drogbehandling i New York City. De fann att kvinnornas sociala 
nätverk innehöll både individer som kunde ge konstruktivt socialt stöd i att avstå från droger 
och de som istället försvårade detta men även de som gjorde både och. Efter genomförd be-
handling var kvinnorna ofta benägna att återigen ta upp kontakten med de individer och nät-
verk som de tillhört under missbrukstiden. Detta menar Falkin & Strauss medför att risken för 
återfall ökar. I många fall innehåller kvinnornas närmaste nätverk individer som själva är inne 
i ett missbruk och/eller gör det svårare för kvinnorna att avstå från droger.  

Den kvantitativa forskning som bedrivs inom området socialt stöd och missbruk baseras mes-
tadels på förhand fastställda kriterier (Alemi, Schaefer, Llorens, Stephens, Nemes &. Arendt, 
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2003; Jason, Davis & Ferrari, 2007). Alemi et al. (2003) har genomfört enkätundersökningar 
med 98 kvinnor. Alla enkäterna baserades på olika mätinstrumentet som på olika sätt mäter 
socialt stöd bl.a social support questionaire (SSQ), The multidimensional Scale of percieved 
social support (MSPSS) och Addiciton severity index (ASI). För att kunna mäta kvalitén på 
det sociala stödet, istället för att mäta dess omfattning och kvantitet, har de utvecklat måttet 
OSS (Orientation of social support).       Genom OSS kunde de 
få reda på hur olika individer inom kvinnornas nätverk ställde sig till drogmissbruket. Resul-
taten har analyserats utifrån teorin om socialt stöd som en bufferteffekt och som direkteffekt. 
Bufferteffekten förklarar hur socialt stöd fungerar som en buffert mot påverkan av ansträng-
ande händelser i en persons liv som skilsmässa eller dödsfall. Med direkteffekten av socialt 
stöd menas istället att socialt stöd kan ha en positiv effekt även i frånvaron av påfrestande 
händelser i livet genom att rent allmänt förbättra individens livskvalité. Med rollteorin vill de 
även förklara hur rollskiftet från en missbrukande kvinna till en före detta missbrukande kvin-
na påverkas av hur medlemmarna inom nätverket stödjer denna process.  

Stödverksamheter och missbruk 

Hammare & Stenbacka (2003) presenterar i sin rapport de frivilliga organisationer som arbe-
tar med missbruksfrågor i Sverige. Utifrån tidningsartiklar och böcker inom ämnet socialt 
arbete och missbruk presenterades en kunskapsinventering av olika frivilligorganisationer 
som är engagerade i missbruksfrågor. Författarna ger först en historisk överblick om frivilliga 
organisationer som arbetar med missbruksfrågor vilka har sina rötter i 1700 talet i och med 
framväxten av nykterhetsrörelsen. Undersökningen visar att större delen av forskningen inom 
frivilligt arbete fokuserar antingen på män eller på kvinnor. Författarna poängterar att kvinnli-
ga missbrukare är inte bara ”icke män” och att könsspecifik forskning är nödvändig för att se 
resultat i arbetet (Ibid., s.29). Att få stöd av en person av samma kön är också en viktig fråga 
som tas upp i undersökningen. Hammare & Stenbacka (2003) presenterar studier som visar 
både på det positiva och negativa med att bemötas av en stödperson av samma kön. Levä-
lahti (2007) belyser vikten av det sociala stödet från stödverksamheter som AA grupper och 
religiösa församlingar genom att de erbjuder sällskap, sysselsättning och även möjlighet att 
hjälpa varandra med missbruksproblem. Hon anser att dessa grupper kan vara en trygghet som 
missbrukare kan vända sig till under återhämtningsprocessen.   Erkers & Klef-
beck (1998) diskuterar i sin studie vikten av att mobilisera självhjälpsgrupper då klienter sak-
nar stödet från befintliga nätverk. Orsaken till detta kan vara att klienten eller människor i 
hans nätverk inte upplever att problemet är så stort så att professionella ska inblandas. Den 
andra orsaken kan vara att klienten har ett ganska bristande nätverk eller lever helt isolerad på 
grund av sitt problem. Erkers & Klefbeck anser att i detta fall kan självhjälpsorganisationer 
vara en hjälp att utvidga och stärka klientens nätverk.   Författarna definierar en 
självhjälpsorganisation som en grupp där deltagarna träffas regelbundet och kämpar med 
samma typ av problem. Samarbetet i sådana grupper bygger på öppenhet, ömsesidighet och 
allas lika värde. De delar personliga erfarenheter och stöttar varandra. Det som skiljer från 
professionella är att medlemmar i självhjälpsorganisationer både blir mottagare och givare av 
stöd.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik kommer vi att presentera de teoriska utgångspunkterna och deras relevans 
för studien. Den övergripande teorin för denna studie är det systemteoretiska perspektivet. En 
grundläggande utgångspunkt i det systemteoretiska perspektivet är att ett system inte kan för-
stås som en samling delar utan måste förstås utifrån deras relation till helheten. Detta innebär 
att påverkan på en del av systemet kommer att få effekt på hela systemet och dess delar (Bern-
ler & Johansson, 2001, s. 57). Systemteorin gör det möjligt att förstå hur människor både för-
ändrar och förändras av miljön (Payne, 2002, s. 203).     För att analysera 
materialet har nätverksteorin och Pincus & Minahans (1973) praktiska systemteori valts som 
båda är två typer av systemteori. Pincus & Minahans praktiska systemteori är användbar då 
den visar på hur olika system i kvinnornas liv kan verka både positivt och negativt i anpass-
ningen till ett drogfritt liv. Nätverksteorin gör att det blir möjligt att jämföra betydelsen av 
olika sociala relationer i respondenternas nätverk. Båda dessa teorier kan bidra med att ge en 
större förståelse för hur samspelet i de sociala relationerna påverkar återanpassningen till ett 
drogfritt liv. 

Nätverksteori 

Begreppet nätverk har först använts på 1930-talet som metafor för mänskliga relationer. An-
tropologen Barnes formulerade begreppet socialt nätverk för att beskriva kontaktnätet och 
kontakternas funktion i sina fältstudier. Han anser att innehåll i relationer är viktigare än fokus 
på de individer som ingår i sociala nätverk. (Forsberg & Wallmark, 1998).    En-
ligt Forsberg & Wallmark (1998) utgörs en persons nätverk av hennes relationer till alla de 
människor som utgör hennes sociala sammanhang, samt relationerna dem emellan. Till nät-
verket hör bland annat familj och släkt, vänner, arbetsplats, professionella hjälpare och myn-
digheter som individen har kontakt med (Ibid., s. 13 )      Bar-
nes skiljer mellan enkelriktade och reciproka kontaktlänkar. Exempel på enkelinriktade rela-
tioner är socialarbetare – klient, där den ena personen befinner sig i beroendeställning till den 
andra. Relationer i reciproka kontaktlänkar är ömsesidiga. Vänner, grannar, syskon utgör re-
ciproka relationer. Vid förändringar i livssituation kan finnas risk att individen förlorar ömse-
sidighet i sina relationer (Ibid., s. 48).       Klefbeck och Ogden 
(2003) skiljer mellan informella och formella sociala nätverk. Det primära, informella nät-
verket består av människor som känner varandra och har nära kontakt med varandra som för-
äldrar, syskon, vänner, släkt. De utgör stödet i svåra situationer. Till det sekundära, formella 
nätverket hör det professionella. Kontakten med det professionella nätverket sker vid en sär-
skild angiven och bestämd tid. Det sekundära nätverket kan få mer inflytande hos individen 
vars primära nätverk är begränsat. Detta gäller exempelvis en missbrukare eller kriminell där 
de professionella blir en större del av nätverket.  
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En annan antropolog, Schlins analyserar också relationer utifrån ömsesidighet och skiljer mel-
lan tre typer: 
- Negativ ömsesidighet pågår i en ensidig relation där den ena tar för sig på den andras be-

kostnad.  
- Balanserad ömsesidighet, där utbytet är grunden och det är viktigt att inte bli beroende. 

Man byter likvärdiga saker eller tjänster och det är viktigt att vara kvitt.  
- Uppskjuten ömsesidighet. Sociala relationer står i grunden för utbyte. Individer i den ty-

pen av relation förväntar sig att få stöd om de skulle behöva det. Relationen föräldrar – 
barn eller långvarig vänskap kännetecknas av uppskjuten ömsesidighet (Klefbeck & Og-
den, 2003, s.63).   

Socialt nätverk och hälsa  

Många undersökningar har påvisat betydelsen av nätverk för hälsan. Det finns olika meka-
nismer som kan förklara sambandet mellan nätverk och hälsa. Vi har valt att presentera tre 
mekanismer som forskaren Iversen har studerat:  

Nätverket påverkar sårbarheten och motståndskraften. Individer som lever i ett dåligt socialt 
nätverk får inte tillräckligt med trygghet, kärlek och bekräftelse. Detta kan resultera i att män-
niskor lever i ett kroniskt stresstillstånd som är sjukdomsframkallande.  

Nätverket påverkar möjligheterna att klara belastningar om det ger känslomässigt stöd, in-
formation och praktisk hjälp. Individen kan få ett stöd av nätverket för att undvika eller mins-
ka belastningar och klara av följderna av påfrestningar.  
 
Nätverket påverkar en persons livsstil. Detta förklaras med att nätverkskulturen påverkar lev-
nadsvanor som rökning eller alkoholförbrukning. En del undersökningar har bevisat detta 
påstående (Klefbeck & Ogden, 2003, s.63).   

Typer av nätverk  

Den amerikanske psykiatern Pattison har i sin undersökning kategoriserat tre typer av nätverk: 
Det normala nätverket består av 22- 25 personer och individen har regelbunden kontakt med 
de flesta av dessa människor. Människor i detta nätverk ger ett positivt känslomässigt stöd, 
praktisk hjälp och fungerar stressminskande.  

Det neurotiska nätverket kan bestå av personer som har psykosociala problem som till exem-
pel alkohol och drogmissbruksproblematik. Nätverket består av ca 15 personer och det finns 
ganska få vänner, släktingar och arbetskamrater. Kontakterna är ganska begränsade och und-
vikande och består av svaga eller negativa relationer. Personer med neurotiskt nätverk saknar 
förebilder från grupper i omgivningen och detta medför att nätverket skapar stress som leder 
till ångest och i sin tur till ett neurotiskt uppträdande.  

