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LP-verksamheten (tidigare LP-stiftelsen) har bedrivit vård och behandling inom missbruksområdet i mer 
än 50 år. Vid ett par tillfällen under dessa år har behandlingen utvärderats och då uppmärksammats för 
det goda resultat.

LP-verksamhetens arbete bedrivs som en ideell förening, med ca 175 kyrkor/församlingar som medlem-
mar. Verksamhetens syfte är att motivera, hjälpa och att ge verktyg till ett drogfritt liv. Det arbetet sker 
helt utan vinstintresse och det överskott som kan uppstå återförs alltid till den egna verksamheten. 
Arbetet sker genom behandlingshem, lokala verksamheter (LP-kontakter) på ca 60 platser, stödboen-
den och arbetsträning. Också ett omfattande förebyggande arbete bedrivs.

Under senare tid har på nytt behovet av en utvärdering av LP-verksamhetens arbete blivit allt mer tyd-
ligt. I första hand har det varit ett internt behov av en uppföljning som växt fram. LP-verksamheten har 
ett omfattande samarbete med många kommuner men samarbete sker även med Kriminalvården. Att till 
alla dessa uppdragsgivare få ge en resultatuppföljning – evidensbaserad – har varit ett annat motiv.

Uppdraget gick 2008 till Umeå Universitet, där lektor Owe Grape blev ansvarig för arbetet.

Det fanns i uppdraget tre huvudsyften:
-  Resultat; Hur går det för dem som genomgått behandling vid något av de fyra behandlingshem    
   som ingått i studien? Hur ser vårdresultaten ut över tid?
-  Kvalitet; En bedömning av behandlingens innehåll, bland annat behandlingsprogrammet ”Vägen till  
   livet”.
-  ”Kristen grund”; Vad innebär och hur upplevs den kristna profilen i behandlingen?
    I det givna uppdraget formulerades ett flertal frågeställningar för att få en så bred bild som möjligt.
 
När resultat nu presenteras under rubriken ”En oas där man får växa”, så är det en glädje för oss i LP-
verksamheten att få överlämna den till alla som är intresserade av missbruks- och beroendevård.

Till lektor Owe Grape vill jag uttrycka vår stora uppskattning för ett fint samarbete. Med kompetens, in-
tegritet och nyfikenhet, har uppdraget genomförts! Ett tack också till de studenter vid Umeå Universitet, 
som deltagit i arbetet med främst djupintervjuer. Det arbetet har berikat materialet med bilder från den 
verklighet i vilken ”LP-arbetet” sker.

Det material som nu redovisas på kommande sidor, är ett ”kvitto” på att en genomtänkt vård med en 
kedja av olika insatser verkligen ger resultat. Samtidigt motiverar det oss att i fortsatt arbete söka nya 
vägar och att höja kompetensen för att kunna utföra ett ännu bättre arbete.
Drivkraften finns bland annat i orden ”Vi bryr oss inte om varifrån du kommer, utan vart du är på väg”.

Larsolof Egbäck
Bitr. verksamhetchef

Umeå Universitet har utvärderat LP-verksamheten
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kunskap” (SOU2008.18,s. 10). Det kan vara viktigt 
att poängtera att man vare sig från regeringskan-
sliets, eller socialstyrelsens sida ställer krav på att 
mindre verksamheter skall kunna producera evidens-
baserade utvärderingar av högsta kvalitet. Däremot 
kan man med anledning av det som generellt fram-
förs i rapporter och styrdokument se att det finns 
ett önskemål om att även mindre verksamheter skall 
förhålla sig till den mest evidensbaserade kunskaps-
bas som finns på området. Dvs. även om EBP kan 
ses som ett mål, så kan inte alltför höga evidenskrav 
ställas på mindre verksamheter, däremot kan varje 
enskild metod prövas gentemot den evidensbaserade 
kunskapsbas som finns. 

Enligt Tengvald (1995) har man till viss del kom-
mit att uppvärdera lokal resultatuppföljning och 
kvalitetssäkring som kunskapsunderlag för metod- 
och verksamhetsutveckling. Man ser här sådana 
studier som viktiga komplement till mer vetenskap-
liga utvärderingar (även Tengvald i IMS rapport 
2007). Man lyfter här fram vikten av personalens 
delaktighet i utvecklingsarbetet och att en lokal 
resultatuppföljning kan spegla variationer i en 
verksamhet som möjliggör snabb återföring av er-
farenheterna. I föregående rapport från IMS betonas 
också att utvärderingar av en viss behandlingsmodell 
bör innehålla information om eventuella skillnader 
mellan klientens situation, före respektive efter 
genomgången behandling för missbruk (Andréasson 
i IMS rapport 2007). Detta perspektiv är det som 
oftast förknippas med EBP i Socialt arbete. Genom 
IMS förespråkar socialstyrelsen ett evidensperspe-
ktiv som går ut på att många behandlingsmetoder 
är oklara gällande värdet av de insatser som görs. 
Insatser skall enligt detta sätt att se det vara kost-
nadseffektiva, ha en hög intern trovärdighet, dvs. att 
resultat som uppkommer skall bero på insatsen och 
ingenting annat, extern trovärdighet, som innebär 
att metoderna ska vara effektiva i vardagsarbetet. 
Graden av evidens kan mätas på många sätt, bl.a. 
kan evidens enligt t.ex. Farrington m.fl. mätas på en 
enkel femgradig skala (Farrington m.fl 2002: s.16-
17). Den femgradiga skalan är konstruerad för att 
på ett enkelt sätt göra en intern validitetsprövning 
av olika studier begriplig för utomstående. Evidens-
grad 1, utgörs av sambandsstudier vid ett tillfälle, 
Evidensgrad 2 innebär att studien av ett program 
görs med en före och eftermätning utan jämförelse, 
eller kontrollgrupp. Evidensgrad 3 har studier som 
studerar program genom att använda sig av före och 
efter mätning med kontroll för andra faktorer än det 
man avser att mäta. Vid evidensgrad 4, utförs före 
och eftermätning med multipla (flera) jämförelseg-
rupper och kontroll för andra förklaringar. Den 
bästa metoden, evidensgrad 5, anses enligt, de flesta 
evidensskalor, vara multipel randomisering (slump-
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FÖRORD

Den här utvärderingen är gjord på uppdrag av LP-verksamhetens Ideella Riksförening i Sverige. Ut-
värderingsprojektet påbörjades i början av 2008 och avslutades under hösten 2009. Utvärderingen är 
i huvudsak kvantitativ såtillvida att den bygger på kvantitativa intervjudata såväl som kvantitativa 

registerdata som bearbetats. Emellertid finns det också en omfattande mängd intervjudata som har insam-
lats för att fördjupa den kvantitativa analysen. Dessa delar har insamlats av C-studenter i tre olika grupper. 
Angelica Öberg Eklund och Alexandra Ardin har gjort en fördjupningsstudie av den vårdmodell som ges 
vid Lillviks behandlingshem för kvinnor. Linn Bodin, Stina Hallin Åström samt Ulla-Karin Näsström har 
gjort en studie utifrån personer som avslutat sin behandling på Vasastrands och Torpahemmets behandling-
shem. Slutligen har Bettina Israelsson och Margareta Björkhag Wennberg gjort en fördjupningsstudie av 
behandlingsmodellen vid Ursvikens behandlingshem. Ett stort tack för er medverkan. Som utvärderare är jag 
mycket tacksam såväl gentemot de generösa f.d. gäster som ställt upp på intervjuer med LP-verksamhetens 
kuratorer. Jag är också imponerad över den beslutsamhet, det intresse och den nyfikenhet som präglat kura-
torernas arbete med att samla in data för denna studie. Det mycket öppna och engagerade förhållningssätt 
som LP-verksamheten visat till denna utvärdering har underlättat arbetet med rapporten i alla avseenden. Ett 
särskilt tack riktas till LP-verksamhetens biträdande verksamhetsledare Larsolof Egbäck som har koordinerat 
träffar, planeringsmöten och telefonmöten mellan undertecknad och kuratorer vid de olika behandlingshem-
men. Undertecknad utvärderare (Ove Grape) är verksam vid Institutionen för socialt arbete i Umeå. Förfat-
taren har en i allmänhet kristen grundsyn, men är inte - och har inte varit - medlem i något kyrkligt samfund 
utom svenska kyrkan. Mina kommentarer och analyser är, i den öppna anda som präglat samarbetets alla 
andra faser, också möjliga att tolka och kommenterar ur fler synvinklar och perspektiv än vad som här fram-
kommit.

Umeå, Augusti, 2009
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Fil.Dr, Owe Grape

INLEDNING
Frivilligorganisationer med en inriktning mot 
att hjälpa missbrukare eller stävja missbruk med 
hjälp av opinionsbildning har en lång tradition i 
Sverige (Hammare och Stenbacka 2003). Inte för-
rän i mitten av 1900-talet kunde statliga initiativ 
till missbruksvård (genom socialdemokrati och 
fackföreningsrörelser) mäta sig med de frivilliga 
rörelserna vad gällde omfattning och insatser. Den 
svenska statsmakten hade, när den väl tog initiativet, 
en uttalad vilja till korporativa lösningar vilket blev 
en viktig utgångspunkt för den politiska kulturen. 
Detta avspeglar sig idag 2009 genom en mångfald av 
frivilliga organisationer, som representerar ett flertal 
olika religiösa, politiska och ideologiska synsätt på 
missbruksvård, ofta medfinansierade av offentliga 
medel (a.a 2003). I föreliggande arbete studeras för 
första gången sedan den s.k. Venngarnstudien, be-
handlingsresultat av den vård som ges för personer 
med missbruksproblem inom LP-Riks verksamhet 
vid fyra skilda behandlingshem i Sverige. Syftet med 
studien är vidare att ge LP-Riks ett underlag som 
kan användas för att utveckla och utvärdera den 
egna verksamheten. Resultatet av denna studie kan 
också användas som utgångspunkt för diskussioner 
med huvudmän som är intresserade av att veta mer 
om hur verksamheten vid LP:s behandlingshem är 
organiserad avseende hela vårdkedjan (insatser in-
nan behandling, behandling samt efter behandling), 
samt resultaten av behandlingen vid de olika behan-
dlingshemmen. Innan vi gör det, måste vi emellertid 
också ta hänsyn till en förhållandevis ny företeelse i 
utvärderingssammanhang.

Eftersom de flesta beställare av vård idag efterfrågar 
evidensbaserade metoder ska vi i nedanstående 
avsnitt till att börja med ge en bild av evidensbegrep-
pet och hur det kan betraktas. Under 2000-talet 
har en evidens inom socialt arbete blivit en alltmer 
framträdande företeelse som kommit att påverka 
missbruksvården. Under de senaste åren har det 
från Socialstyrelsens, och andra kontrollinstansers 
sida, vuxit fram ett starkt fokus på evidensbaserade 
insatser i socialt arbete. Med socialt arbete avses här 
allt såväl privat som offentligt operativt arbete som 
sker i syfte att stödja människor med sociala, ekono-
miska, psykiatriska eller socialmedicinska problem 
som t.ex. missbruk. Med evidensbaserade menas här 
att de kunskaper som används, samt de insatser som 
görs, dels skall vara baserade på forskningsresultat 
som visar hur effektiva metoderna är, dels ska ge un-
derlag för fortsatt utveckling och implementering av 
s.k. evidensbaserade insatser i form av evidensbase-
rad praktik (EBP). I SOU 2008:18 menar man att 
EBP står för följande: ”med evidensbaserad praktik 
menar vi en praktik som är baserad på en samman-
vägning av brukarens erfarenheter, den professio-
nelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga 
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    FRITID forskning för att bli mer professionella. Ett helt 
annat mer problematiskt perspektiv står ”EBP som 
riktlinjer” för. Förespråkare för ett sådant perspektiv 
(enligt författarna är t.ex. Rosen et.al 2003 en sådan 
förespråkare) ser då praktikernas professionella 
kunskapsanvändning snarast som ett problem som 
måste lösas med mer handfasta riktlinjer, eftersom 
man misstänker att deras handlingar och operativa 
arbete baseras mer på okunskap än praktisk erfar-
enhet och vetenskaplig kunskap. Det är framför allt 
detta sista synsätt som kritiserats mest av forskare 
som Blom och Morén (2007) samt Jonsson (2006) 
inom socialt arbete, eftersom dessa menar att det är 
problematiskt att utgå från att det alltid finns väl 
dokumenterade metoder som alltid går att tillämpa 
schematiskt, för en viss behandling eller insatsom-
råde inom socialt arbete.