Det psykotiska nätverket består av begränsat antal personer där alla känner alla. Relationerna i 
nätverket är negativa eller ambivalenta. Nätverket kan betraktas som ett slutet system med få 
kontakter med omvärlden. Kontakter mellan människor i nätverket är konfliktskapande och 
resulterar i social isolering som en faktor när det gäller utvecklandet av psykos (Klefbeck & 
Ogden, 2003, s. 84-87) 
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Utifrån de olika typerna av nätverk kan man se hur det normala nätverket kan minska stress 
medan den ”neurotiska” och ”psykotiska” nätverken inte kan hjälpa individen att hantera 
stress. Klefbeck & Ogden anser att det normala nätverket också kan skapa stress och konflik-
ter men att det finns rika resurser i gruppen som kan bidra att lösa konflikter inom nätverket. 
              

Enligt Seikkula (1996) kan nätverksteorin hjälpa till att se individens sociala relationer som 
individen själv upplever dem, vem som kan hjälpa till då problem uppkommer och med vilka 
han har kontakt.  

Pincus och Minahans praktiska systemteori. (Den integrerade mo-
dellen) 

Pincus och Minahan (1973) har utarbetat en modell för att förstå interaktionen mellan männi-
skor, deras problem och deras omgivning. De har visat hur systemteorin kan tillämpas prak-
tiskt på socialt arbete där fokus ligger på interaktionen mellan människor och system i den 
sociala miljön. Deras utgångspunkt är att människor behöver ingå i olika sociala system för att 
fungera optimalt. Systemen ger människor de materiella och känslomässiga resurser som är 
nödvändiga för att lyckas med sina ”livsuppgifter”. Livsuppgifter definieras som de krav som 
i olika livsskeden ställs på individen och förknippas med rollövergångar i uppväxten, inträdet 
på arbetsmarknaden, giftermålet, familjebildning men även med mer dramatiska händelser 
som dödsfall, avsked eller sjukdom (Ibid., s. 13). För att beskriva vilka system som är viktiga 
i en människas liv har de utvecklat vad de kallar den integrerade modellen. Den integrerade 
modellens tre resurssystem är: 

- Informella eller naturliga resurssystem: Dessa består främst av vänner, familj, arbets-
kamrater. Relationerna innefattar emotionellt stöd och ömhet, råd och information. De 
kan även ge mer praktiskt stöd i form av konkreta tjänster som lån av pengar eller 
barnpassning. Vidare kan systemet genom dess inflytande ge tillgång till mer formella 
eller samhälleliga system. 

- Formella resurssystem: Innefattar sådant som kommunala myndigheter, fackförening-
ar eller medlemsorganisationer. Dessa kan hjälpa medlemmarna i systemet att medla 
och förhandla med olika samhälleliga instanser.  

- Samhälleliga resurssystem: Olika former av offentlig verksamhet och aktiviteter har 
skapat dessa system som människor har tillgång till i rollen som medborgare. Exempel 
på sådana är sjukhus, skolor, servicehem, arbetsförmedlingen (Pincus & Minahan, 
1973, s. 15).  

Resurssystemen kan vara otillräckliga och inte ge individen det den behöver och individen 
kan också av olika orsaker vara förhindrad att använda sig av dessa resurssystem. Detta kan 
bero på följande orsaker: 

1. Resursen kanske inte existerar i individens liv eller att systemet inte innehåller det stöd 
som individen behöver. 

2. Individen är kanske inte medveten om resurssystemets existens eller är av någon an-
ledning motvillig att använda sig av den.  

3. Åtgärder inom resurssystemet kan skapa nya problem för dess medlemmar. 
4. Resurssystemen kan hamna i konflikt med varandra (Pincus & Minahan, 1973, s. 15-

17). 
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Tillgången till dessa resurssystem blir särskilt viktiga då individen utsätts för stress eller ham-
nar i en livskris (Ibid., s. 19). Pincus & Minahan (1973) beskriver även hur komplikationer 
inom systemen gör att de kan mista sin stödjande funktion. Inre konflikter, dålig kommunika-
tion och bristande problemlösningsförmåga är exempel på vad som kan göra systemen otill-
räckliga. Individer som inte klarar av sina livsuppgifter och dukar under av stressen kan få 
svårt att etablera fungerande relationer inom de informella systemen eller få tillgång till de 
formella eller samhälleliga systemen (Ibid., s. 19).     Pincus & Mina-
han (1973) har särskilt studerat socialarbetarens relation till klienterna. Störningar i relationen 
beror varken på klienten eller dess omgivning, menar de, utan fokus ligger på hur dessa sam-
spelar med varandra. Socialarbetarens roll blir då att förbättra samspelet mellan klienter och 
deras olika resurssystem.  
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Metod 
Under denna rubrik kommer vi att presentera vårt metodologiska tillvägagångssätt. Inled-
ningsvis kommer vi att redogöra för vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt och forsknings-
design som följs av en beskrivning av hur vi sökt relevant litteratur och forskning. Därefter 
följer en beskrivning av urvalet samt hur vi samlat in och analyserat våra data. Kapitlet avslu-
tas med en diskussion om studiens trovärdighet samt de etiska aspekterna. 

Vetenskapsfilosofisk position 

I enlighet med uppsatsens syfte har vi haft en fenomenologisk ansats då vi sökt att få så utför-
liga beskrivningar som möjligt av respondenternas upplevelse av nätverkens betydelse i åter-
hämtningsprocessen från ett drogmissbruk. Enligt Malterud (1998) innebär en fenomenlogisk 
utgångspunkt att man försöker representera respondenten så troget som möjligt och minimera 
störningar från den egna förförståelsen. I enlighet med detta har vi så långt som möjligt sökt 
att lägga vår egen förförståelse åt sidan för att få tillgång till kvinnornas egna beskrivningar av 
verkligheten.  

Forskningsdesign 

Valet av forskningsdesign beror på studie och vilken typ av kunskap som söks. Ruth (1991) 
menar att den kvantitativa och den kvalitativa metoden grundar sig på två olika kunskapssy-
ner. Den kvantitativa studien är förklarande och ska leda till objektiv och mätbar kunskap. 
Forskaren ska hålla sig så objektiv som möjligt till de fenomen han studerar. I den kvalitativa 
studien är det egenskaperna eller kvaliteterna av ett fenomen som är intressant. Datainsam-
lingsmetoderna har ofta subjektiva element både hos det undersökta och hos forskaren själv 
(Ibid.). Då syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur kvinnornas upplevelse av de 
sociala nätverken kan påverka anpassningen till ett drogfritt liv har vi bedömt att den kvalita-
tiva intervjun varit mest lämpad. I enlighet med Kvale (1997) medför den kvalitativa intervjun 
att vi kan få nyanserade beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de be-
skrivna fenomenens mening (Ibid., s. 35).      Under studien har vi 
har använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt för vår analys då vi kombinerat induktiva och 
deduktiva metoder genom att växla mellan teori och empiri. Ett abduktivt tillvägagångssätt 
innebär enligt Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) att man utgår från sina empiriska data 
samtidigt som de teoretiska analysverktygen medför möjligheten för oss att upptäcka nya in-
tressanta områden som annars hade kunnat förbli dolda för oss (Ibid., s. 23).  
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Litteratursökning  

För att finna relevant material för vår studie började vi sökandet av relevant litteratur på 
Stockholmsuniversitets bibliotek och Socialhögskolans bibliotek. Vi sökte sedan information 
från olika databaser på Internet för att få en överblick över det aktuella forskningsläget kring 
de ämnen som studien berör. De vi främst använt oss av är Libris, Artikelsök, EBSCO host, 
Academic search där vi fann avhandlingar, uppsatser och artiklar kring vårt ämne. De sökord 
vi använt oss av är: social support, drug abuse, after-care, treatment, substance use, relapse, 
relapse prevention, addiction, social network, self-help group.  

Vi har även fått hjälp från vår handledare som hjälpt oss med att hitta lämpligt material för vår 
undersökning.  

Urval och avgränsningar 

I uppsatsen inledningsskede hade vi möte med personalen där vi diskuterade upplägg och ur-
valskriterier. Urvalet genomfördes strategiskt vilket ger oss möjlighet att beskriva flera aspek-
ter av samma fenomen. Det viktiga i ett strategiskt urval är att tillräckligt kvaliteter finns re-
presenterade. (Malterud, 1996; Ruth, 1991). Urvalet baserades på ålder och hur länge kvin-
norna varit i kontakt med Qvinnoqulan. Att respondenter var av varierande ålder var viktigt då 
nätverkens betydelse skulle kunna skilja beroende på ålder.  Den tid de spenderat i missbruks-
världen kan också ha fått effekt på hur de sociala nätverken ser ut. Det var även betydelsefullt 
att kvinnorna skulle spenderat en viss tid på Qvinnoqulan för att hinna få en uppfattning om 
vilken funktion verksamheten fyller för dem. Minimitiden sattes därför på tre månader.  
             Personalen hjälp-
te till med att presentera studien för deltagarna och boka tid för intervjuer. Vi delade även ut 
ett informationsblad där vi informerade om studiens huvudsakliga syfte och upplägg samt 
kontaktinformation vid frågor. Totalt blev det bestämt att 8 intervjuer med deltagare och per-
sonal skulle genomföras. Då en av intervjupersonerna senare inte kunde delta i undersökning-
en blev det 7 personer med fördelningen 4 deltagare och 3 från personalen. Två av personalen 
har tidigare varit deltagare på Qvinnoqulan.  

Datainsamling  

Inför intervjuerna delade vi ut ett informationsblad där vi kortfattat beskrev undersökningens 
syfte och upplägg. (Se bilaga 1). Alla intervjuerna genomfördes på Qvinnoqulan där persona-
len ordnat ett separat rum åt oss. Intervjuerna tog från 45 min upp till en timma att genomföra. 
Vi var tydliga med från början att det var upp till respondenterna själva att bestämma tid och 
plats för intervjuerna ifall att någon skulle vilja bli intervjuad någon annanstans än på Qvin-
noqulan. Detta blev dock inte fallet och alla intervjuer genomfördes på verksamhetens ordina-
rie öppettider. Intervjuerna inleddes med att vi beskrev syftet med undersökningen och infor-
merade om att medverkan var helt frivillig. Vi informerade även om att deras konfidentialitet 
skulle säkras i och med att inga personuppgifter som kunde identifiera respondenten som per-
son skulle redovisas i rapporten. Alla intervjuerna spelades in på band efter givet samtycke 
och transkriberades kort därefter. Vi bad även om tillåtelse att få återkomma ifall något varit 
oklart eller behövde förtydligas. Intervjuerna avslutades med att respondenterna fick frågan 
om de ville lägga till något eller hade några frågor    
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Vi använde oss av den halvstrukturerade intervjun som har fördelen att den möjliggjorde för 
oss att kunna följa upp nya spår och förhålla oss öppna till vad våra respondenter berättade för 
oss (Kvale, 1997, s.117). Innan intervjutillfällen sammanställde vi en intervjuguide som inne-
höll de teman som vi var intresserade av att undersöka och syftade till att fungera som ett stöd 
för oss i intervjusituationen. (Se bilaga 2). Med detta tillvägagångssätt kunde vi i enlighet med 
Kvale (1997) få ett positivt samspel i intervjusituationen (Ibid., s. 122).  

Bearbetning av intervjumaterialet 

Bearbetning av intervjumaterialet skedde genom meningskoncentrering och meningskategori-
sering (Kvale, 1997). Vi har använt oss av meningskoncentrering för att pressa de centralaste 
innebörderna i uttalandena. Därefter kategoriserades materialet i fyra olika teman som kan 
kopplas till våra forskningsfrågor. Vi presenterar varje resultatdel för sig med efterföljande 
analys där vi kopplar till vår tidigare forskning och de teoretiska analysverktygen. Utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv tycker vi att det är viktigt att presentera respondenternas utsagor i 
form av direkta citat då vi är intresserade av deras egna upplevelser och tolkningar. På så sätt 
får läsaren en mer tillförlitlig bild av vad som faktiskt har sagts.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Frågan om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är relevant under uppsatsens alla olika 
stadier. Med reliabilitet menas undersökningens tillförlitlighet. Slump och slarvfel under data-
insamlingen och databearbetningen kan påverka reliabiliteten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 
& Wängnerud, 2004, s. 67). För att säkra tillförlitlighet har vi använt oss av bandspelare under 
intervjuer. Ljudinspelningen på bandspelaren kontrollerades innan och under intervjuernas 
gång. Efter utförda intervjuer har vi ordagrant transkriberat materialet. För att höja reliabilite-
ten har vi analyserat materialet var för sig och sedan jämfört våra tolkningar. Genom diskus-
sioner har vi senare enats om en och samma tolkning. Detta kan enligt Kvale (1997) minska 
risken för godtycklighet då det leder till en intersubjektiv enighet då två olika analytiker enas 
om en tolkning i en dialog (Ibid., s. 189).       Det centrala 
inom reliabilitetetsfrågan är intersubjektivitetsproblem vilket innebär att forskaren är medve-
ten var gränsen går för sin egen upplevelsevärld och det man vill undersöka (Ruth, 1991). 
Genom att ha ett fenomenologiskt perspektiv kan vi nå fram till människans subjektiva värld 
då vi ställer oss öppna till intervjupersonernas berättelser och undviker att göra egna tolkning-
ar under intervjun.         Med validitet menas i vilken 
utsträckning man mäter det man säger sig vilja mäta. Validiteten i kvalitativ forskning hänger 
enligt Ruth (1991) ihop med relevansen i våra data. För att öka validiteten i studien har vi 
delvis utgått från tidigare forskning. Detta kan ge oss möjligheten att jämföra resultaten mel-
lan olika undersökningar (Esaiasson, et al., 2004, s. 64). Kvale (1997) betonar att forska-
rens trovärdighet och hantverksskicklighet har stor betydelse genom hela forskningsproces-
sen. Validering av producerad kunskap sker genom ständig kontroll, ifrågasättande och teore-
tisering. Detta synsätt skiljer sig från den fenomenologiska forskningsansatsen då forskarens 
roll är att förutsättningslöst ta in allt respondenterna berättar. Ruth (1991) menar att genom att 
undvika egna tolkningar under datainsamlingen kan man senare i analysprocessen få en ny 
förståelse. Denna förståelse är byggd på den undersöktas spontant givna, subjektiva utsagor. I 
enlighet med detta har vi utgått från respondenternas spontana berättelser och sedan analyse-
rat datamaterialet som vi omvandlat till forskarspråk.       
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      Ruth (1991) anser att validitetsfrågan främst handlar om 
resultatens fruktbarhet det vill säga om den ger nytta och ökar respondenternas förståelse av 
sin egen situation. Våra respondenter har visat ett stort intresse för vår undersökning och velat 
läsa det färdiga resultatet. Resultaten från vår studie hoppas vi dessutom ska kunna användas i 
syfte att underlätta kommunikationen genom att myndigheter och professionella får en större 
inblick i vad en stödverksamhet som Qvinnoqulan kan ha för funktion för kvinnor som har 
missbruksproblematik. Förhoppningsvis kan vår studie även vara till nytta för verksamheten 
Qvinnoqulan då personal får större inblick i hur deltagarna upplever det sociala stödet från 
verksamheten.             Reliabilite-
ten och validiteten kan bli lägre om respondenten inte vill ge information om vissa omstän-
digheter (Ruth, 1991). Vi var medvetna om att de ämnen som studien tar upp skulle kunna bli 
känsliga. De flesta respondenterna tog dock själv upp de känsligare ämnena och har visat på 
stor öppenhet och ärlighet i sina svar. En av våra respondenter valde emellertid att inte berätta 
om relationen till sitt barn eftersom det var ett för känsligt ämne för henne vilket skulle kunna 
påverka reliabiliteten och validiteten i vår studie. Generaliserbarhet handlar om de slutsat-
ser man kan dra från studien och möjligheten att generalisera till andra omständigheter. Inter-
vjuundersökningar kritiseras ofta på grund av den begränsade möjligheten att generalisera 
resultatet från ett fåtal svar (Kvale, 1997). Enligt Ruth (1991) så är det inte viktigt med repre-
sentativitetsresonemang i kvalitativ forskning. Vi är medvetna om att vi inte kan få en statis-
tisk generalisering utifrån vårt begränsade antal intervjuer. Då generaliserbarheten i kvalitativ 
forskning kan sägas vara en fråga om att hitta en balans mellan sin forskning och den befintli-
ga forskningen på området så anser vi ändå att vissa generella slutsatser kan dras (Ibid., s. 
289). 

Etiska aspekter 

I enlighet med Kvale (1997) så har vi haft med oss det etiska förhållningssättet under hela 
undersökningens gång. Vi har fått informerat samtycke från alla våra respondenter och under 
hela tiden varit tydliga med att medverkan i studien är frivillig. Kvale menar att en viktig etisk 
aspekt för en studie är om den kan generera kunskap som kan leda till något positivt och att de 
som är föremål för undersökningen ska ta så lite skada som möjligt (Ibid., s. 110). I vår studie 
har vi fått en ökad förståelse för hur kvinnornas nätverk påverkar dem i deras anpassning till 
ett drogfritt liv. Vi har uppfattat det som att kvinnorna har upplevt det som något positivt att 
få berätta om sig själva och sina liv. En önskan är att undersökningen ska ge personalen en 
större förståelse för hur deltagarna upplever verksamheten Qvinnoqulan.    
 De ämnen som berörs i studien kan för respondenterna vara både privata och känslolad-
dade varför vi ansåg att det var av särskild betydelse att kunna säkra deras konfidentialitet. 
Eftersom urvalet kommer från en begränsad population, deltagare och personal på Qvinnoqu-
lan, inser vi att anonymitet kan bli svårt att garantera fullt ut inom verksamheten. För att 
minska risken för igenkänning har vi därför valt att presentera kvinnorna som grupp istället 
för var för sig. Vi har även tagit bort den information från citatdelen som direkt kan identifiera 
respondenterna.  
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Resultat och analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas efter fyra teman som är relaterade till 
våra forskningsfrågor. Efter varje tema följer en analys och sammanfattning av resultatet som 
vi kopplat till tidigare forskning och de teoretiska analysverktygen. 

Beskrivning av intervjupersoner 

Alla de intervjuade kvinnorna har en alldeles egen unik historia bakom sig. Lika unika är de-
ras beskrivningar av vägar in och ut ur missbruket. En del av kvinnorna är mitt uppe i proces-
sen att komma ur ett drogmissbruk medan andra har kommit en längre bit på vägen. Tid i 
missbruk och vilken drog som använts skiljer sig även det. Kvinnorna är av varierande ålder, 
den yngsta är 23 år och den äldsta runt 65 år. Vissa av kvinnorna har själva sökt kontakt med 
Qvinnoqulan medan andra har blivit hänvisade av professionella. Tre av våra respondenter är 
personal och fyra deltagare. Av den intervjuade personalen är en av dem projektledare och två 
av dem före detta deltagare som nu hjälper till att stötta de andra deltagarna. Gemensamt för 
dem alla är att de är kvinnor som försöker bygga upp ett nytt liv utan droger. Vi har valt att 
inte beskriva kvinnorna var för sig utan de presenteras som en grupp för att inte röja deras 
identiteter. Kvinnorna kommer i resultatredovisningen att benämnas som respondent 1, 2, 3, 
4, 5, 6 och 7.  

 

Tema 1. Relationer under missbruket 

Drogdebuten 

Vissa av de intervjuade kvinnorna gjorde sin drogdebut redan i unga tonåren medan andra 
hade etablerat sig i samhället, gift sig och bildat familj innan de kom i kontakt med drogen. 
Respondent 1 beskriver att trots att hon levt under de vanliga samhälleliga normerna ändå 
hade svårigheter med anpassningen till det drogfria livet. Hon kände sig till en början främ-
mande för samhället då så mycket ändrats i samhällsstrukturen under åren i missbruket. I och 
med att hon debuterade sent hade hon med sig de sociala koderna och ett socialt sammanhang 
sedan tidigare. Andra kvinnor har levt med missbruket under större delen av sitt liv. Respon-
dent 4 beskriver hur hon på grund av sin tidiga debut kände sig främmande för hur samhället 
fungerade och har behövt lära sig mycket på nytt. Hon beskriver vidare hur hon i ung ålder 
kom i kontakt med droger som sedan accelererade in i ett drogmissbruk så här: 

Jag började dricka när jag gick i sjuan.  Sommarlovet i sjuan. Det var första 
fyllan och jag fastnade ganska snabbt i det men tröttnade ganska fort. Så jag 
har gått ganska snabbt igenom den där klassiska drogvägen, typ hasch, lite 
LSD, lite ecstacy, sedan lite piller och till slut heroin såklart. Det blir så och 
det är väl det som varit det mest aktuella de sista 4 åren. Nu är det ju ett år 
som jag varit drogfri.  
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Relationer med andra missbrukare 

Relationer under missbrukstiden beskrivs som bristfälliga och präglade av de villkor som 
missbrukslivet innebär. Flera av kvinnorna beskriver att kontakter med andra missbrukare ofta 
varit ytliga och främst handlat om att få stöd i stunden för sin överlevnad eller att få tag på 
nya droger.  