Vi kan således utgå från att ett flertal andra faktorer 
än behandlingsmodellerna i sig har bidragit till resul-
tat såväl positiva som negativa i enskilda fall. Det är 
också av flera skäl (bland annat etiskt försvarbara) 
svårt att göra kontrollerade randomiserade studier 
på detta område, då man i så fall skulle vara tvungen 
att erbjuda ett antal personer behandling och andra 
inte, samtidigt som båda grupper studeras av externa 
forskare. Till detta krävs helt andra förutsättningar 
än för denna studie. Strävan med denna rapport blir 
i det här sammanhanget således mer kontextuellt 
såtillvida att vi huvudsakligen försöker bedöma 
verksamheten relaterat till de enskilde deltagarnas 
synpunkter på behandling och tillvaro på behan-
dlingshemmet. Vi försöker också sätta in behandlin-
gen i ett större sammanhang där kontakter och för-
rehabiliterande verksamhet knyts till behandling och 
där eftervårdande insatser, knyts till hela vårdkedjan. 
Hur kan man då se på kvalitet i socialt arbete ur ett 
sådant perspektiv? 

mässighet) mellan behandling och jämförelsegrupper. 
Föreliggande rapport kan enligt detta sätt att se på 
det, bedömas ha en evidensgrad 2, möjligen 3, eft-
ersom materialet internt gör det möjligt att jämföra 
flera olika grupper med varandra och vi ser också 
i studien till helheten av faktorer som kan påverka 
slutresultatet. Vi frågar således gruppen om utfallet 
efter behandling, och ställer frågor om deras situation 
innan behandling, men vi jämför även grupper från 
olika behandlingshem, som haft olika längd på vår-
dinsatserna, och som avslutat behandling efter olika 
lång tid. Vi kan inte utesluta att en påverkan har 
skett av externa faktorer som inte har med behan-
dlingen att göra, utan snarare försöker vi ta hänsyn 
till dessa faktorer. Vi ska nedan ge ett exempel på 
hur man teoretiskt kan resonera kring ett sådant mer 
kontextuellt perspektiv.

Evidensbegreppet är en omstridd företeelse 
inom socialt arbete. Med ett något mer kritiskt 
perspektiv på EBP så menar Bergmark och 

Lundström (2006) att för Sveriges del, så kan EBP 
knappast sägas vara någon homogen rörelse, skola 
eller enhetligt perspektiv. Problemet enligt förfat-
tarna är att evidensbaserad praktik används oprecist, 
på olika sätt och utifrån olika definitioner vilket gör 
att man egentligen inte kan tala om någon specifik 
EBP-praktik eller skola när det gäller socialt arbete 
i Sverige. Bergmark och Lundström urskiljer åtmin-
stone två skilda sätt att se på EBP i forskningen. Å 
enda sidan finner de ett synsätt som utgår från den 
en ”inifrån styrning” av praktikern, som innebär att 
denne förmår att tillägna sig och översätta forskning-
sresultat till praktisk verksamhet. Här ser författarna 
inga större problem: det är önskvärt om praktiker 
till större del än för närvarande kan tillägna sig 

fektivt för att minska alkoholkonsumtionen hos 
patienter med begynnande alkoholproblem. Men 
handlar det om svårare missbruksproblem bör det 
enligt socialstyrelsen finnas tillgång till god behan-
dling. Vad är då god behandling enligt socialsty-
relsen? Man anser att missbruk är komplexa prob-
lem som kan lösas både med och utan olika former 
av professionell hjälp. Tillfrisknande kan då ses som 
en långsiktig process som kräver stor lyhördhet och 
anpassning av insatsernas intensitet, omfattning och 
karaktär, till individens förutsättningar, livssituation, 
utvecklingsfas och motivation. Professionell hjälp 
behöver nödvändigtvis inte alltid syfta till att bota 
missbruket utan kan även fungera pådrivande för att 
väcka, bana väg för, stärka och behålla individens 
egna ansträngningar att åstadkomma en förändring. 
Utan att basera slutsatserna på någon högre grad av 
evidens (eftersom studier med hög grad av evidens 
saknas) menar man ändå att behandling kan ha 
långsiktiga positiva effekter på alkoholmissbruk och 
beroende (med visst vetenskapligt stöd). 

Vid svårare alkoholmissbruk och beroende har 
snabb initial behandling, längre initiala vårdtider och 
kompletterande efterföljande behandling samband 
med ett positivt utfall (visst vetenskapligt stöd). 
Stödjande sociala faktorer som deltagande i AA 
och andra självhjälpsgrupper och ett stabilt socialt 
nätverk har ett dokumenterat positivt samband med 
utfallet (visst vetenskapligt stöd). Självhjälpsgrup-
per efter en inledande behandlingsinsats var enligt 
refererade studier också en väsentlig faktor för 
behandlingsutfallet tillsammans med att inte vara 
socialbidragsberoende. Lätt tillgängliga, privata och 
offentliga resurser påverkar enligt Socialstyrelsens 
genomgång missbrukets eller beroendets utveckling 
på ett mer bestående sätt än korta interventioner. 
Faktorer som social stabilitet, tryck från anhöriga 
och behandling nämns också som viktiga faktorer 
för förbättring.

I en jämförelse mellan 12-stegsbehandling, kognitiv 
beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande be-
handling, visade 12-stegsbehandlingen bättre resultat 
eftersom deltagande i AA också är relaterat till ett 
positivt utfall. Det innebär exempelvis att om en be-
handling enligt Minnesota-modellen åtföljs av AA så 
ger det ett bättre utfall i det individuella fallet än en-
dast behandling. Omsatt till LP-verksamhetens fall, 
så motsvarar deras LP-kontakter AA, och man torde 
således nå ett bättre utfall, än om endast behandling 
skulle vara fallet. Sannolikt har alltså ett starkt 
socialt stöd i en persons liv stor vikt för att miss-
bruk skall kunna undvikas. I riktlinjerna visar man 
också att det endast genom behandling av missbruk 
är mycket svårt att nå resultat för personer som har 
en samsjuklighet, dvs. missbruk samt en psykiatrisk 
problembild. Relaterat till LP-verksamheten har man 
här regler för att inte ta emot personer som har en 
allvarlig psykiatrisk problembild.

”Kvalitet” i socialt arbete?
Nedan redovisar jag en förståelse till ett kontextuellt 
perspektiv och hur det kan användas operativ av 
personal på behandlingshem samt av personer som 
någon gång måste välja en behandlingsmetod för 
sina klienter t.ex. inom socialtjänst. Vissa forskare 
menar att det är viktigt att betona, att kvalitet i 
insatser inom socialt arbete kan ses på andra sätt än 
endast som ”vetenskaplig” kunskap. Några av de 
forskare som utvecklat mer s.k. empiriskt evidens-
baserade synsätt på socialt arbete är Björn Blom och 
Stefan Morén (2007) samt Kajsa Svanevie (tidig-
are Jonsson) (2006). Deras teoretiska perspektiv 
skiljer sig på vissa avgörande punkter från de mer 
instrumentella idéer om evidensbaserad praktik som 
framförts. Blom och Morén (2007) menar att man 
borde se att frågan om ”rätt form” av kunskap, eller 
”fungerande” kunskap, sätts i relation till vem eller 
vilka kunskapen riktar sig till och under vilka situ-
ationer, samt fråga sig hur de generativa mekanis-
merna bakom ett visst resultat ser ut. D.v.s. vilka 
kausala orsakssamband finns mellan resultatet en 
viss form av insats och de faktorer som ligger till gr-
und för att detta resultat uppstår? Detta synsätt sägs 
mer rikta sig till hur praktiker skall kunna förhålla 
sig till kunskap i en viss situation än endast riktlinjer 
och scheman som en framkomlig väg för praktiker. 
En viss insats sammantagna evidens ses av Blom 
och Morén (2007) på grundval av detta, utifrån att 
kontextuella faktorer som t.ex. samhällsstruktur 
och socialförsäkringssystemens utformning och de 
psykologiska faktorer som utgör en viss persons 
närmaste kontext, påverkar aktörernas (personalens 
samt gästens, klientens) tolkning och sedan utformn-
ing av insatserna och därmed utlöser olika reak-
tioner som i sin tur genererar lång –och kortsiktiga 
resultat. Detta sammanfattas som den s.k. KAIMER-
modellen: kontext, aktör, insatser, mekanismer samt 
resultat.

Denna utvärdering kommer framför allt att sträva 
mot en empirisk evidensbaserad ansats där vi först 
studerar den kontext som omgärdar gästerna, dvs. 
de som varit på behandling för sitt missbruk, sedan 
studerar vi behandlingsmodellen ur ett mer aktör-
sorienterat perspektiv (behandlare-gäster). Vi går 
därefter vidare till att studera de insatser som gjorts 
på de olika behandlingshemmen och avslutningsvis 
studerar vi resultat som kan ses ur olika perspektiv. 

Forskning och riktlinjer 
om beroendevård
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2007) är det nu-
mera väl känt att kort rådgivning inom etablerade 
vårdorganisationer (primärvård, psykiatri) är ef-
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mer betonar inslag och former i den kristna tron mer, 
än vad man gör inom svenska varianter av Min-
nesotamodellen (en tro på Gud så som man själv 
uppfattar honom). Den skillnaden verkar däremot 
vara mindre markant i ett internationellt perspektiv. 
En annan skillnad, som framhålls av personal som 
arbetat med båda typer av modeller, är att Minne-
sotamodellen kan innehålla fler konfrontativa inslag 
(mellan grupp och person, mellan terapeut och person 
m.m.) medan man i LP:s behandlingsmodell har som 
uttalat syfte att inte vara konfrontativa. 

LP-verksamheten utmärker sig även som en verksam-
het som alltid tar emot personer med missbruksprob-
lem oavsett hur svårt deras missbruk är. I många av 
de behandlingar som erbjuds personer som miss-
brukar har man alltså en betydligt stramare grän-
sdragning än inom LP-verksamheten. Målgruppen 
består av personer som har haft mycket stora kon-
sekvenser av sitt missbruk. Utan undantag har alla 
ett tungt missbruk med sig till behandlingshemmen, 
detta har i sin tur lett till att gästerna sällan har haft 
arbete eller ett ordnat boende. Missbruket har också 
lett till skadade och dåliga relationer med anhöriga 
och familjer. 