.. Det är helt andra strukturer. Man har helt andra sätt att hantera konflikter. 
Det är en helt annan värld.  Jag vet inte om jag var speciell men det var rik-
tigt svinigt. Det är äta eller ätas väldigt mycket. Folk stjäl av varandra och du 
vet ”han tog en överdos och då plockar jag honom” förstår du? Det är inte så 
vanligt men det förekommer. Man har stulit någonting tillsammans och så tar 
den ena pengarna och drar. Väldigt mycket sådant. Det är klart det finns ett 
stöd i stunden så (Respondent 1). 

Respondent 4 beskriver att hon under missbrukstiden hade många som hon kunde kalla be-
kanta men inte så många nära vänner. Särskilt relationerna till andra kvinnor är något som de 
flesta av kvinnorna har haft svårigheter med. Respondent 5 beskriver också att det är svårt att 
upprätta normala vänskapsband till andra kvinnor i missbruksvärlden då kvinnorna främst 
söker bekräftelse från andra män. Männen har försörjt dem på olika sätt med knark eller brott 
vilket gör att en konkurrenssituation har uppstått. Respondent 1 beskriver det så här: 

…vi kvinnor hade hanterat varandra väldigt illa där ute många gånger, Jag 
säger inte alltid men väldigt ofta och vi har levt i konkurrens med varandra 
på grund av att vi har bevakat våra intressen bland männen... Men vi känner 
att vi kan hantera det här med männen och det är det vi kan men vi är inte så 
duktiga i relationer mot andra kvinnor. Utan vi har gjort varandra ganska illa 
på den vägen och vi är inte speciellt bra på systerskap eller kamratskap till-
sammans med andra kvinnor. 

Relationer under missbruket beskrivs dock inte enbart som negativt. Respondent 4 uttryckte 
att relationerna med andra missbrukare ändå haft betydelse för henne trots en del av de nega-
tiva erfarenheterna. De sociala kontaktnäten erbjöd ett socialt sammanhang som gav en viss 
trygghet.  

Det var ju där alla jag kände var, alla jag hade umgåtts med. Där mitt liv var. 
Där var folk jag känner. Där folk vet vem jag var. Alltså trygghet. Det finns 
ju jättemycket fina människor där också liksom, även om inte vanliga männi-
skor, eller vad man ska säga, tycker det. Så var det det för mig... Saknade det 
jättemycket och då blir det en trygghet att gå tillbaka dit. Slippa liksom börja 
om på nytt för det är lite svårt och det blir att man går tillbaka till där det 
känns tryggt. 
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Vägen ut ur missbruket 

Vägen ut ur missbruket har sett ut på många olika sätt. För en del kvinnor har vägen ut ur 
missbruket varit en långvarig process där beslutet vuxit fram när konsekvenserna av missbru-
ket blivit alltför allvarliga. För andra så har beslutet fattas efter en dramatisk händelse som 
gjort att livet tagit en ny riktning. Respondent 2 beskriver hur en allvarlig tågolycka blev av-
görande för henne.  

Nästa gång jag vaknat, så vaknade jag på SÖS på intensiven. De säger att jag 
var påkörd av pendeltåg. Jag minns att jag åkte in i tunneln, sen minns jag 
ingenting för att jag vaknade på avdelningen med en lapp där det står: ”okänd 
kvinna Västerhanninge pendeltågstation. Jag kunde inte röra på fötterna, 
kunde bara röra tårna . Jag hade brutit bäcken på 3 ställen. Då bestämde jag 
mig för att sluta använda droger. 

Positiva livshändelser har för en del av respondenterna varit avgörande för beslutet att bli 
drogfri och lett till att livet tagit en ny riktning. Två av kvinnorna beskriver hur det att bli 
mamma har hjälpt dem att förbli drogfria. Respondent 1 säger att beskedet om graviditeten 
innebar att hon inte längre kunde gå tillbaka in i missbruket eftersom hon nu hade ett nytt liv 
att ansvara för. Hon beskriver det som att hon stängde en bakdörr som hon förut kunnat fly 
tillbaka in i. Att återupprätta en god kontakt med en äldre dotter har också varit viktigt i hen-
nes process.  

Det har ju varit en ständig följeslagare för mig, en stor tung tung tung sten att 
bära på hela vägen och jag vet att när jag satt på kåken för sista gången och 
sa det ” nu har jag slutat knarka” vilket många flinade åt naturligtvis men för 
mig var det solklart. Och min högsta dröm är att få göra om det här, att få bli 
mamma och stanna kvar och göra det bra eller göra det så bra jag kan så.  

Sammanfattning och analys av tema 1 

Tidpunkten för drogdebuten och längd i missbruket verkar ha haft betydelse för hur respon-
denterna upplevt återhämtningsprocessen från missbruket. De som drogdebuterat i ung ålder 
har ofta missat att skaffa sig många av de sociala referensramar som finns i samhället. Ut-
ifrån nätverksteori menar man att individens livsstil påverkas av nätverket han befinner sig i, 
det vill säga om alla individer ur ens nätverk använder droger börjar man göra det själv. Detta 
stämmer inte helt med vårt resultat då respondent 1 hade levt under normala livsförhållanden 
och trots detta började använda droger i en senare period av livet.   Många av kvin-
norna vittnar om svårigheten att knyta nära vänskapsband till andra missbrukare och jakten på 
drogen har på många sätt överskuggat relationerna inom missbruksvärlden. De privata nätver-
ken har ofta varit begränsade och bristfälliga och mestadels bestått av missbrukande vänner. 
Att relationer till andra missbrukare ofta beskrivs som dysfunktionella och oförutsägbara kan 
kopplas till Pincus & Minahan (1973) som menar att inre konflikter, dålig kommunikation, 
och bristande problemlösningsförmåga medför att systemets effektivitet minskas och leder till 
brister i stödet.  
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Flera av respondenterna beskriver hur det stöd som ges inom missbruksvärlden ofta är ett stöd 
för stunden, för sin överlevnad eller som kan ge tillgång till nya droger. Även om man stöttar 
varandra så förväntas gentjänster som att skaffa droger eller att få en tillfällig plats att sova. 
Utifrån nätverksteorin kan man tolka det som att vissa av kvinnorna under missbrukstiden levt 
i ett neurotiskt nätverk med svaga och negativa relationer. Utbytet i relationerna under miss-
brukstiden kan även tolkas som att de präglats av negativ ömsesidighet där den ena tar för sig 
på den andras bekostnad.            Vä-
gen ut ur missbruket har för en del har det varit en långvarig process där konsekvenserna av 
missbruket till slut blivit alltför allvarliga. För andra så har en dramatisk händelse gjort att 
livet hastigt förändrats. Detta överensstämmer med Levälahthis (2007) resultat där vändpunk-
ten från ett missbruk ofta föregåtts av en speciell händelse som lett till eftertanke och gett 
hopp om ett nytt liv (Ibid., s. 32). Två av kvinnorna anger sin graviditet som en positiv livs-
händelse som har haft betydelse för beslutet att lämna missbruksvärlden. Att få ta ansvar för 
ett nytt liv har gett kvinnorna ny motivation i sin drogfrihet.    Resultatet visar 
dock också på att relationer till andra missbrukare inte enbart upplevts som negativa. En kvin-
na uttrycker en saknad över det liv hon levde trots de negativa aspekterna. Detta kan enligt 
Pincus & Minahan (1973) tolkas som att tillgången till ett system, trots att det är bristfälligt, 
ändå kan ge ett visst stöd och att ett bristfälligt system kan vara bättre än inget system alls.  

 

Tema 2. Relationer under återhämtningsprocessen. 

Relationer till det privata nätverket 

En del av kvinnorna har idag ett välutvecklat privat nätverk medan andra kvinnor beskriver att 
de upplever sig vara mer eller mindre isolerade. Ingen av kvinnorna upplevde sig dock vara 
helt isolerade då de alla hade någon i deras privata nätverk som de kunde vända sig till. Nät-
verkens sammansättning har för många av kvinnorna förändrats väsentligt sedan de kommit ut 
ur missbruket och en del av kvinnorna har tappat stora delar av sitt sociala kontaktnät. Att 
återuppta förlorade kontakter med anhöriga beskrivs som viktigt för många av kvinnorna och 
betydelsefulla för bibehållen motivation till drogfrihet. Flera av kvinnorna beskriver hur viljan 
att ha en god relation till sina anhöriga och inte svika dem motiverar till att avhålla sig från 
droger. Respondent 5 berättar om betydelsen av relationen till hennes dotter så här: 

Och min dotter är det bästa som finns alltså. Hon har ju hela tiden vetat om 
när jag suttit och när jag missbrukat och alltihop det här. Och idag skulle jag 
inte åka hem till henne om jag tagit någonting. För jag skulle skämmas så 
mycket. Jag vill vara mamma och jag vill vara mormor. 

För en del kvinnor ser deras relationer idag i stort sett ut som under missbrukstiden. Två av 
kvinnorna lever idag med en partner som har ett aktivt missbruk men de upplever inte att det 
påverkat dem negativt i processen att bli drogfri. Kvinnorna beskriver tvärtom att de många 
gånger känt sig stöttade av sina partners.  

 

Respondent 5 beskriver hur det är att leva med en missbrukande partner så här:  
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…Jag tror inte vi går ifrån varandra heller. Jag tror han slutar också… Jag 
tjatar ju sönder huvudet på honom alltså. Det gör jag ju. Men det är bara för 
att jag är orolig. För att vara i missbruk är en sak men att stå bredvid och titta 
på ett missbruk som man själv varit aktiv i. Det är jobbigt alltså. Det är 
hemskt alltså. 