Metod och genomförande
Behandlingsarbetet pågår för närvarande (2009) vid 
fyra behandlingshem i Sverige: Ursviken (Skellefteå), 
Vasastrand (Örebro), Torpahemmet (Jönköping), samt 
Lillvik (Nässjö). Studien har genomförts med hjälp 
av så kallade inskrivningsdata såväl som enkätdata 
och intervjudata. Inskrivningsdata tar fasta på den 
situation som föreligger för individen då denne blir 
aktuell för behandling. Exempel på frågor som samlas 
in vid detta tillfälle är dels s.k. bakgrundsvariabler 
som kön, ålder, högsta utbildning samt boende och 
frågor som handlar om varifrån personen har remit-
terats eller kommit i kontakt med behandlingshemmet 
ifråga. Inskrivningsdata baserar sig på en population 
av 155 personer. Telefonenkätdata har insamlats 
genom att kuratorer och behandlingspersonal vid 
behandlingshemmen har genomfört telefonintervjuer 
med samtliga personer som har fullföljt behan-
dling och som påbörjat denna under perioden 2004 
fram till december 2006. Alla personer som ingick i 
inskrivningsdatapopulationen försökte kuratorerna 
nå för telefonintervjuer. Här fick vi ett bortfall på 
54 personer som inte kunde nås, som inte ville delta 
eller som avlidit. Vissa personer har alltså avslutat sin 
behandling under 2007. Enkäten innehåller frågor på 
följande teman:

•    Sysselsättning och försörjning idag
•    Droganvändning före och efter behandling
•    Tidigare behandlingar och behandlingsformer
•    Drogfrihet (kvantitativt) efter behandling

Eftersom gruppen personer med missbruksproblem 
inte på något enkelt sätt kan avgränsas och katego-
riseras är det svårt att enligt Socialstyrelsens rapport 
hitta något stöd för något enskilt behandlingsin-
nehåll. Gruppen är mycket heterogen och det är 
svårt att skilja själva behandlingsinnehållet från 
andra insatser som kan ha påverkat den enskilde 
individen i positiv eller negativ riktning vad gäller 
missbruk (Socialstyrelsen 2007:122; IMS 1996:25). 
Flera psykosociala behandlingsmetoder som ger en 
klar struktur och väldefinierade åtgärder, har enligt 
SBU:s rapport (2001) gynnsamma effekter mot 
alkoholberoende. Kristiansens (2000) studie av nar-
kotikamissbrukare visar att faktorer som förtroende, 
gemenskap, respekt, tolerans, engagemang och posi-
tiva förväntningar hade större betydelse för att per-
sonerna skulle kunna tillgodogöra sig och fullfölja 
behandlingarna än behandlingshemmens ideologier 
och metoder. En majoritet tog återfall efter behan-
dling. De som inte tog återfall uppgav att kontakter 
med andra människor som gav dem stöd när de hade 
problem var av störst betydelse för att lyckas. Varje 
drogfri dag räknades som viktig i skapandet av en ny 
självbild. 

Den sammantagna bilden är att man i Socialsty-
relsens riktlinjer fokuserat mycket på de sociala 
myndigheternas arbete, men att man också ser till 
den större bilden, dvs. där värdet av en god samver-
kan mellan psykiatri, kriminalvård och sociala myn-
digheter betonas. Insatser som följs av strukturerade 
sociala stödåtgärder anses nå bättre resultat än en-
dast behandling. Minnesotamodellen med åtföljande 
AA-möten är, efter sökresultat om vård av personer 
med missbruksproblem, utan tvekan den mest väldo-
kumenterade metoden. Även om inte allt som skrivs 
om modellen har ett vetenskapligt värde (10.800 
träffar med Google-sökning på Sverige 2009-10-15 
varav mycket är information och reklam för olika 
behandlingsinsatser) varför det kan vara relevant att 
göra några jämförelser av de två modellerna. 

Man kan snabbt konstatera att Minnesotamodel-
len och LP-verksamhetens behandlingsmodell har 
inslag som liknar varandra. Båda modeller betonar 
vikten av att förstå de fysiologiska grunderna till 
ett missbruk, vikten av att komma till insikt om 
drivkrafterna bakom sitt missbruk, vikten av att 
kunna ”se sanningen” om sitt liv som missbrukande 
person, betydelsen av att vilja samarbeta med de som 
vill stödja personen i deras kamp att förändra sitt liv, 
förlåtelse av det man utsatt sig själv och andra för 
under sitt missbruk, att tro på en högre makt som 
hjälp, stöd och målinriktning i livet, och betydelsen 
av att dela med sig av sitt stöd till andra personer 
som genomgår liknande processer som man själv har 
gjort. Båda modellerna betonar även vikten av en 
social stödfunktion i form av självhjälpsgrupper som 
AA och LP-kontakter. En skillnad inom ramen för 
den svenska verksamheten är att LP-verksamheten 

genomgår behandlingen samt för de som arbetar 
med att ge behandlingen. Resultat skall också kunna 
användas som kunskapsunderlag för beställare av 
LP-verksamhetens tjänster.
Mer specifika syften med studien är att kunna:
a) beskriva de aktiviteter som genomförts inom ra-
men för verksamheten samt hur de har genomförts 
och på vilka grunder de valts. 

b) värdera valda resultat för målgrupperna (personer 
med allvarliga missbruksproblem). Data erhålls i 
form av inskrivningsdata samt via telefonintervjuer 
som kuratorerna genomfört med målgruppen. 

c) Värdera eventuella sidoeffekter (ej förväntade och 
möjligen ej önskvärda effekter). 

d) Värdera de utskrivna personernas erfarenheter av 
avslutad behandling.

I planeringen av utvärderingen ingick att identi-
fiera material i form av statistik, styrdokument och 
annat som behövdes för utvärderingen. Här ingick 
också att identifiera och avgränsa de målgrupper/
intressenter med vilka intervjuer skedde. I samråd 
med projektledarna utarbetades en utvärderingsmall/
frågeformulär för att göra det möjligt att utvärdera 
särskilt önskvärda resultat i förhållande till projekt-
målen. 

Avgränsningar för datainsamling: Datainsamlingen 
avser endast att belysa verksamheten vid behan-
dlingshemmen i Ursviken (Skellefteå), Vasastrand 
(Örebro), Torpahemmet (Jönköping), samt Lillvik 
(Nässjö). Vi studerar endast de som avslutat sin 
behandling, dvs. de personer som avslutat i förtid 
på eget initiativ studeras inte. Denna målgrupp 
kräver en egen studie eftersom vi här endast studerar 
resultat av de som fullgjort hela behandlingen på 
LP-hemmen.

Vi övergår nu till att ge en kontextuell ram till 
LP-verksamhetens behandlingshem. I denna 
kontext ingår en kort historisk beskrivning, en 
beskrivning av den under perioden använda 
behandlingsmodellen”Vägen till livet” samt begrepp 
och definitioner som används i behandlingen.

•    Socialt nätverk (familj, vänner samt andra   
      närstående) före och efter behandling
•    Behandlingsinslagens betydelse för utfallet:   
      kravnivå, den kristna trons betydelse, perso-  
      nalens inställning, kamratstöd, egen motiva-  
      tion
•    Fysiskt och psykiskt hälsotillstånd före och   
      efter behandlingen
•    Ursprung och medborgarskap

Intervjudata har samlats in genom att författaren 
har gjort ett strategiskt urval av respondenter som 
deltagit i telefonenkätundersökningen på varje 
behandlingshem. Den strategiska komponenten har 
bestått i att få med personer som genomgått behan-
dlingen för kort respektive lång tid sedan, samt män 
och kvinnor. Utifrån dessa kriterier har sedan ett 
slumpmässigt och anonymt urval gjorts av personer 
vid varje behandlingshem. Respondenterna har se-
dan besökts av C-studenter på alla fyra orterna. I ett 
fall kunde inte en personlig intervju genomföras på 
grund av sjukdom varför en telefonintervju genom-
fördes. I ett av fallen har en person som inte deltagit 
i telefonenkäten citerats (personen motsvarar inte 
kriterierna för urvalsgruppen eftersom det gått för 
kort tid sedan behandlingen avslutats). Personen 
kallas i arbetet för Allan. Den information som den 
personen har gett om behandlingstiden och de egna 
erfarenheterna torde ändå vara högst relevant och 
informativ för detta arbetets vidkommande.

Särskilt kommer också ett genusperspektiv att 
beaktas då det är relevant för studien. Lillvik är 
exempelvis ett behandlingshem för enbart kvinnor 
och Ursviken ett behandlingshem endast för män. Ett 
mer utpräglat etnicitetsperspektiv är inte möjligt att 
genomföra eftersom den absoluta merparten av de 
som deltar i studien är personer av svensk härkomst. 
Enkäten är således inriktad på att följa upp enskilda 
individer som fullföljt behandlingen men också 
att sätta in gästernas nuvarande situation i ett mer 
kontextuellt perspektiv där såväl andra gäster som 
personal och behandlingsinslag beaktas. Den sam-
mantagna tolkningen av detta utgör grund för en 
bedömning av huruvida verksamheten kan sägas ha 
hög eller låg empirisk evidens i ett perspektiv där 
kontext, behandling samt resultat beaktas kausalt.

Syfte och genomförande
Syftet med datainsamlingen: Det övergripande 
syftet har varit att få fram oberoende resultat som 
visar på såväl positiva som negativa resultat för 
de deltagare som fullföljt behandling vid samtliga 
behandlingshem, samt behandlingsmodellens olika 
fördelar respektive nackdelar. Avsikten är att dessa 
resultat skall användas för att förbättra och utveckla 
verksamheten i en riktning som är positiv för de som 
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dels- eller blandmissbrukare men i vårdbilden kan 
även vård för spelmissbruk ingå. Man arbetar med 
opinionsbildning i alkohol och drogfrågor, förebyg-
gande verksamhet, samt internationella projekt i ett 
10-tal länder. I Sverige sker samverkan bl.a. med 
sociala myndigheter, kriminalvården, och skolor. 
LP:s verksamhetsidé är att med den kristna tron som 
grund förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmiss-
bruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala 
kontaktcentrum och behandlingshem som erbjuder 
en andlig, medicinsk och social behandling. Målet är 
enligt dem själva att:

•    Hjälpa alla människor med missbruk till ett   
      nytt drogritt och fungerande liv. 
•    Förebygga uppkomsten av missbruk hos   
      ungdomar och riskgrupper. 
•    Underlätta situationen för anhöriga och barn   
      till missbrukande personer. 

Behandlingshemmen är en del av en större vårdkedja. 
I denna s.k. vårdkedja är syftet att stödet för den en-
skilde ska bli så heltäckande som möjligt. Vårdkedjan 
kan delas in i tre delar: förebyggande/motiverande, 
avhjälpande och stödjande. Behandlingshemmen 
tillhör här den avhjälpande länken i kedjan. Behan-
dlingshemmens verksamhet bör ses i ett samman-
hang där eftervård och stöd är viktiga inslag som 
skall hjälpa den enskilde individen (gästen) från att 
återgå i missbruk av droger eller alkohol. I stödfunk-
tionen ingår idag ett 60 tal s.k. LP-kontakter, oftast 
bestående av f.d. missbrukande personer, som lokalt 
ger stöd till personer med missbruksproblem. Kyr-
korna utgör här en viktig aspekt av såväl det före-
byggande som avhjälpande och eftervårdande arbetet 
eftersom dessa utgör ett tillgängligt nätverk för gäster 
såväl som personal.

LP-verksamhetens 
behandlingsmodell: 
Vägen till livet
LP-verksamheten har under de år som gått sedan 
starten 1960 byggt upp en egen behandlingsmodell. 
Explicit sägs att vården ges på kristen grund, men 
samtidigt sägs också att det inte ställs krav på att de 
som skall behandlas själva skall ha ett kristet ställn-
ingstagande. Den verksamhet som möjligen, efter vad 
som skrivs på hemsidan, har den mest kristna pro-
filen är Lillvik, dock även här utan att ställa krav på 
kristen tro hos de som skall skrivas in i behandling. 