De närmsta nätverken är viktiga för alla kvinnorna men det är inte alltid så att de upplever att 
nätverken kan ge dem socialt stöd i deras drogfrihet. Respondent 7 berättar att hon alltid haft 
ett stort socialt nätverk med familj och vänner och säger att hon är lyckligt lottad som har en 
familj som älskar henne. Trots detta så uppger hon att hon inte blir stöttad i sin drogfrihet av 
sina närmaste anhöriga. Att hon kommer från en drogliberal miljö menar hon kan ha försvårat 
för henne att förbli drogfri. 

Mina syskon ... det är en drogliberal stämning med dem  och jag blir också 
drogliberal när jag träffar dem. Även nu. Fast jag försöker ta min drogfrihet 
på allvar och liksom att jag känner att jag har problem och så. Det har varit i 
viss mån, i alla fall hasch och marijuana, väldigt accepterat i de kretsar jag 
umgås i. 

Relationer till de professionella nätverken 

Kvinnorna beskriver att de har haft både positiva och negativa upplevelser i relationer till pro-
fessionella. De beskriver att det stöd och den hjälp de får från de professionella nätverken är 
villkorade i och med att det ofta krävs någon form av motprestation som att avhålla sig från 
droger och att aktivt söka ett arbete. Att behöva vara på sin vakt, bli misstrodd och att inte 
känna sig jämbördig är också vanligt förekommande beskrivningar av negativa upplevelser i 
relationer till professionella. Vikten av att bli respekterad, personligt engagemang och ett öm-
sesidigt förtroende tar flera av kvinnorna upp i vad som kännetecknar en bra relation. Det stöd 
som de fått från de professionella har varit alltifrån att få hjälp att sköta ekonomin, plats på 
behandlingshem eller boende till att få prata av sig när man känner sig ledsen. Respondent 4 
berättar om att hon får både praktiskt stöd med hjälp att skriva brev till myndigheter eller söka 
fonder men även känslomässigt då hon kan vända sig till dem för att få prata ut om hon kän-
ner sig ledsen. Respondent 3 beskriver en relation med en professionell som utmärkte sig så-
här:  

Ja, det fanns en som hjälpte mig. Hon var lite speciell. Någonstans så hörde 
hon vad jag sa, någonstans så märkte hon att jag hade en önskan och att jag 
försökte. Jag sa ju att jag var drogfri och hon valde att tro på det.  

Flera av kvinnorna har negativa upplevelser av att inte bli sedda eller respekterade av de pro-
fessionella. Respondent 5 berättar om en händelse där hon blivit illa bemött efter att hennes 
hus brunnit vilket hon menar hade att göra med hennes bakgrund som missbrukare. Hon be-
rättar vidare att så blir de flesta bemötta som söker sig till socialtjänsten eftersom de som 
kommer dit inte är några starka människor.  

Flera kvinnor vittnar om den misstro de upplevt från de professionella. Några kvinnor beskri-
ver hur de vid vissa tillfällen vilselett en professionell i rädsla för negativa följder som indra-
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get bidrag eller att inte längre få tillgång till behandling. Respondent 4 beskriver vikten av att 
vara ärlig och öppen gentemot de professionella.  

Sedan tror jag mycket handlar om på alla ställen att de är jätte schyssta mot 
dig så länge du sköter dig. Så länge du är ärlig och så länge sköter dina kort 
rätt…Det är när du börjar missköta dig. Du börjar ljuga framförallt. Ärlighet 
då kommer du jättelångt. Så länge jag är ärlig... Så länge man säger som det 
är så blir de ju inte arga. Försöka fuska på urinprov och sånt. Det är då det 
blir problem. För då har man liksom svikit på något vis… De är ju inte mer 
än människor. De känner sig lurade när de blir förda bakom ljuset.  

Respondent 1 beskriver hur bristen på ömsesidig tillit gör att hon blir mer återhållsam i kon-
takter med professionella. Det är inte någon mening att vara ärlig mot någon som hela tiden 
misstror eller försöker avslöja hennes bluff.  
 
Isolering 
 
Många av kvinnorna beskriver att de kände sig väldigt ensamma den första perioden efter att 
de lämnat missbruksvärlden. En del av kvinnorna har tagit avstånd från sina gamla umgäng-
eskretsar samtidigt som de inte har skaffat sig nya drogfria relationer. Respondent 2 säger att 
hon särskilt saknar det sociala sammanhanget sedan hon blivit drogfri. Hon berättar  vidare att 
helgerna varit särskilt besvärliga.  

…det var mitt största problem – ensamma helger. Vad gör man då? Man sit-
ter vid dumburken, det är oftast då man faller. Tar sitt återfall bara för att få 
tiden att gå.  

 
Alla kvinnorna betonar betydelsen av att ha någonstans att gå för att slippa känna sig ensam-
ma och isolerade, både när det gäller professionell behandling eller möten hos självhjälps-
grupper. Flera respondenter utrycker en frustration över att det inte finns några insatser efter 
att behandlingen är avslutad och att de då förväntas att vara redo att börja leva ett vanligt liv 
som alla andra.  
 
Att bygga om på nytt  
 
Att lämna missbruket har för en del kvinnor varit en mödosam process. Respondent 1 beskri-
ver det som att hon blev tvungen att bygga om sitt liv på nytt då hon inte längre är samma 
person som hon varit. Att bygga upp nya relationer har varit väldigt viktigt för alla kvinnor. 
Många av kvinnorna understryker svårigheten att skapa nya relationer till människor utanför 
narkotikakretsarna. Deras förflutna följer med när de exempelvis söker jobb och måste berätta 
om sin missbruksbakgrund. Mindervärdeskänslor på grund av sin missbrukarbakgrund är ock-
så vanligt förekommande beskrivningar. Att få frågor om det förflutna från främlingar har för 
vissa av kvinnorna upplevts som särskilt påfrestande. Respondent 3 berättar att hon inte velat 
avslöja sin bakgrund på den öppna förskolan i rädsla att bli dömd av de andra mammorna. 

Sen var det dags att börja ta sig ut bland andra mammor, du vet man var med 
mammagruppen på barnavårdscentralen och sen var det öppna förskolan och 
sånt… När jag kom dit första gången så frågar de ”Aha , vad har du gjort då. 
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Vad jobbar du med?” Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kände mig som 
världen dåligaste människa. 

Kvinnor utrycker att det nya livet som drogfri innebär att de måste bekanta sig med en annan 
värld som känns främmande för dem. En del kvinnor berättar att det kan vara mycket enklare 
att dra sig tillbaka till sitt gamla liv där man känner sig trygg. Respondent 4 beskriver hur hon 
upplevde det som att hela hennes sammanhang försvann när hon blev drogfri och att hon inte 
längre visste vem hon var i den drogfria världen.  

Nu ska jag börja jobba, nu är jag normal liksom… Jag har inga referensra-
mar… Har ingenting att prata om. Känner mig väldigt otrygg och så lik-
som...Droger kan jag liksom hur mycket som helst om. Olika preparat. Hur 
de fungerar. Men i normala världen kan jag kanske inte så mycket om någon-
ting. Kanske pratar de om någon politik som jag bara ”va?”. Det har jag mis-
sat liksom. 

Sammanfattning och analys av tema 2  

I likhet med Trulsson & Hedin (2004) har brytningen med missbrukarvärlden för flera av re-
spondenterna försvårats av att de mist stora delar av sitt sociala kontaktnät. Även Skårners 
(2001) studie visar att valet mellan två världar är en svår process som missbrukare ställs inför 
då individen tvingas välja bort sina gamla relationer från missbruksvärlden. Utifrån Pincus & 
Minahans (1973) praktiska systemteori kan detta förstås som att missbruket lett till att kvin-
norna mist tillgången till många av de resurssystem som tidigare varit tillgängliga för dem. 
Dels på grund av att de själva brutit kontakten med anhöriga och dels på grund av att de ne-
kats tillgång till vissa system på grund av sitt missbruk.      
 För många av kvinnorna har det därför blivit fråga om att starta om på nytt och skapa 
nya drogfria relationer. Detta överensstämmer med Kristiansens (1999) studie där nya relatio-
ner innebär att man blir bekräftad för någon annan än den man varit och att detta är en viktig 
komponent för att ta sig ur ett missbruk ( Ibid., s. 212 ). I resultatet framkommer att detta kan 
försvåras av skamkänslor för sin missbruksbakgrund och en osäkerhet inför att berätta om sitt 
tidigare liv. Kristiansens (1999) och Trulsson & Hedins (2004) forskning som visar att skam-
känslor tillhör ett av de problem som kvinnor måste handskas med efter att de lämnat miss-
brukslivet bakom sig.            Att åter-
uppta förlorade kontakter med anhöriga beskrivs även det som betydelsefullt för många av 
kvinnorna då en god relation kan fungera som motivation till fortsatt drogfrihet. Detta gällde 
särskilt de kvinnor som har återfått kontakten med sina barn.     Att inte 
behöva känna sig isolerad och få emotionellt stöd från sin omgivning var viktigt för alla re-
spondenter. Detta överensstämmer med Pincus & Minahans (1973) praktiska systemteori, dvs. 
att tillgången till ett fungerande resurssystem är extra viktigt då individen hamnar i en livskris 
eller utsätts för press. Att återskapa kontakten till olika informella, formella och samhälleliga 
resurssystem blir då en nödvändig process för en optimal anpassning till ett drogfritt liv. 
              