Följande information är inhämtat från LP-verksam-
hetens hemsidor samt det material som finns till-
gängligt i form av handböcker, informationsfoldrar 
och annat informationsmaterial. LP-verksamheten 
har efter hand utvecklat en egen behandlingsmodell, 
”Vägen till livet” som dominerat verksamheten sedan 
2003 (februari). LP-verksamheten bygger på kristen 
grund och dess behandlingsideologi har sin grund i 
Pingströrelsen. I den miljön fick pastorn Lewi Pethrus 
1959 idén till att starta en behandlingsverksamhet 
för missbrukare. Lewi Pethrus var under många år 
Pingströrelsens ledare och föreståndare för Filadel-
fiaförsamlingen i Stockholm. I samband med hans 
70-årsdag gjordes en insamling, som 1960 utgjorde 
grundplåten för starten och inköpet av det första be-
handlingshemmet, Strandgården. LP-verksamheten är 
idag internationell och stödjer såväl ett flertal person-
er som olika behandlingshem som lokalt i (främst) 
Europa arbetar med personer som har missbruk-
sproblem. I Sverige finns fyra behandlingshem och 
samtliga av dessa ingår i denna utvärdering. Göran 
Johansson (1997) som har skrivit en social-antropol-
ogisk studie av LP-verksamheten (För mycke jag för 
lite Jesus) menar att LP-verksamheten är ett in-
tressant exempel på praktisk kristendom. Personalen 
står varje dag inför utmaningen att kunna kombinera 
den kristna övertygelsen och ett komplicerat vardag-
sliv, att utföra ett svårt relationsarbete och samtidigt 
bevara den andliga gemenskapen. Vidare menar han 
att det hela tiden finns en grundton av förtröstan, 
omtanke och uppmuntran och man försöker se till 
att ingen hamnar utanför gemenskapen. Idag drivs 
hemmen av en riksorganisation, men kopplingen till 
församlingarna finns idag kvar som ett erbjudande 
om social gemenskap på kristen grund. Församlingen 
kan här betraktas som en plats som man besöker un-
der sin vistelse på behandlingshemmet och är således 
en miljö som man kan välja att bli en del av. där 
medlemmarna till stor del försöker arbeta och leva 
tillsammans. Vi ska kort se på vilka målgrupper man 
arbetar med inom ramen för en sådan gemenskap.

Målgruppen och behand-
lingshemmens nätverk
Den breda målgruppen utgörs idag av enskilda 
män och kvinnor, men insatserna sker hela tiden 
med fokus på det sociala sammanhang som person-
erna med missbruksproblem verkar i, dvs. familjer 
och närstående. Insatserna är inriktade på vård 
och behandling av alkohol-, narkotika-, läkeme-
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Sanning: Syftet med denna del är att få personen att 
våga släppa på sin fasad: att våga se sanningen om 
sig själv. Teman är samvete och ”sanningen om mig 
själv” samt ”sanningen gör mig fri”. 

Vilja: Syftet är att visa personen på hur en förän-
dringsprocess ser ut. Teman är ödmjukhet, kapitula-
tion inför sitt beroende och behov av hjälp, samar-
bete och motivation.

Tro: Syftet är att presentera bibeln och grundläggan-
de existentiella teman inom den kristna tron. Teman 
är tro, tvivel och frestelse, frälsning, Gud, Jesus och 
den Helige ande.

Förlåtelse: Syftet är att personen ska få kunskap om 
att förlåtelse är fröet till ett nytt liv. Teman är bekän-
nelse, förlåtelse och befrielse.
 
Upprättelse: Syftet är att skapa upprättelse för den 
inre och den yttre människan och att låta detta få 
konsekvenser i vardagen.

Framtid: Syftet är att skapa verktyg för att kunna 

I förväntningarna på den som från och med 2009 
skall genomgå behandlingen så ingår dock att den 
sökande ska vara motiverad för behandling enligt 
programmet Vägen till livet. Modellen från 2009 är i 
sin tur en vidareutveckling av den variant av behan-
dlingsmodellen Vägen till livet som sjösattes 2003, 
dvs. som tillämpades under den tid då de personer 
som deltar i denna studie genomgick behandling och 
avslutade behandlingen. I nedanstående avsnitt ska 
vi kort gå igenom de olika behandlingsinslag som 
funnits tidigare och som idag har vidareutvecklats. 
Eftersom människosynen om allas lika värde ingår 
som en del av behandlingsmodellen förutsätts alla 
aktörer (gäster och personal) till att börja med dela 
denna grundläggande människosyn. 

Behandlingsmodellen Vägen till livet innehåller föl-
jande sju delar:

Insikt: Syftet är att den deltagande personen ska 
tillgodogöra sig en djupare förståelse och insikt av 
sig själv och sina drivkrafter. Teman som belyses är 
längtan, identitet, hjälplöshet inför sitt missbruk. 

     LP-verksamhetens historia:                          Från Lewi Pethrus till ”Vägen till livet”.
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av möjligheten för tidigare gäster att vara inskrivna 
på deltid samtidigt som man försöker etablera sig 
med boende och arbete. Det finns även möjlighet för 
tidigare gäster att komma tillbaka till behandlingsh-
emmet under någon eller några dagar för att få ny 
inspiration.

Generellt sker behandling individuellt och i grupp. 
Den individuella planeringen ges stor vikt i behan-
dlingen. Detta sker genom enskilda samtal, upprät-
tande av skriftliga behandlingsplaner och regelbund-
na s.k. behandlingskonferenser. Stor vikt läggs vid att 
gästen i samband med utskrivning skall ha en bostad/
boende att flytta till, ett arbete eller sysselsättning 
samt annat stöd för fortsatt nykter- och drogfrihet. 
Målsättningen är även att man skall ha en ekono-
misk situation som är trygg och hanterbar när man 
lämnar LP:s behandlingshem. Gruppbehandling sker 
i olika sociala sammanhang, som exempelvis under-
visning i folkhögskola, gudstjänstbesök, konserter, 
museibesök och shoppingresor samt arbetsträning 
och fysisk träning. 

Följande inslag har införts efter 2007 och utvärderas 
därför inte i denna studie. 

ASI: På varje behandlingshem finns idag också 
personer som har utbildning i ASI: addiction severity 

fortsätta den personliga utvecklingen och kunna 
fungera socialt. Teman är ”Att växa som människa”, 
”Socialt fungerande liv” samt ”Bygga relationer”.

Miljöterapi ingår inte explicit i vårdmodel-
len Vägen till livet men är ändå en viktig 
grund för vårdvistelsen: Det miljöterapeu-

tiska inslaget är ett av de gamla beprövade inslagen 
i missbruksvård (dvs. som infördes redan under 
1800-talet då vårdhem för alkoholmissbrukare ofta 
förlades till miljösköna områden). Det består i att 
själva institutionsmiljön ska fungera stärkande, stöd-
jande och ge individerna möjlighet att bygga upp sin 
fysik och självkänsla. En del av terapin går ut på att 
man i grupp gör olika vardagliga saker tillsammans, 
t.ex. dela en måltid. Behandlingshemmen har, om de 
inte som i de flesta fall, direkt ligger naturskönt, alla 
nära till storslagna naturmiljöer som i sig är stär-
kande (se t.ex. begrepp som ”grön rehabilitering”). 
Regionala samlingar av gemenskapskaraktär är 
också viktiga inslag.

Eftervård består av ett flertal olika inslag. Exempelvis 
har redan LP-kontakterna nämnts men även som-
marläger, second hand-butiker och folkhögskolor 
utgör viktiga eftervårdande inslag. Det största utbu-
det av folkhögskolor och second hand-butiker finns 
i de södra delarna av landet. En viktig del utgörs 
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index. Detta är ett bedömningsinstrument som in-
nehåller 180 frågor som gästen får besvara. Där görs 
en kartläggning av hjälpbehovet  inom sju olika liv-
sområden som ligger till grund för en genomförande-
plan. Detta fanns inte under den studerade perioden.
MI: Idag har alla i personalen genomgått utbildning 
i motiverande intervju. Metoden är en strukture-
rad metod för att föra samtal med gästerna. Idag är 
denna metod en relativt vanlig arbetsmodell inom 
missbruksvård och sker även inom ramen för många 
socialtjänster i Sverige (t.ex. Skellefteå) och är också 
rekommenderad som en evidensbaserad metod inom 
missbruksvård. MI fanns inte i utvecklad form under 
den studerade perioden utan har tillkommit de sen-
aste åren.

Återfallsprevention med KBT-inriktning: är även 
det en metod som stöds i evidens, inom reguljär 
missbruksvård. Inslag av KBT har funnits under den 
studerade perioden men har i och med en modell för 
återfallsprevention, givits en mer explicit roll från 
2007 och framåt. Specifikt för LP:s behandlingshem 
är att metoderna sker utifrån de sju delarna och i 
kombination med färdighetsträning, beteendeterapi, 
som kombineras med arbetsträning i olika former av 
fysisk aktivitet (kroppen) samt knutet till diskussioner 
och samtal samt rollspel om existentiella frågor (in-
sikt, tro, förlåtelse). De kognitiva inslagen har utveck-

lats i riktning mot mer formella KBT-verktyg. Den 
s.k. Väckarklockan har tillkommit idag som ett sätt 
att med KBT få nya verktyg att bearbeta och hantera 
sug och identifiera de ”triggers” som startar ett sug 
efter droger och alkohol. Metoderna ger gästerna 
verktyg att kunna hantera detta och därmed metoder 
för att undvika återfall. 

Kamratföreningar på regional nivå finns också idag 
på ett flertal ställen i landet.

Sammantaget kan man säga att man inom LP 
efter 2008 har påbörjat ett utvecklingsarbete av 
de metoder som används som ska vara klart 2010. 
Denna översyn har delvis gjorts för att utvecklas i 
linje med de riktlinjer för effektiv behandling som 
Socialstyrelsen har rekommenderat. Dvs. att man 
skall använda metoder som har bevisad effekt, 
metoder som har en klar struktur, som har ett fokus 
på missbruk och beroende samt består av väldefini-
erade åtgärder.



    INFLYTANDE
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I föregående avsnitt gavs en kontextuell redogörelse 
för den miljö som behandlingen sker inom samt Vägen 
till livet. Hur ser då resultaten ut för de personer som 
fullföljt behandlingen? I följande avsnitt redovisas resul-
taten från enkätstudien. 

Till att börja med kan vi studera vilka grupper av per-
soner som har deltagit i studien. Vilken bakgrund har de 
och vilken situation befann de sig i innan behandlingen 
på LP?

Vilken bakgrund har de gäster som 
fullföljt behandlingen?
Vi ska inleda resultatdelen med en redovisning av hur 
fördelningen av gäster ser ut för de olika behandling-
shemmen. Resultatet baserar sig här på inskrivnings-
data vilket gör att något fler personer är med i denna 
beskrivning än i nästkommande där svaren baserar sig 
på intervjudata. Hur ser fördelningen ut när det gäller 
ålder samt kön, tidigare behandling för missbruk, utbild-
ning och medborgarskap. Vi inleder med köns- respe-
ktive åldersfördelning på de olika behandlingshemmen. 
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Att vara och förbli drogfri: resultat av enkätstudien

    Lillvik     Ursviken              Vasastrand            Torpahemmet               Total
    kvinna         Man    Man     Kvinna            Man        Kvinna       Man         Kvinna

                                   3       3 
                     5,7%      2,6%
 
    1   1           1  1     2            2
    3,3%   3,3%           1,9% 20,0%     1,7%            5,4%

    5        1  5           8  1     14            6
    16,7%        3,0%  16,7%           15,1% 20,0%     12,1%            16,2%

    1        3  5    2          6  2     14            5
    3,3%        9,1%  16,7%    100,0%        11,3% 40,0%     12,1%            13,5%

    13        7  8           24  1     39            14
    43,3%        21,2% 26,7%           45,3% 20,0%     33,6%             37,8%

    8        13  9           8       30            8
    26,7%        39,4% 30,0%           15,1%      25,9%            21,6%

    2        6  1         7            2
    6,7%        18,2% 3,3%         6,0%            5,4%

          3  1           3       7 
          9,1%  3,3%           5,7%      6,0%
 
    30        33  30    2          53  5     116           37
    100,0%        100,0% 100,0%    100,0%        100,0% 100,0%     100,0%        100,0%

Tabell 1: Åldersgrupper fördelat på behandlingshem samt kön.

    
                          8-24 år    
   
    
 25-29 år   
    

 30-35 år  
   

 36-40 år  
    

 41-50 år   
    

 51-55 år   
    

 56-60 år   
    

 61-65 år  
 
  
 Total   
    

Tabell 2: Medborgarskap för gästerna på behandlingshemmen. Absoluta tal.

    

Svenskt   

    

Nordiskt   

Utomnordiskt   

Svenskt/nordiskt 

   

Svenskt/utomnordiskt 

   

      Total    

    

    

            Lillvik         Ursviken              Vasastrand          Torpahemmet    Total
 
                                       
     26  34  30  52      145    
               
   0  1                 1   5        7    
               
   0  0  1  1        2    
               
   3  0  0  0                       3    
               
   1  0  0  0        1    
               
               
   30  35  32  58       155    

För en utomstående läsare som inte är välbekant med 
begreppsapparaten som används inom LP-verksam-
heten är det på sin plats att ge en kort redogörelse 
över de begrepp som används inom LP-verksamhet-
ens behandling. Vi börjar med de personer som hela 
verksamheten handlar om, nämligen gästerna.

Gästerna
De personer som är inskrivna på behandlingshemmen 
kallas gäster. Det är inte bara en retorisk fråga för 
att undvika mer laddade ord som klient eller patient, 
utan speglar också det perspektiv och den behan-
dlingskontext som behandlingen sker inom: det är ett 
annat sätt för att säga att personerna är där frivil-
ligt. Detta gäller alldeles oavsett personerna t.ex. har 
haft s.k. ”val som de inte kan säga nej till”, dvs. om 
de har haft att välja mellan kriminalvård eller miss-
bruksvård, eller om de har kommit in i behandlingen 
genom kontakter med socialtjänst eller bekanta eller 
själva tagit initiativ till behandlingen. Behandling är 
alltid frivillig eftersom behandlingshemmen inte har 

några medel att hålla kvar personerna om de avviker 
eller inte vill delta längre. Detta kan illustreras genom 
en intern utvärdering som gjorts av Ursvikens behan-
dlingshem där kurator Caroline Stålbert (2007) visar 
att 37,8 % av de personer som skrivits in under ca en 
1 ½ årig period inte fullföljt behandlingen.

Att vara drogfri
Som drogfria personer räknas de som inte vid något 
tillfälle efter avslutad behandling har återfallit i 
missbruk av droger eller alkohol. Detta är en sträng 
tolkning av drogfrihet så i enkäten har ett mer kvanti-
tativt mått i fler kategorier försökt tillämpas. 

Personer med ett minskat missbruk är de som vid 
enstaka tillfällen återgått till att använda droger eller 
alkohol men som i stora drag själva definierar sig som 
drogfria idag. Personer som har en oförändrad kon-
sumtion räknas som icke drogfria efter behandlingen.

Fördelat på de olika behandlingshemmen och kön ser 
åldersfördelningen ut som i tabell 1.

Tabell 1 visar att det är få yngre personer som genomgår 
behandlingen. Merparten, 33,6 procent av männen res-
pektive 37,8 procent av kvinnorna tillhör gruppen 41-50 
år och 25,9 procent av männen resp. 21,6 procent av 
kvinnorna tillhör gruppen 51-55 åringar. Kvinnorna har 
en något större spridning för åldersfördelningen. Det in-
nebär att de flesta som fullföljt behandlingen i många fall 
har hunnit missbruka under en lång period innan de blivit 
aktuella för behandling. Ursviken är det behandlingshem 
med den äldsta gruppen gäster. De tar endast emot man-
liga personer med missbruksproblem. Lillvik tar endast 
emot kvinnliga personer med missbruksproblem. De 
andra två tar också emot par. Den absoluta merparten av 
gästerna är också av svenskt ursprung med svenskt med-
borgarskap (tabell 2).

AT
T 

VA
RA

 O
CH

 F
ÖR

BL
I 

DR
OG

FR
I

ÅL
DE

RS
GR

UP
PE

R 
OC

H 
ME

DB
OR

GA
RS

KA
P

Begrepp inom LP-verksamheten
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Har informanterna erfarenhet av tidigare behandling 
för missbruk (tabell 3)? Uppgifterna här baserar sig på 
intervjudata och inte registerdata. Detta gör att färre, än 
de vi har registerdata för, besvarat nedanstående fyra 

För de olika behandlingshemmen ser bakgrunden för gäs-
terna ut ungefär som förväntat. Flest av de som fullföljt 
behandlingen har varit personer som missbrukat alko-
hol. Lillvik är det behandlingshem som har den största 
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Enligt tabell 4, kan vi se att medelåldern för när 
gästerna fått sin första behandling för missbruk är 
32 år och medelvärdet för hur många gånger de 
har varit på behandling för missbruk är 2 gånger. 
Detta indikerar att en stor andel av de som avslutat 
behandlingen tidigt haft sociala problem i sin när-
miljö. Medelvärdet för utbildningsnivå (tabell 5) 
kan ge en viss uppfattning om utbildningsnivå som 
social klassindikator. Om 8 motsvarar en hög utbild-
ningsnivå kan en utbildningsnivå på drygt 4 sägas 
motsvara normalpopulationen. Detta är visserligen 
en grov skattning av den sociala klasstillhörigheten 
men kan ändå ge en viss uppskattning om den sociala 

Många som blivit aktuella för behandling på något 
av LP-verksamhetens behandlingshem har blivit 
det genom att ha kontakt med en församling eller 
LP-kontakt. Det säger däremot inget om hur de 
remitterats till behandlingshemmen, dvs. vilken 
typ av placering de haft. Den största merparten av 

Tabell 3: Tidigare vård för missbruk (%)

10

50

20

30

40

60

70

80

Lillvik TorpahemmetVasastrandUrsviken

Läkemedel
Narkotika
Alkohol

    

Medelvärde   
    
Minimivärde   

Maxvärde   

             
 
                                       
                                       
             2   32 år             
                         
                     0 gånger  14 år

           13   56 år 

Tabell 4: Tidigare behandling för missbruk 
    samt ålder för första behandling.

Behandlingshem 
innan LP

Ålder för första 
behandling

5 10 15

Tabell 5: Högsta utbildningsnivå, registerdata (%)

20 30

4. Ej fullföljt gymn.skola el. fackskola

7. Eftergymnasial utbildning

6. Ej fullföljt eftergymn. utbildning

5. Gymn.skola, fackskola el. yrkesskola

2. Grundskola/folkskola

3. Realskola

1. Ej fullföljd grundskola/folkskola

25 35 4540 50
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frågor. Dvs. frågor om tidigare vård för primärt missbruk 
av läkemedel, narkotika samt alkoholmissbruk och hur 
många gånger de tidigare varit på behandlingshem för sitt 
missbruk (tabell 4).

spridningen av olika former av missbruk. Vasastrand är 
det behandlingshem som haft flest huvudsakligen narkoti-
kamissbrukande personer.

bakgrunden för de som avslutat behandlingen. Me-
delvärdet i materialet är 4 och således ger detta en 
bekräftelse på att även de med svårt missbruk bakom 
sig ändå har en utbildningsnivå som ligger i närheten 
av en svensk normalpopulation sett till att de flesta 
som deltar har en förhållandevis hög medelålder. De 
flesta är äldre och i dessa ålderskategorier är det även 
i normalpopulationen färre än bland dagens 25-35 
åringar som har studerat på högre nivå. Variabelvärde 
tre finns inte representerat (dvs. ej fullföljd realskola). 
I materialet räknas också de med en avslutat tvåårig 
gymnasieutbildning in i kategorin med avslutad gym-
nasieutbildning, vilket man också bör ta hänsyn till.

de som fullföljt behandlingen har gjort det frivilligt i 
kontakter med socialtjänsten (placering enligt SoL). I 
undantagsfall står LP-Riks, bakom en placering som 
beslutande organ. Ett relativt stort antal kommer 
från kriminalvård, flest till Torpahemmet. Få personer 
kommer från sjukvård och psykiatri.
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I tabell sju kan vi se vad för typ av hjälp, stöd eller 
annan insats som föregått placeringen, t ex abstinens-
behandling (avgiftning), boendestöd, omplacering 
från ett behandlingshem till ett annat el dy. Merparten 
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 Tabell 6: Vilken typ av placering har gästen haft? (registerdata)

    
Kriminalvård     
 

LVM   

Socialtjänstlagen 
  

LP-riks    
 

Övrigt
    

Total    
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            Lillvik         Ursviken              Vasastrand          Torpahemmet    Total
 
                                       
     11    4  2  17
   36,7%    12,5%  3,4%  11%
    
    

   3    2  6  11
   10,0%    6,2%  10,3%  7,1%

   4    2    6
   13,3%    6,2%    3,9%
    
         1  1
         1,7%  0,6%

   2  5  3  3  13
   6,7%  14,3%  9,4%  5,2%  8,4%
  
       4  3  7
       12,5%  5,2%  4,5%

   10  30  17  43  100
   33,3%  85,7%  53,1%  74,1%  64,5%

   30  35  32  58  155
   100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%

Tabell 7: Vårdenhet som gästerna på de olika behandlingshemmen kommer från. (registerdata)

    
sluten vård 
inom sjukhus  
    
Primärvård   

Behandlingshem, 
vårdinst. (heldygn) 
  
Öppenvårdsenhet 

Lågtröskelenhet
    

Kriminalvård

annan vårdenhet

Ingen vårdenhet

            Lillvik         Ursviken              Vasastrand          Torpahemmet    Total
 
                                       
     1  6  6  10  23
   3,3 %  17,1 %  18,8 %  17,2 %  14,8 % 

   2    1  2  5
   6,7 %    3,1 %  3,4 %  3,2 %

   27  23  25  45  120
   90,0 %  65,7 %  78,1 %  77,6 %  77,4 %

     4      4    
     11, 4 %      2,6 %

     2    1  3
     5,7 %    1,7 %  1,9 %

   30  35  32  58  155
   100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %
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kommer från ”Ingen vårdenhet” innan placeringen. 
Tabellen säger emellertid inget om själva initiativet i 
placeringsfrågan (se tabell 6). 



skolgården och rökte brass innan vi gick in på lektion-
erna, vi sniffa lite också.” 