Några av kvinnorna har inte brutit med missbruksvärlden helt utan har kvar delar av nätver-
ken från missbrukstiden. Två av kvinnorna lever fortfarande med män som är inne i ett aktivt 
missbruk. Till skillnad från forskning av Falkin & Strauss (2003) som säger att relationer med 
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missbrukande anhöriga ökar risken för återfall, så beskriver båda kvinnorna att de blir stöttade 
av sina män.            Nätverket har 
förändrats hos de flesta av respondenterna efter att de lämnat missbruket. Den nya situationen 
som drogfri har medfört att gamla nätverk inte fungerat som tidigare och att banden till miss-
bruksvärlden brutits. Istället bildas nya nätverk där professionella fått ta mer plats. Utifrån 
nätverksteorin kan detta tolkas som att betydelsen av det formella, sekundära nätverket har 
ökat. Detta kan till exempel handla om kontakter med socialtjänsten, DAA (Drug Addict 
Anonymous) möten och behandlingshem.       Kvinnorna har 
även börjat delta i olika sociala sammanhang som folkhögskola, öppna förskolan etc. Flera av 
kvinnorna har skapat förtroendefulla relationer med sina professionella kontakter. Många 
gånger har dock denna kontakt upphört när insatserna är slut och då står de plötsligt väldigt 
ensamma.             De negativa be-
skrivningar av relationer till professionella kan enligt den integrerade modellen tolkas som att 
de åtgärder som tas inom de professionella resurssystemen skapar nya problem för kvinnorna. 
Den misstro och brist på respekt som några av kvinnorna upplever kan också medföra att re-
surssystemet brister från de professionellas sida. Tre av kvinnorna beskriver hur de i rädsla för 
sanktioner och indragna förmåner har valt att ljuga om sin drogkonsumtion. Ett misslyckande 
att leva upp till de krav, i detta fall fortsatt drogfrihet, som omgivningen ställer, leder till att 
det blir svårare att få tillgång till de resurssystem, som kvinnorna behöver. Det kan då handla 
om indragna förmåner eller utebliven behandling om det visar sig att kvinnan inte klarat av att 
hålla sig drogfri.       Resultat visar även att flera av kvinnorna upp-
levt relationen till professionella som icke jämbördig vilket påverkat dem negativt. Detta 
stämmer överens med Skårners (2001) forskning att ett alltför ensidigt stöd kan uppfattas ne-
gativt och sänka självkänslan.    

Tema 3. Qvinnoqulan och det sociala stödet 

Kravlöshet 
 
Alla respondenter understryker betydelsen att ha något att göra på dagarna. Flera ser på Qvin-
noqulan som ett stort vardagsrum, där man kan kliva in, dricka kaffe eller sätta sig i hörnet 
och bara vara. Qvinnoqulan beskrivs ofta som en plats där alla känner sig trygga och öppet 
kan prata om sina livssituationer och känslor utan att det ställs några krav. Qvinnoqulan ses 
som ett första steg bort från isolering och flera av respondenterna känner ett stort behov att 
vistas på Qvinnoqulan efter att de har blivit ensamma i det drogfria livet. 
 
Respondent 3 jämför verksamheten med en stor familj där hon känner sig som hemma. Re-
spondent 2 uttrycker liknande upplevelser: ”Känns som vardagsrum. Jag känner ibland att 
jag är hemma och hälsar på någon. Jag har bott på härbärget, servicehem, hotellhem… jag 
saknar väldigt mycket ett vanligt hem”. 
 
 
 
Skydd mot ensamhet 
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De flesta intervjupersoner berättar att stödet från Qvinnoqulan har haft en stor betydelse för 
att kunna leva ett nytt liv, fri från missbruket. Respondent 4 berättar om Qvinnoqulan som en 
räddning mot den ensamhet som hon upplevde.  

… Jag åkte hit istället. När jag kände att jag inte hade någonstans att ta vägen. Jag 
har inget att göra… Det slog mig att om inte Qvinnoqulan hade funnits så hade jag 
inte varit drogfri idag. Jag är helt övertygad om det. Helt övertygad. Jag ser ju dem 
som inte hittar hit. De klarar inte det. Det finns inte så många som gör det. Man 
blir så ensam. Man blir så isolerad. Hela ens identitet blir ifrågasatt. Har man mö-
ten tror jag kan det bli lättare för man har alltid mötena att gå till. Men speciellt om 
man har underhållsbehandling. För man blir ganska utelämnad och många som går 
varje dag på de här programmen. De går ju varje dag för att de missköter sig och 
det betyder att det tar återfall hela tiden. 

 
Beskrivningarna av relationerna mellan kvinnorna på Qvinnoqulan skiljer sig åt. En del av 
kvinnorna har skaffat nya vänner men de flesta respondenterna berättar att de inte umgås med 
andra deltagare på fritiden. Respondent 2 berättar att relationer till kvinnor på Qvinnoqulan 
kan jämföras med arbetskamrater och skiljer sig från de relationer man skapar på fritiden. 
Respondent 5 däremot berättar att hon förväntar sig att få stöd ifall hon behöver det någon 
gång i livet. De flesta respondenter anser att det finns en vikänsla på Qvinnoqulan.  Eftersom 
de flesta kvinnor har blivit väldigt ensamma efter missbruket understryker de särskilt betydel-
sen av att träffa andra kvinnor. Respondent 1 beskriver det på följande sätt:  

Det är systerskapet! Just det faktum att vi alla är inne i samma process av att 
bygga. Det i sig. Att stärka varann i den processen och orka gå vidare. Mö-
tesplatsen där vi knyter kontakter med varandra. Vi lär oss nya saker i samta-
let. I det dagliga samtalet. Det är det som är the main thing. För ensamheten 
blir ju så oändlig för väldigt många. Och det är ju den största akilleshälen, 
när allting blir tyst och man inte har någonting kvar. För det är många som 
isolerar sig för att orka hålla sig drogfria. De hittar inte sådana här ställen och 
skär av allt som har varit.   

Vikten av liknade erfarenheter 
 
Gemensamt för alla respondenterna är att de poängterar betydelsen av att ha liknande erfaren-
heter.  Att personalen har liknande erfarenheter och kunskaper från missbrukslivet uppskattas 
väldigt mycket av alla respondenter. Detta bidrar till att kvinnorna vågar berätta om sina tan-
kar och känslor. Deltagarna känner ett stort värde som människa i kontakten med dem som 
jobbar på Qvinnoqulan. Alla kvinnorna har gett uttryck för att inga andra personer än de som 
själva varit missbrukare kan förstå dem. Respondent 4 menar att hon inte skulle komma till 
Qvinnoqulan om inte personer med missbruksbakgrund hade jobbat på verksamheten. Mötet 
med personal som har liknande erfarenheter underlättar kontakten då man inte behöver förkla-
ra så mycket om sin situation.  
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Respondent 7 betonar i likhet med respondent 4 betydelsen av att ha personal med samma 
erfarenheter på följande sätt: ”De som jobbar här vet vad det handlar om på ett annat sätt än 
den som bara läst sig till… Det är nog förståelse… Det är nog viktigast”.   
 
Respondent 1 beskriver hur missbruket eller som hon uttrycker det livet på andra sidan av 
planket sammanför personal och deltagare med varandra och att detta hjälper dem att gemen-
samt försöka hitta ett sätt att leva i det vanliga livet.  

Det som skiljer Qvinnoqulan från professionella verksamheter är att här kan man prata på 
samma nivå, att man inte behöver skämmas för sin missbruksbakgrund och känna sig minder-
värdig.  Respondent 2 berättar att på Qvinnnoqulan behöver det inte vara som ”en yrkesper-
son och patientgrej”, utan att man kan vara sig själv.  Det krävs inte en motprestation till 
skillnad från socialtjänsten där man för att få hjälp måste uppfylla vissa krav. Hon berättar 
vidare att det är en lättnad att ha liknande erfarenheter då hon inte behöver rättfärdiga sig in-
för de andra på Qvinnoqulan.  

Det är därför ingen som inte knarkat får jobba här. För här ska man aldrig 
behöva förklara sig eller försvara sig eller på något annats sätt känna att den 
här människan inte vet vad jag pratar om. Utan det ska vara en visshet att här 
är det lugnt. Även om jag tog ett återfall förra veckan så är det ingen som 
kommer att sätta sig till doms över mig. 

 
Praktisk hjälp 
 
Även om respondenterna betonar att det att träffa andra människor är en viktig funktion på 
Qvinnoqulan så framgår det av intervjuerna att även olika slags aktiviteter är betydelsefulla. 
Bland de fritidsaktiviteter som kvinnorna kan delta i finns exempelvis skrivarkurs och som-
marresor. Kvinnorna kan också få praktiskt stöd såsom hjälp i kontakterna med socialtjänsten. 
Respondent 3 anser att möjligheterna att få ekonomisk rådgivning betyder mycket för delta-
garna. Hon beskriver hur viktigt det är att få hjälp med den ekonomiska biten, särskilt skuld-
bilden som ofta glöms bort. 
 
Att ge stöd  
 
Respondenterna utrycker att de har ett behov av att ge stöd till varandra. Respondent 4 ger 
exempel på hur hon stöttat andra kvinnor på Qvinnoqulan. Det kan då vara alltifrån att ge 
praktisk vägledning till att sätta sig ner och prata en liten stund med någon som är ledsen.  
 
Respondent 1 berättar om sin förmåga att bistå kvinnor i mötet med socialtjänsten.  Men det 
är inte alla respondenter som orkar stötta andra då det känns för jobbigt. Respondent 7 berät-
tar att hon gärna vill stötta sina anhöriga. 