Speciellt svåra omständigheter verkar kvinnliga 
missbrukande personer ha haft eftersom missbruket 
också i de flesta fall har inneburit att de levt ihop 

med manliga missbrukande personer som misshandlat 
dem såväl fysiskt som psykiskt. En studie av speciella 
behandlingsformer för kvinnor (Aschley et.al 2003) visar 
att kvinnor ofta börjar missbruka som följd av någon 
traumatisk händelse, så som fysiskt eller sexuellt våld, 
plötslig sjukdom, eller ett jobbigt familjeliv. Kvinnliga 
missbrukande personer börjar ofta missbruka på grund 
av sin partner, eller så växer de upp i en dysfunktionell 
familj där alkohol och droger är en del av vardagen, vilket 
föregående citat också visar. Kvinnliga missbrukande 
personer löper även större risk än männen att få dålig 
självbild (ofta genom att dessa kvinnor blir psykiskt och 
fysiskt misshandlade av sin manliga partners). Kvinnor 
verkar också betydligt oftare och i större utsträckning än 
männen känna oro, skuld och skam inför sitt missbruk och 
i relation till sina barn (Aschley, 2003 et al, Palm  2007). 
Följande citat med en annan kvinna, vi kallar henne för 
Berit, som genomgått behandlingen och som ingår i det 
här urvalet berättar så här om tidigare förhållanden:

” Så då… Ja… det har varit rakt igenom bara missbru-
kare dom som jag varit ihop med. Och såna då som har 
gjort att jag inte har känt mig viktig, jag har inte känt mig 
värdefull, jag har inte känt mig behövd, jag har inte känt 
mig… eller så här … jag har blivit nertryckt i vad man 
säger, självförtroende och allting och mer eller mindre 
låst in mig själv. Jag har inte vågat… för husfridens skull 
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Generellt kan man se att de flesta gäster inte kommer från 
någon annan vårdenhet. För Ursviken kommer de flesta 
återigen på eget initiativ men Ursviken har också högsta 
andelen personer som kommer från kriminalvården. 

När det gäller personernas bakgrund ger här intervjudata 
mer personliga beskrivningar av de som avslutat behan-
dling vid de olika behandlingshemmen. De flesta av de 
personer som genomgått behandling har mycket svåra 
livsomständigheter med sig i sin personliga historia. Föl-
jande citat med en kvinna, som vi här kallar för Ava, som 
ingår i det kvantitativa urvalet och som nu varit drogfri i 
fyra år ger ett exempel på detta:

Ava: “Alltså, första gången jag drogade var jag nio år
  I: 9 år? Ava: ja, då drack jag upp mammas kvarting 
och sen börja jag röka när jag var nio år. Tidigt miss-
bruk. [Jag var uppvuxen med ] bara mamma, hon var 
ensam med tre flickor, jag var mellanbarnet och fick ta 
mycket ansvar. Jag betedde mig som en unge, som inte får 
uppmärksamhet. Min pappa försvann när jag var ett år 
och jag var pappas flicka då, man skall inte skylla på sina 
föräldrar (paus) men ett barn som förlorar sin trygghet, 
det blir kaos någonstans. Så jag är uppvuxen med morsan 
då, som jobba heltid, var ensam med tre flickor, hon levde 
ju ett liv som missbrukare, hon rökte hasch och ja, miss-
bruk i hemmiljön när hon växte upp.… mina morbröder 
var alkoholister och var hemma och söp så det har alltid 
funnits runt om kring mig, och jag är den som har torskat 
dit då. … Sen så träffade morsan en man som bara var 
8 år äldre än mig, så då blev det lite fel där med. … Sen 
drog det iväg, då morsan rökte lite brass, så snodde jag 
lite brass av henne. Så när jag gick i sexan så låg vi på 

om man säger så har jag hållit mig hemma. Om jag går 
utanför dörren och kanske åker och hälsar på någon, 
mina föräldrar eller någonting så då vet jag att ja, då 
dricker han. Eller så blir det världens slagsmål eller skit 
när jag kommer hem. Så då har jag liksom fogat mig efter 
vad dom har velat hela tiden.”

Den manliga erfarenheten ser ungefär likadan ut som för 
kvinnorna när det gäller uppväxtförhållanden. Mycket 
misshandel, bråk och missbruk har kantat personernas liv. 
I många mäns fall utvecklas missbruket i 10 till 12 års-
åldern och börjar då också kombineras med kriminalitet 
som sedan följer dem ända fram till LP-verksamhetens 
behandlingshem. Allan, som vi kan kalla honom berättar:

”Ja, vad ska jag säga…nu har jag varit drogfri i tre år. 
Från att ha missbrukat i princip…från 11 års ålder tills 
för tre år sedan. Så det blir några år. Uppvuxen i en…ja, 
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Ur bakgrundsinformationen kan vi se att Lillvik är det 
enda hem som har ett utpräglat kvinnoperspektiv på 
behandling. Ursviken är å sin sida ett behandlingshem 
endast för män. De två andra är öppna för parbehandling 
men har ändå en övervägande stor andel män som gäster. 
Medelåldern är ganska hög för dem som fullföljt behan-
dlingen. De har i allmänhet en normal skolbakgrund för 
sin ålder och merparten har endast svenskt medborgar-
skap. Deras livsberättelser är emellertid något helt annat 
än det vi med vardagligt tal skulle kalla för normala eller 
vanliga. Deras liv har ofta från tidig barndom kantats 
av misshandel, vuxnas missbruk, bråk och svek. De har 
också i de flesta fall själva börjat missbruka droger och 
alkohol mycket tidigt. 
Torpahemmet har högst antal medborgare med nordisk 
ursprung. Merparten har också valt att på eget initiativ ge-
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nomgå behandlingen även om placerande myndighet t.ex. 
är socialtjänst eller kriminalvård. Materialet visar att det 
finns en god överensstämmelse med LP-verksamhetens 
behandlingsmodell där kontakter med missbrukande per-
soner tas redan innan behandling. Man kan möjligen tän-
ka sig ett antal fördelar (ekonomiska, samt ökad formell 
samverkan för att erhålla samordningsvinster) med ett 
något annorlunda remissförfarande som innebär ett större 
samarbete med socialtjänst och psykiatri. Men, ”it takes to 
to tango”, dvs. även om LP-verksamheten skulle önska ett 
sådant samarbete så beror det också på vilket intresse och 
vilka ekonomiska möjligheter socialtjänst och psykiatri 
har till ett sådant samarbete. Vi ska nu övergå till resultat-
delen. Hur har det gått för dem som fullföljt behandling 
på något av behandlingshemmen? 

Kommentar

med ett finare ord, dysfunktionell familj. Med alkoholism. 
Med styvfar som var alkoholiserad och som misshandlade 
oss. Dagligen, i sex-sju år, i alla fall mig. Jag fick väldigt 
mycket stryk när jag var liten. Jag var ett aktivt barn om 
man säger så. Väldigt på. Jag var väl obekväm. Han fick 
väl inte dricka i fred liksom. Jag har fyra syskon. Jag är 
mellanbarn. Vad ska man säga mer? Nej, men hela min 
resa, min livsresa har varit kantad av droger, kriminalitet, 
fängelser…. Jag började sitta i fängelse när jag var i 
18-årsåldern fram till -99, då jag gjorde mitt sista fän-
gelsestraff.”

En av de intervjuade männen avvek något från denna 
bakgrund genom att han hela tiden under sitt missbruk 
lyckats behålla sitt egna företag. Men familjen och äkten-
skapet gick inte att rädda. Däremot har de idag när man-
nen är drogfri, en god kontakt.
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Resultaten av enkätstudien presenteras enligt följande 
form. Först presenteras resultaten för dem som deltagit i 
enkätundersökningen. Här fokuserar jag på de primära re-
sultatvariablerna drogfrihet, boende, social situation samt 
sysselsättning och hälsa. Därefter presenterar jag tänkbara 
orsaker till de resultat som presenteras. Sådana orsaker 
kan i detta material sökas i hur personalen uppfattas av 
de som fullföljt behandlingen. Orsaker kan också letas i 
delar eller helheten av behandlingsmodellen. Där ingår 
bl.a. den kristna grund som ligger som en viktig del av 
behandlingsmodellen. Vi ser också närmare på gästernas 
sociala stödstruktur eftersom det är en viktig faktor för 
att undvika återfall. Vi inleder med den centrala resultat-
variabeln ”Drogfrihet”.

Drogfrihet är att vara fri från droger
Att bli och sedan kunna vara drogfri är ett av de primära 
målen med behandlingen. Eftersom vi avser att få en up-
pfattning om huruvida tidigare gäster på LP:s behandling-
shem har använt eller inte använt sig av droger, alkohol 
eller läkemedel i viss utsträckning efter det att behandlin-
gen har avslutats måste vi försöka skilja på om gästernas 
bruk idag tenderar att vara ett riskbruk, ett missbruk eller 
ett beroende. För alkoholanvändning brukar något som 
kallas för formuläret AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test) som har konstruerats av Världshälso-
organisationen (WHO). Med AUDIT undersöks inte bara 
alkoholberoende utan även riskfylld eller skadlig alkohol-

konsumtion. Med riskbruk avser man då personer som ge-
nom alkohol/drogbruk ligger i en riskzon för att utveckla 
ett missbruk/beroende. Denna bedömning är inte relevant 
i just detta avseende eftersom alla gäster som kommer 
till LP-verksamhetens behandlingshem har allvarliga 
problem sedan lång tid tillbaka. AUDIT är däremot ett 
verktyg i inledningen av en behandling eller när det är 
fråga om att avgöra huruvida behandling skall bli aktuell 
i någon form. Riskbruk kan alltså definitionsmässigt här 
sägas vara allt bruk hos personer som sedan lång tid haft 
missbruksproblem kopplat till en beroendeproblematik. 
Största skillnaden mellan beroende och missbruk, är att 
beroende har med kroppslig tillvänjning att göra och är 
en allvarligare diagnos än missbruk. Ett beroende kräver 
oftast att personen helt slutar med drogen.  
Man kan även säga att det är ett kännetecken för LP-
verksamheten att man här arbetar med personer som har 
prövat många andra former av behandlingar och som 
ständigt och gång på gång misslyckats och återfallit till 
tidigare missbruk. Det finns naturligtvis skillnader även 
bland gästerna avseende hur länge man missbrukat och 
vilka droger man använt sig av. 

Fördelat på de olika hemmen ser resultatet ut som i 
följande tabell. Över 82 procent av de tillfrågade 
anger att de var drogfria vid intervjutillfället. Detta 

säger emellertid inget om hur deras resa sett ut efter be-
handlingen. Vi återkommer till den frågan längre fram i 
redovisningen.

Hur har det gått för tidigare gäster på behandlingshemmen?
Andel Ja-svar           Lillvik         Ursviken              Vasastrand          Torpahemmet    Total
 
                                       
     100%  68,4%  71,4%  86,8%  83,2 %
           
           101 personer

Tabell 8: Andel på respektive behandlingshem som svarat att de var helt drogfria vid intervjutillfället.