Tyvärr har det blivit rätt mycket så att folk, vänner och syskon inte talar om 
för mig hur de mår för att de vet att jag mår så dåligt och jag har nog med 
mina problem och de vill inte belasta mig. Jag tycker det är jättesynd. 
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Sammanfattning och analys av tema 3 

Resultatet från Levälahtis (2007) undersökning visar att missbrukare har ett behov av att ha en 
fast punkt i livet att kunna vända sig till när som helst under återhämtningsprocessen. Hon 
anser att stödverksamheter ger möjlighet till missbrukare att hjälpa varandra och erbjuder säll-
skap. Detta går ihop med vårt resultat där respondenterna utrycker att Qvinnoqulan hjälper 
kvinnorna att hålla sig drogfria och att de känner sig välkomna av de andra. Qvinnoqulan kan 
sägas utgöra ett emotionellt stöd för respondenterna då de får ett positivt bemötande och detta 
hjälper dem i att stärka deras självförtroende.  Resultatet visar att Qvinnoqulan även utgör ett 
praktiskt stöd i form av ekonomiskt rådgivning eller hjälp i kontakt med myndigheter. Vilket 
överensstämmer med Pincus & Minahans (1973) definition av en formell intresseorganisation 
där en av organisationens viktigaste uppgifter är att hjälp individen att förhandla med olika 
samhälleliga system (Ibid., s. 14).          Be-
tydelsen av att både få ge och ta emot stöd från sitt nätverk poängteras av flera forskare 
(Skårner, 2001; Levälahti, 2007). Skårner (2001) skriver att stödutbyte mest sker inom det 
närmaste nätverket som familj och släkt. Tillskillnad från hennes resultat visar vår undersök-
ning att respondenterna inte stöttar sina anhöriga i större utsträckning. Respondent 7 tror att 
detta kan bero på att de närmaste anhöriga inte vill belasta henne med sina egna problem då 
hon själv mår dåligt.            Av tidigare 
studier framgår att det är viktigt att koppla in andra stödverksamheter när klienter inte får eller 
inte anser att de behöver hjälp från professionell behandling (Erkers & Klefbeck, 1998). Vid 
möten med professionella hamnar oftast klienterna i underläge då de enbart blir hjälpmottaga-
re. Kvinnorna beskriver en misstro och upplevelse av att inte bli respekterade och hörda i rela-
tion till socialtjänsten vilket kan skapa en motvillighet att använda sig av systemet som ett 
stöd. Det kan också vara så att systemet ställer krav som skapar nya problem för kvinnorna. 
 Flera av kvinnorna beskriver hur stödet de får från socialtjänsten är villkorat. De måste 
till exempel uppvisa bevis på sin drogfrihet genom urinprov eller visa sig villiga att ta ett ar-
bete för att få tillgång till socialtjänstens resurser. Enligt Pincus & Minahan (1973) så kan 
obalans mellan individ och omgivning skapas stress som i sin tur kan leda till problem. En av 
Qvinnoqulans uppgifter kan då bli att medla mellan kvinnorna och socialtjänsten för att un-
derlätta samspelet mellan dem. Detta kan medföra att kvinnorna får tillgång till ett resurssy-
stem som tidigare varit otillgängligt för dem (Ibid., s. 19). Kvinnorna betonar betydelsen av 
att träffa andra med liknande erfarenheter eftersom de då inte behöver känna sig skamfyllda 
och avvikande.   Detta har belagts tidigare av Kristiansen (1999) som i sin studie belyser att 
individer var rädda att bli misskrediterade då de berättade om sin missbruksbakgrund. Därför 
valde de att ha relationer till människor inför vilka de inte behövde dölja sin bakgrund som 
missbrukare. Vårt resultat överensstämmer med Kristiansens forskning då Qvinnoqulan är en 
sådan organisation där respondenterna fritt kan prata om sina erfarenheter från missbruket och 
bli accepterade oavsett deras bakgrund.   

För vissa av kvinnorna verkar det som att utbytet i relationerna mellan respondenterna på 
Qvinnoqulan präglas av uppskjuten ömsesidighet i likhet med relationer som finns inom fa-
miljen. En kvinna berättar att hon förväntar sig att få stöd i framtiden av en annan kvinna från 
Qvinnoqulan som hon har fått en nära relation till. Några andra kvinnor uttrycker förvisso att 
de får ömsesidigt stöd och hjälp av varandra men att detta bara kommer att vara så länge de 
deltar i verksamheten.            
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Resultatet visar att vissa kvinnor endast haft sporadiska kontakter med sitt informella nätverk 
såsom föräldrar eller barn.  Kontakten med det formella, sekundära nätverket som socialtjänst 
har inte heller beskrivs positivt av alla respondenter. Kvinnorna har en del negativa upplevel-
ser av relationerna under missbrukstiden. Men inom Qvinnoqulan har de skapat relationer 
som nu istället kan utgöra ett positivt känslomässigt stöd.   

 

Tema 4.  Relationers betydelse vid ett återfall 

Återfall och de privata nätverken 
 
Erfarenheter av återfall beskrivs väldigt olika av kvinnorna. Det gemensamma för alla inter-
vjupersoner är att de har tagit ett eller flera återfall efter att de lämnat de miljöer de levde i 
under missbruket. Ensamheten beskrivs ofta som den vanligaste orsaken till återfallet. Re-
spondent 4 berättar att hon saknade sitt gamla liv och framförallt ansvarslösheten under miss-
brukslivet och att detta resulterade i att hon tog ett återfall.      
 Det finns en skillnad i svaren när det gäller frågan om kvinnorna kunde vända till sina 
anhöriga i samband med återfallet. I resultatet framgår att några av kvinnorna undvek att be-
rätta om sina återfall för anhöriga eftersom de var osäkra på vilken reaktion det skulle väcka 
och valde att hålla det för sig själva. Respondent 5 säger däremot att hon har berättat för sin 
dotter om återfallet då hon visste att det inte skulle bli någon fortsättning på missbruket.  
             Ansvaret för fa-
miljen, framförallt för barnen, har haft en viktig betydelse för kvinnor att förbli drogfria.  
Kvinnorna berättar om relationer till sina barn som en viktig kraft för att bryta sig loss från 
missbruket. Respondent 2 berättar att hon avbröt ett narkotikamissbruk efter en allvarlig 
olycka och att detta även var en gåva till hennes dotter. På liknande sätt beskriver respondent 
1 att tack vare barnet bestämde hon sig för att leva utan narkotika.   
 
Men enbart att få stöd från anhöriga verkar inte vara tillräckligt för att hålla sig drogfri. Detta 
framgår av följande citat av respondent 3: 

…Det handlar om så mycket mer för att fortsätta vara drogfri… Det handlar 
om  att även om jag har ett barn så kan det resultera i att jag tar ett återfall. 
…Och det handlar om att jag måste jobba på ett liv, träffa andra människor, 
byta ut mina kamrater, byta ut sammanhanget överhuvudtaget. 

 
Återfall och Qvinnoqulan 
 
Att kunna berätta om återfall på Qvinnoqulan har inte varit lätt för vissa av kvinnorna. Resul-
tatet visar att inte alla kvinnor känner att de kan berätta om återfall på Qvinnoqulan. Respon-
dent 2 uttrycker dock att hon har undanhållit att berätta för de andra deltagarna på Qvinnoqu-
lan om sitt återfall och berättar bland annat följande: ”Det var ett tag sen jag hade ett återfall… 
Jag är nog lite grann så att försöker mörka det.  Ja, så är det. Ska vara lite duktig och så där”. 
 
Respondenterna nämner även andra hjälporganisationer som man kan vända sig till vid åter-
fallet och tillsammans hitta lösningar på sina problem. Respondent 2 beskriver hur personal 
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på DAA (Drug Addict Anonymous) möten kan vara betydelsefulla och utgöra ett stöd vid 
återfallet.  
 
De flesta respondenter menar dock att de kan berätta om sitt återfall på Qvinnoqulan. En del 
av kvinnorna ger konkreta exempel på det bemötande de har fått på Qvinnoqulan när de berät-
tade om återfall. Respondent 3 beskriver vilken skön känsla hon fick då hon öppnade sig för 
andra deltagare och berättade om sitt återfall och att hon var säker på att inte bli dömd. 

 ...De tidigare återfallen har bara lett till att jag inte hört av mig alls till någon 
och inte pratat med någon utan det har blivit att jag flutit i väg och inte åter-
kommit. Den här gången lyckades jag hålla mig kvar och finnas kvar. 

 
Qvinnoqulan beskrivs ofta som en plats där man fritt kan berätta om sitt återfall till skillnad 
från professionella verksamheter då det finns risk för negativa konsekvenser som att bli nekad 
fortsatt behandling. 

… Då hade jag bara varit här i par månader när jag klev ut första gången. Det 
är nog värre den här gången. Då berättade jag ju efter sommaruppehållet så-
där... Pratade om det liksom. Så mycket man orkar, så mycket man vill prata. 
Det är det som är skönt. Det är inget måste, om jag inte vill prata om det så 
behöver jag inte… Frivilligt och sen att det är ingen som tvingar. Det är ing-
en myndighet. Det ingen som skriver upp det. Ingen som kontrollerar det. 
Inte ännu ett kryss…Utan du är alltid välkommen så länge man inte har tagit 
något innan man kommer hit är det ok. 

 
Återfall och de professionella nätverken 
 
Även om många av respondenterna haft mestadels negativa erfarenheter av de professionella 
så nämner två av kvinnorna att kontakten med professionella är mycket viktiga för dem och 
att de kunde vända sig till sina socialarbetare om de tar ett återfall. I följande exempel berättar 
respondent 4 om hur hon har fått hjälp av sin socialsekreterare och kontaktman vid återfall: 

Båda är jättebra alltså. Det är inget fördömande. De är inte elaka. Det är inte 
såhär” nu drar vi in dina förmåner” utan de vill ju hjälpa en och det känner 
man verkligen så. Så länge jag är ärlig. Alla kan ta återfall.  
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Sammanfattning och analys av tema 4  

 
Kvinnorna beskriver vikten av att få stöd av sin omgivning i processen att bli drogfri. Av re-
sultatet framgår att de flesta respondenter kunde vända sig till Qvinnoqulan och berätta om 
sitt återfall. Det kan tolkas som att kvinnorna har skapat en ömsesidig relation med professio-
nella som blivit betydelsefulla kontakter vid återfallet. Detta resultat överensstämmer med 
tidigare forskning som kommit fram till om att kvinnorna under drogfriheten känner sig en-
samma och saknar viktiga former av socialt stöd och att det då är viktigt för dem att få stöd 
från professionella eller stödverksamheter (Trulsson & Hedin, 2004). Detta kan även kopplas 
till Pincus & Minahan (1973) dvs. att formella och samhälleliga resurssystem kan utgöra ett 
komplement till de informella systemen och hjälpa individer att orka med sina livsuppgifter.
 Utifrån nätverksteorin kan det tolkas som att respondenterna som har haft mindre bra 
kontakt med sitt primära-, informella- nätverk och/professionella nätverket känner större be-
hov av att berätta om sitt återfall på Qvinnoqulan.  