Totalt drogfria vid intervjutillfället = 83,2 %

20

5

10

15

19-29 30-40 41-50 51-60

25

Tabell 9. Drogfrihet i relation till antal månader efter avslut, slutpunkt satt till 2009-03-01. (Antal)

antal

månader

Johansson & Wirbing (2005) Riskbruk och missbruk Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.
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Sett i relation till hur lång tid som förflutit sedan 
de avslutat behandlingen ser fördelningen ut som i 
följande tabell. Här kan vi se att den grupp med den 
lägsta andelen drogfria återfinns i den grupp som 
avslutat behandlingen för längst tid sedan. Det är 
ett förväntat resultat. Ett något mer oväntat resultat 

utgörs av det faktum att den största andelen drogfria 
återfinns i den grupp som avslutat behandlingen för 
näst kortast tid sedan. Dvs. inte som förväntat den 
grupp som avslutat behandlingen för kortast tid se-
dan.
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Hur länge och hur frekvent man varit drogfri är emel-
lertid också av vikt. Även om målet av naturliga skäl 
är att alla skall vara drogfria permanent så kan också 
längre perioder av drogfrihet brytas av kortare eller 

När vi studerar drogfrihet i kombination med hur 
länge sedan det är de avslutat behandlingen framkom-
mer följande mönster. Vi ska bara först notera att 
antalet personer vi har noteringar på för hur länge 
sedan det är de har avslutat behandlingen är färre än i 
föregående tabell. Här har endast 95 personer svarat, 
vilket förklarar att procentsatserna skiljer sig åt i den-
na tabell jämfört med föregående. De höga siffrorna 
för de som relativt nyligen avslutat behandlingen är 
inte så förvånande. Det är på lång sikt som de verkliga 

Ser vi här på de tre mest önskvärda alternativen, 
helt drogfri, drogfri 2/3 delar av tiden samt enstaka 
återfall så uppgår detta till 67,3 % av de tillfrågade. 
Med en något mindre sträng tolkning av materialet 
där också de som varit drogfria ungefär hälften av 

5 10 15 20 30

Drogfri hälften av tiden efter behandling

Enstaka drogfria perioder under perioden

Drogfri ca 1/3 del av tiden

Enstaka återfall under perioden

Drogfri ca 2/3 delar efter behandling

Varit helt drogfri efter behandling

25 35 4540 50

(10)

(8)

(13)

(13)

(14)

(17)

Frekvens inom parentesTabell 10: Längsta tid drogfri efter behandlingen, efter kön (%).

Man  75 st
Kvinna 26 st

(0)

(2)

(1)

(10)

(3)

(10)

   19-29 månader    30-40 månader       41-50 månader     51-60 månader    Total
 
                                       
     8  8  4  4  24
   34,8%  30,8%  15,4%  20,0%  25,3%
   
   3  6  9  5  23
   13,0%  23,1%  34,6%  25,0%  24,2%

   4  6  2  3  15
   17,4%  23,1%  7,7%  15,0%  15,8%

   2  1  2  5  10
   8,7%  3,8%  7,7%  25,0%  10,5%

   3  3  5  3  14
   13,0%  11,5%  19,2%  15,0%  14,7%

   3  2  4    9
   13,0%  7,7%  15,4%    9,5%

   23  26  26  20  95
   100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%

Tabell 11. Drogfrihet fördelat efter hur länge sedan personen avslutade behandlingen.

    
Varit helt drogfri efter 

behandling

enstaka återfall efter  

behandling   

Drogfri ca 2/3 efter  

behandling

Drogfri halva tiden  

efter behandling 

Drogfri ca 1/3 av tiden

    

enstaka drogfria perioder

          Total
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längre återfall. När vi studerar just denna aspekt av 
drogfrihetsvariabeln ser resultatet ut som i följande 
tabell. 26,7% av hela gruppen har varit helt drogfria 
efter avslutad behandling.

tiden efter behandlingen ingår så uppgår denna andel 
till 76,9 %. Det finns ur en synvinkel anledning att 
vara lite mindre sträng eftersom gruppen skiljer sig åt 
mycket beroende på när de har avslutat behandlingen. 
Vi ska studera också detta.

resultaten av behandlingen sätts på prov. 49,5 %, av 
hela gruppen är helt drogfria eller har endast haft en-
dast enstaka återfall tiden efter behandling. I gruppen 
som avslutat behandlingen för längst tid sedan, 51-
60 månader sedan, är 55 % drogfria eller har endast 
haft enstaka återfall. Det sistnämnda resultatet bör 
oavsett tänkbara tolkningar (som t.ex. att det finns 
en selektionseffekt när det gäller valet att ställa upp i 
uppföljningen, i gruppen som befinner sig längst ifrån 
behandlingstiden), betecknas som ett gott resultat.



  Samboende utan barn

  Samboende med barn

  Levde resp. lever ensam

  Levde resp. lever ensam med barn

  Levde resp. lever med föräldrar

  Lever med vänner

  Lever med släktingar

  Skiftande

   Totalt

    FRITID

  

Att kunna gå till ett eget boende efter många års miss-
bruk är en viktig del av en människas välfärd. För 
den person som aldrig varit hemlös kan det vara svårt 
att inse hur viktig en trygg bas för tillvaron är. För 
den som varit hemlös eller levt under otrygga villkor 
under längre perioder är emellertid ett eget hem av 
avsevärd vikt för den egna välfärden. När vi studerar 
resultaten för denna variabel återfinns också en stor 
skillnad mellan hur många som hade eget permanent 
boende innan behandlingen och efter. Endast 53,2 % 
hade ett eget permanent boende innan behandling på 
något av behandlingshemmen (redovisas ej i tabell-
form, inskrivningsdata n=153), men hela 80,6 % av 

            Lillvik         Ursviken              Vasastrand          Torpahemmet    Total
 
                                       
     22  14  16  29  81
   95,7%  77,8%  76,2%  76,3%  81%

   1    1  1  3
   4,3%    4,8%  2,6%  3%
 
     1  2    3
     5,6%  9,5%    3%
 
     2  1  2  5
     11,1%  4,8%  5,3%  5%
 
     1  1  6  8
     5,6%  4,8%  15,8%  8%

   23  18  21  38  100
   100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%

    
              
    

Tabell 12: Boende efter behandling

Den sociala situationen är viktig som en stödstruktur 
för den som varit missbrukare. I detta material kan vi 
se att fler lever i parförhållanden än innan behandlin-
gen (23 % innan behandling och 32 % som är sambo 
med eller utan barn efter behandlingen ), några per-
soner färre lever ensamma och färre lever i skiftande 

 Tabell 13: Social stödstruktur före och efter behandling. (sig 0,01, Spearman´s rho ,334)

Före Efter

* (Vårdinst, inack, kategorihus, fängelse, häkte, släkt, vänner, bostadslös, annat)

    
egen bostad

Boende i 2:a hand   

Boendekollektiv

Försöks, träningslägenhet 

Övrigt ej permanent 
boende *
    

Total

            Frekvens                Procent             Frekvens                Procent

     15  14,9  22  21,8

     8  7,9  10  9,9

     64  63,4  61  60,4

     5  5  6  5,9

     3  3  
  
         1  1
  
         1  1

     6  5,9  

     101  100  101  100
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de som svarat på telefonenkäten (n=103) hade ett eget 
permanent boende efter behandlingstiden. Detta bör 
ses som ett mycket bra resultat sett till att detta är en 
av de viktigaste målsättningarna med behandlingen. 
Vi får emellertid även här ha i minne att det finns en 
skillnad mellan inskrivningsdata och intervjudata.

Fördelat på de olika hemmen ser resultatet ut som i 
följande tabell. Av de som inte redovisas separat var 
endast en (1) person bostadslös, 1 person befann sig 
i fängelse, 1 person bodde hemma hos föräldrar och 
dessa har därför grupperats tillsammans med den tidi-
gare ”Övrigt ej permanent boende” kategorin.

Boendesituationen före och efter behandling Social situation före och efter behandling
sociala relationer. Skillnaderna är statistiskt signifi-
kanta (,334) på 0,01 nivå. Det innebär att det finns 
ett säkerställt statistiskt samband mellan den sociala 
situationen innan behandling och hur den ser ut efter 
behandlingen.
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Om vi studerar de öppna frågorna kan vi också se om 
någon eller några personer i ens närhet har blivit vik-
tigare efter behandling än innan. 

Den första frågan är om man hade stöd av någon 
eller något nätverk innan behandlingen startade. 
Till att börja med kan man se att det finns en stark 
dominans av svarskombinationer där församling (an-
vänds synonymt med kyrka i detta sammanhang) eller 
LP-kontakt står som första alternativ. 31 personer 
har t.ex. kombinerat svarsalternativ som inleds med 
LP-kontakt (17 personer har angett detta som enda 
alternativ), LP-kontakt och församling, LP-kontakt 
och familj. Detsamma gäller för de som svarat förs-
amling som första alternativ (9 personer) och sedan 
kombinerat detta svarsalternativ med LP-kontakt (5 
personer), familj samt vänner (26 personer) . En något 
intressant kombination utgörs av de kombinationer 
som utgörs av AA (fem personer) i kombination med 
församling (3 personer). Man kan här se att LP-kon-
takt samt församling redan innan behandlingen varit 
en viktig källa till stöd. Kanske ett stöd som inneburit 
att gästen ifråga valt att gå vidare med sin behandling.

Intervjudata ger oss viktiga ledtrådar till detta. En 
ganska typisk bild av den sociala situation innan och 
efter behandling ges av Ava: 

Förr: Ava: “Men mitt nätverk idag kan man ju inte 
jämföra med det jag hade förut!”
I: Varför inte då?
Ava: “Idag har jag ju vänner som bryr sig, som tycker 
om mig för den jag är, som vill mig väl helt klart. 
Sådana vänner hade jag ju inte innan, jo en “J” heter 
hon. Hon var aldrig någonsin aktiv, utan hon fanns 
bara där och hennes mamma och pappa. Mina ungar 

har fått vara mycket hos dem … Sen har det bara varit 
människor som har varit missbrukare och utnyttjat. 
Och när man har allt sådant (droger och pengar: för-
fattarens kommentar) så är man bra. De har ju liksom 
aldrig sett när mina ungar blev omhändertagna. Det 
har ju aldrig funnits några vänner som har brytt sig.”

Efter behandlingen: “… Idag är man en i mängden, 
man är med i samhället och man tillhör något. Man 
tillhör inte utanförskapet utan ´innanförskapet´. Förs-
amlingen betyder ju otroligt mycket för mig också 
… Det man måste göra innan man är klar på (be-
handlingshemmet) är att skaffa sig en församling, ett 
socialt nätverk, människor inom församlingen. Det är 
viktigt alltså, om man nu tror och det är ju det som är 
meningen att man skall göra när man kommer ifrån 
(behandlingshemmet). För den som kan rädda dig är 
ju bara Jesus, tron på Jesus och Vilja, då självklart! 
Annars funkar det ju inte, jag tror på församlingen för 
jag har blivit så väl mottagen där, de tror på mig. Det 
är så häftigt. Att det finns människor som tror på mig. 
Det har blivit som mitt andra hem kan man säga, dit 
kan jag alltid gå för att prata och där känner jag mig 
alltid hemma.”

Har man då fått en bättre relation med någon av 
sina anhöriga efter genomgången behandling? Ser vi 
till de öppna svarsalternativen dominerar först och 
främst det jag kallar för ”Föräldra-kombinationer 
(39 svarsalternativ i olika kombinationer), främst i 
kombination med barn och syskon men också med 
nuvarande eller f.d. partner. Näst mest frekvent är 
”son och dotter-kombinationer” (33 kombinationer), 
främst i kombination med 2:a föräldern till ens ge-
mensamma barn eller nuvarande partner eller föräl-
drar. Generellt innebär det att de flesta som svarat 

på denna fråga fått bättre kontakt med någon eller 
flera av sina anhöriga. En person som vi här kallar 
för Bertil, har varit grovt kriminell och missbrukare i 
närmare fyrtio år, han är en av dem som efter många 
års frånvaro lyckades få en bättre kontakt med sin far:

”Bertil: “Jag fick mycket stryk i skolan. Jag fick stryk 
hemma också. Pappa försvann ju. Tryggheten hemma 
försvann när pappa stack, det hände när jag skulle 
börja första klass. Jag gillade ju farsan, å sånt’ spelar 
in. Nu sen jag blev frälst och kristen så fick jag kon-
takt med honom igen. Jag fick träffa honom innan han 
dog, det var skönt.”

17 personer (11 procent) svarar ändå att de inte 
fått bättre kontakt med någon av sina anhöriga. 
Det verkar i intervjuerna också som om försam-
lingsgemenskapen till stor del kan ersätta släkt- och 
familjekontakter, som kanske i många fall inte är så 
goda.