Kontakter inom Qvinnoqulan kan kopplas till nätverksteorins begrepp om reciproka 
kontaktlänkar. Relationer som kvinnorna beskriver med socialtjänsten kan istället tolkas som 
enkelriktade, det vill säga respondenterna befinner sig i beroendeställning till sina socialsekre-
terare. Vissa av kvinnorna väljer att inte berätta om sitt återfall för professionella eftersom det 
inte finns tillit i relationerna samtidigt som respondenterna uppfattar socialtjänsten som en 
kontrollerande organisation.         Flera kvinnor beskriver 
den initiala ensamhet och isolering som kan komma av att bryta med missbruksvärlden. Flera 
av respondenterna beskriver det som att det är ensamheten som till slut blir knäckande vilket 
gör att man tar ett återfall. Enligt den integrerade modellen kan detta tolkas som att kvinnorna 
under perioden för återfallen inte hade tillgång till de resurssystem de behövde för att klara att 
hålla sig drogfria (Pincus & Minahan, 1973, s. 18). Kvinnornas sociala nätverk verkar både 
försvårat för dem att hålla sig drogfria men även underlättat. Falkin & Strauss (2003) visar i 
sin undersökning att stödet från de sociala nätverken kan öka risken för återfall om individer i 
det närmsta nätverket missbrukar själva. Detta överensstämmer med vårt resultat då det fram-
kommer att respondent 7 har tagit återfall med sina syskon. Hon beskriver även att hon kom-
mer från en drogliberal miljö och att detta kan försvåra processen att bli drogfri. Däremot vi-
sar resultatet att goda relationer till sina barn kan ge en extra motivation och minska risken för 
återfall. Liknande resultat har Levälahti (2007) funnit då hon menar att relationen till barn kan 
utgöra ett moraliskt stöd för missbrukare.  
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Diskussion av resultat och slutsatser 
Här kommer vi att diskutera vårt resultat och slutsatser. Sedan följer en diskussion om vår 
metods för- och nackdelar. Kapitlet kommer sedan att avslutas med förslag på vidare forsk-
ning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att beskriva och förstå hur det sociala stödet från de so-
ciala nätverken påverkar några kvinnors återanpassning till ett drogfritt liv och att få en ökad 
förståelse för hur Qvinnoqulan kan utgöra ett socialt stöd. Utifrån uppsatsens forskningsfrågor 
har vi fått rika och utförliga beskrivningar av kvinnornas sociala nätverk. Relationerna 
under missbrukstiden beskrivs av kvinnorna som dysfunktionella och oförutsägbara och har 
till mestadels bestått av andra missbrukare. Trots detta har relationerna inom missbruksvärl-
den gett ett visst stöd. Stödet är dock mer ett stöd för stunden, som att hitta någonstans att 
sova eller att få tillgång till droger. Detta tolkar vi som att stödet inom missbruksvärlden till 
stor del varit ett negativt stöd och möjliggjort ett fortsatt drogmissbruk. Liknande slutsatser 
har även Skårner (2001) dragit då hon menar att allt socialt utbyte inte automatiskt är stödjan-
de.            De flesta av kvinnorna 
har tappat stora delar av sitt sociala kontaktnät efter att de lämnat missbruksvärlden. De vitt-
nar i olika grad om isolering och ensamhetskänslor under den första perioden av drogfrihet. 
Att starta om på nytt och knyta drogfria kontakter beskrivs som viktigt av kvinnorna. Detta är 
dock något de flesta av respondenterna haft svårigheter med. En bidragande orsak till detta 
skulle kunna vara att kvinnorna inte vill berätta om sin missbruksbakgrund vid möte med nya 
människor i rädsla för att bli dömda.     Från resultatet kan vi se att re-
spondenterna haft båda positiva och negativa upplevelser av relationer till de professionella.  
De negativa aspekterna av relationer till de professionella nätverken handlar om sådant som 
prestationskrav, misstro och att vara i beroendeställning. Detta tror vi kan leda till att kvin-
norna i mindre utsträckning kan använda sig av de professionella nätverken som en stöd-
resurs.        Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att 
Qvinnoqulans främsta funktion är att erbjuda ett känslomässigt stöd för kvinnorna. Att ha 
liknande erfarenheter gör att relationerna på Qvinnoqulan byggs på jämlikhet och en gemen-
sam förståelse. Att alla på Qvinnoqulan har egna erfarenheter medför också att kvinnorna inte 
behöver skämmas för sin missbruksbakgrund eller känna sig mindervärdiga vilket de kan upp-
leva i relation till professionella eller nya drogfria kontakter. Dessutom kan det tolkas som att 
kvinnorna inte vill belasta sina privata nätverk med frågor som rör missbruket  
      På Qvinnoqulan får kvinnorna även möjlighet att ge stöd och slippa 
vara ensidiga mottagare av stöd som de ofta kan bli i relation till de professionella. Deltagan-
de på Qvinnoqulan skiljer sig även från det professionella i och med att det kännetecknas av 
kravlöshet. Det som de flesta kvinnor beskriver att de uppskattar mest är att de kan komma dit 
och bara vara och slippa prestationskrav.   

 

Isolering och ensamhet har varit den vanligaste orsaken till kvinnornas återfall. När kvinnorna 
tagit ett återfall har det varit betydelsefullt att få stöd från alla sociala nätverk. Kvinnorna 
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vänder sig därmed inte till ett särskilt nätverk för att få stöd efter ett återfall. Istället verkar de 
främst välja att vända sig till den de har en förtroendefull relation till oavsett om denna finns 
inom de privata, professionella nätverken eller Qvinnoqulan.  

Sammanfattningsvis så beskriver kvinnorna att de får socialt stöd från alla sina sociala nät-
verk. Det är däremot inte alla sociala nätverk som utgör ett socialt stöd i deras återhämtnings-
process från ett drogmissbruk. Stödet från de anhöriga kan av olika orsaker vara bristfälligt 
eller så kan missbruket ha lett till att kontakterna med de privata nätverken reducerats. Misstro 
och upplevelse att vara i beroendeställning kan leda till att stöder från de professionella brus-
tit. Vid avslutad behandling så upphör dessutom oftast kontakten med de professionella. 
Qvinnoqulan kan därför ses som ett komplement till de andra nätverken och kan underlätta för 
individen i anpassningen till ett drogfritt liv.  

Metoddiskussion  

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med syftet att beskriva hur några kvinnor upplever 
det sociala stödet från de sociala nätverken och hur det kan påverka återanpassningen till ett 
drogfritt liv. Då vi påbörjade vår studie så befarade vi att vissa frågor kring missbruk och åter-
fall kunde bli svåra att ställa då de kan betraktas som alltför känsliga. Våra farhågor visade sig 
dock vara oriktiga då respondenterna varit villiga att dela med sig av sina erfarenheter och 
öppet beskrivit sina upplevelser. Fördelen med att använda sig av en halvstrukturerad intervju 
är att respondenterna under intervjun öppet fick berätta om sina upplevelser och intervjuerna 
mer fick formen av ett samtal. Vi har upplevt att alla respondenterna har varit positivt inställ-
da till att dela med sig av sina upplevelser och att de uppskattade att någon visade intresse för 
deras situation.        Eftersom syftet med studien handlar om 
nätverkets betydelse under återhämtningsprocessen så var frågorna kring nätverket en viktig 
del i undersökningen. En annan metod som kan användas är nätverkskartan som ett styrin-
strument för intervjuerna. Nätverkskartan kan vara till hjälp att kartlägga det sociala nätver-
ket. Respondenterna kan själv ange vilka personer som ingår i hennes nätverk och beskriva 
relationerna. Men då finns det dock risk att inte få en ärlig bild utan en önskad bild. Respon-
denterna kan välja att ta upp personer de tycker illa om för att ge en idealbild av sina relatio-
ner (Skårner, 2001).  Alla respondenter som valt att medverka i studien har visat sig 
mycket öppna och villiga att dela med sig av sina erfarenheter vilket naturligtvis varit en stor 
tillgång i vår studie. Att en viss problematik skulle kunna finnas i att respondenterna, som 
kommer från en och samma verksamhet, kan ha intresse av att ge en positiv bild av verksam-
heten, är något vi varit medvetna om. Till viss del har vi kunnat minska denna risk genom att 
vissa av respondenterna har varit deltagare på verksamheten under en kortare tid och därför 
kan antas inte ha blivit lika förankrade i verksamheten.  
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Förslag på fortsatt forskning  

Studien omfattar endast kvinnor på Qvinnoqulan men en större undersökning med fokus på 
det sociala stödet från nätverket där både kvinnor och män ingår i undersökningen skulle vara 
intressant enligt oss. På så sätt skulle man kunna se om männens upplevelse av stödet från 
sina sociala nätverk skiljer sig från kvinnornas. Något annat som skulle vara intressant att 
studera vidare på är hur samverkan mellan missbrukares sociala nätverk, både privata och 
professionella skulle kunna se ut och hur de professionella kan arbeta med klienter utifrån ett 
nätverksperspektiv. Eftersom flera av respondenterna anser att Qvinnoqulan utgör en viktig 
del i deras nätverk kan det vara tänkvärt att intervjua missbrukare som inte hittat eller sökt sig 
till sådana organisationer. Intressant skulle vara att undersöka hur de sociala nätverken ser ut 
för dessa personer.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter från Socialhögskolan i Stockholm som läser på vår sista termin. Vi ska 
skriva en c-uppsats som vår examinationsuppgift och vi vill intervjua deltagare och personal 
från Qvinnoqulan.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur upplevelsen av det sociala stödet från de sociala 
nätverket påverkar återhämtningsprocessen från ett missbruk. Vi vill även undersöka hur 
Qvinnoqulan kan utgöra ett stöd i att leva ett drogfritt liv.  

För att kunna ta reda på detta är vi endast intresserade Dina beskrivningar och upplevelser och 
det finns självfallet inga svar som är rätt eller fel. Intervjuerna kommer att ta ca en timma och 
spelas in på band. Detta för att underlätta senare när vi ska skriva ut intervjuerna men även för 
att undvika missförstånd. Deltagande i studien är frivillig och din medverkan kommer att vara 
helt anonym då inga uppgifter som identifierar dig som person kommer att redovisas i uppsat-
sen.  

Har ni några frågor innan intervjun så kontakta oss gärna på telefonnummer: XX eller på 
mail: XX eller XX.   

Vi ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter och tankar! 

Vänliga hälsningar Eva Thomasson och Dilara Nijazova.   
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 
 

– Ålder 
– Sysselsättning 
– Familjesituation. 
– Hur länge har de haft kontakt med Qvinnoqulan. 

 
Kan du beskriva: 
 
Upplevelse av relationer under missbruket? 
 
Efter missbruket 
 
Upplevelse av relationer till privata nätverket? 
 
Upplevelse av relationer till professionella? 
 
Erfarenheter av Qvinnoqulan? 
 
Återfall 
 
Relationers betydelse vid ett återfall. 
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