En fråga som är en variant av ovanstående innebär 
att vi frågat om det idag finns någon som blivit vik-
tigare än tidigare i personens liv. Det innebär inte 
att relationerna blivit bättre utan att den tillfrågade 
personen värderar dessa kontakter mer idag. Även här 
dominerar föräldra-kombinationer (34 kombination-
er) tillsammans med son och dotter kombinationer 
(40 kombinationer). Här visar sig också nära vänner 
kombinationer vara en förhållandevis stor grupp (26 
personer) som blivit viktigare. 

Kombinerar man detta sociala nätverk med frågan 
om man idag har ett bättre stöd av någon utom-
stående grupp som man tidigare inte haft stöd av, ser 
man återigen att församling i kombinationer är den 
viktigaste källan till socialt stöd (32 kombinationer). 
LP-kontakt i kombinationer har näst flest kombina-
tioner (22 kombinationer). Som tredje största enhet 
man inte fått stöd av tidigare men idag får stöd av, 

kommer kombinationer av familj och församling eller 
LP-kontakt (21 kombinationer). Följande citat med 
den person vi här kallar för Berit visar oss på hur en 
gemenskap som grundar sig i församling och vänner 
kan se ut:

I: “Hur såg det nätverket ut? 

Berit: “Att vara så nära församlingen som möjligt. 
Vara med i allt som församlingen gör. Jag var med i 
sångkören, jag var med i barnarbetet, jag var med i 
u-landsgruppen där man syr kläder och lapptäcken till 
u-landshjälpen. Så var jag med och jobbade på frit-
idsgården som pingstkyrkan hade personal på, alltså 
det var personal från pingstkyrkan som jobbade där… 
Sedan jobbade jag där på LP-kontakten, var med där 
och stöttade och hjälpte till, och sedan var jag även 
med där på second hand. Jag var uppbokad alla dagar 
utom lördagar. 
Men det gjorde ju att jag kom upp på morgonen, jag 
visste att den här dagen, ja, då är det här, och det var 
bara att ta sig dit. Var det någon gång då jag visste 
att jaha, nu har jag ingenting att göra från det klock-
slaget, ja, då är hela eftermiddagen och kvällen sedan. 
Då bjöd jag hem mig själv till folk som var med i 
församlingen. Då visste jag att dom äter vid klockan 
ett, ja, då kan jag komma dit vid halv ett så får jag äta 
där (skrattar) … Läser man Bibeln, eller så som jag 
hade tolkat den, så ska det ju vara den här syskonge-
menskapen och då ska vi ta hand om varandra och 
då blev det ju det att de fick visa att de verkligen var 
kristna mot mig. Alltså, ta emot mig som sin syster 
och så.”

Således kan man tolka figur 1 (se nästa sida) genom 
att säga att det är nära vänner, framför allt inom en 
församling eller kristen gemenskap som blivit viktig-
are. Där inryms också de kontaktpersoner som finns 
inom kyrka eller församling. 
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Figur 1: Viktigaste källor till socialt stöd efter behandling 

Komponenten kamratstöd är också en del i den över-
gripande sociala stödstruktur som är viktig för de som 
fullföljt behandlingen. Hur har informanterna uppfattat 
den komponenten? Närmare 84 procent av de tillfrågade 
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ansåg att kamratstödet varit gott. Torpahemmet toppar här 
då 97,2 % av de som fullföljt behandlingen där anser att 
kamratstödet varit gott. De övriga behandlingshemmen 
har gäster som anser detta mellan 71,4 och 79,2 procent.

Viktigaste   
källor till 

 socialt stöd

Föräldrakombina-
tion inkl. syskon

Son/dotterkombina-
tionen, f.d. partner o. 
nuvarande partner

Församlingskombi-
nation, LP-kontakt

Nära vänner 
kombinationen
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Vi går nu över till att studera sysselsättning samt typen av försörjning. Har denna i något avseende blivit 
mer stabil och trygg för de personer som fullföljt behandlingen?

Sysselsättningssituation samt typ av försörjning vid intervjutillfället.

Fördelat på de olika behandlingshemmen ser typen av sysselsättning ut som i följande tabell.

Tabell 15: Sysselsättning det senaste halvåret fördelat på behandlingshem

När vi ser till vilken form av sysselsättning intervju-
personerna hade vid intervjutillfället har jag använt 
mig av sådana indelningar som ofta används i t.ex. 
olika former av arbetsmarknads- och socialförsäkring-
sprojekt (t.ex. Grape, Lundberg och Nordström 
2005). I sådana projekt är det ofta intressant att 
mäta om man nått målen för s.k. goda avslut. Ett 
gott avslut kan i bästa fall vara arbete eller studier, 
men också sjuk- och aktivitetsersättning brukar räk-
nas som ett acceptabelt mål och avslut, om det är så 

att en person har befunnits ha medicinska skäl som 
motiverar ett sådant avslut istället för sjukpenning. 
T.ex. så leder sjuk - och aktivitetsersättning till en mer 
permanent och därmed tryggare försörjning än andra 
försäkringsformer samt försörjningsstöd som endast 
ses som tillfälliga och kortvariga lösningar. Materialet 
visar att den övervägande majoriteten, 56,1 %, hade 
sysselsättning genom eget arbete, studier eller genom 
någon form av arbetsträning det senaste halvåret in-
nan intervjutillfället.

Ser vi till formen för försörjning (den högra kolumnen 
i tabell 16) visar det sig att 74 % av de tillfrågade har 
försörjning av permanent karaktär. Där inkluderas 
arbete (30 %), förtidspension och sjuk- och aktivitet-
sersättning (41 %) samt studiemedel (3 %).  De som 

  

10 5020 30 40 60

Ja, övervägande
Tveksamt
Nej, inte alls

9070 80 100

 Tabell 14. Kamratstöd på behandlingshemmen (%)

Lillvik

Torpahemmet

Vasastrand

Ursviken

Arbete

Studier

Arbetsträning el. 
motsvarande

Återkommande 
ideellt arbete

Annat

Total

            Lillvik         Ursviken              Vasastrand          Torpahemmet    Total
 
                                       
     9  9  4  12  34
   39,1%  36,0%  19,0%  31,6%  31,8%

   3  6  2  3  14
   13,0%  24,0%  9,5%  7,9%  13,1%

   2  2  6  2  12
   8,7%  8,0%  28,6%  5,3%  11,2%

   3  2  2  8  15
   13,0%  8,0%  9,5%  21,1%  14,0%

   6  6  7  13  32
   26,1%  24,0%  33,3%  34,2%  29,9%

   23  25  21  38  107
   100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%

Tabell 16: Sysselsättning samt försörjning vid intervjutillfället (%)

10 5020 30 40 60 9070 80 100

Återkommande ideellt 
arbete, annat, övrigt

Arbete, studier, arbetsträning 
eller motsvarande

Sysselsättning

10 5020 30 40 60 9070 80 100

Försörjningsstöd, arbets-
löshetsersättning, sjukpen-
ning eller kombinationer

Arbete, studiestöd, förtidspen-
sion samt sjuk- och aktivitets-
ersättning

Försörjning
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uppbär försörjningsstöd (socialbidrag), arbetslösh-
etsersättning, sjukpenning eller kombinationer av de 
två sistnämnda inkluderas således inte. Dessa grupper 
utgörs i materialet tillsammans endast av 26 % av de 
tillfrågade.
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Hälsotillstånd
Eftersom andelen med sjuk- och aktivitetsersättning 
samt förtidspension är relativt hög reser detta frågan om 
de tillfrågades hälsotillstånd efter avslutad behandling. 
Svarsalternativ ett motsvarar att man inte mår bra och fem 
att man mår toppen. Även här bör vi då ha i åtanke att det 
finns en selektionseffekt i spel som innebär att det är de 
som mår bäst som också har gått att kontakta. De som mår 
allra sämst har förmodligen inte valt att delta eller inte gått 
att nå. 

En avgörande faktor för många personer som missbrukar 
är när de kommer till en punkt i livet där de känner att de 
måste sluta med droger, p.g.a. de negativa konsekvenser 
som missbruket ger. Tillståndet kan beskrivas som en kris 

i missbruket och kallas ”den personliga botten” eller mer 
vanligt förekommande: ”rock bottom” (Kristiansen 2000). 
Orsakerna till att individer hamnar i detta tillstånd är att 
de känner sig fysiskt och psykiskt slutkörda och därmed 
inte längre orkar upprätthålla missbruket. Deras hälso-
tillstånd leder också vanligtvis till ekonomiska problem, 
problem med myndigheter, förnedrande händelser i miss-
brukssituationer samt oro för att få allvarliga sjukdomar. 
En upplevelse av ”rock bottom” är högst personlig: det 
finns ingen ”lista” för vad som måste ingå för att individen 
ska känna att man nått dit. Upplevelsen är unik för varje 
enskild individ, men upplevs som mycket obehaglig. Vid 
en sådan tidpunkt känner många missbrukande personer 
att det måste ske en förändring i deras liv. När vi jämför 
den självrapporterade hälsan innan behandling, samt vid 
intervjutillfället tyder svaren på att merparten av de som 
fullföljt behandling mår betydligt bättre idag än vad de 
gjorde innan behandlingen.

När man gör ett enda hälsoindex av de olika kategori-
erna fysisk hälsa, psykisk hälsa samt övergripande 
hälsa idag jämfört med tidigare, dvs. slår ihop dem 
till en enda hälso-variabel, ser det ut som i följande 
tabell när hänsyn har tagits till hur länge sedan det 

är informanterna har fullföljt behandlingen. Här kan 
man också notera att det är betydligt färre personer 
som deltar i denna studie från den sistnämna gruppen, 
dvs. den grupp där det har förflutit längst tid till be-
handlingstillfället.

Tabell 18: Hälsa fördelat på tidpunkt för avslutad behandling.

Här kan man se att andelen med mycket god hälsa 
sjunker för de som fullföljt behandlingen för en lång 
tid sedan jämfört med dem som fullföljt den för en 
kortare tid sedan. 40 procent av dem i gruppen som 
avslutat behandlingen för mellan 4 ½ till 5 år sedan 
uppger att de har en mycket god hälsa. Dock anger 
närmare 60 % av hela gruppen att de vid intervju-
tillfället hade en mycket god hälsa. Det torde utan 
överskattning vara i paritet med den svenska nor-

malpopulationen. Gruppen där flest anger att de har 
en mycket god hälsa hittar vi inte bland de som mest 
nyligen avslutat behandlingen, utan i kategorin 41-50 
månader, dvs. de som avslutat behandlingen för ca 3 
½ till 4 år sedan. Det är något förvånande men visar 
kanske att hälsoeffekterna tar tid på sig att utvecklas. 
Det finns således inget linjärt samband mellan upplevd 
hälsa och hur lång tid som har passerat efter behan-
dlingen.

Det kan också vara intressant att titta på dessa tre variabler när vi ber informanterna jämföra sin nuvarande 
hälsa med hur det var när de påbörjade sin behandling. Då får vi följande mönster.

En övervägande majoritet av såväl män som kvinnor 
anser att deras hälsa är bättre eller betydligt bättre än vid 
behandlingstillfället. 76 % av kvinnorna och 76,7 procent 
av männen anser detta när man ser till svarsalternativen 4 
och 5. En majoritet av kvinnorna, 64 %, rankar sin hälsa 
med 5, dvs. som topp-hälsa. Tittar vi sedan på den grupp 
som avslutat behandlingen för längst tid sedan uppvisar 

kvinnorna i den grupp som avslutat behandlingen längst 
tid tillbaka, en bättre hälsa än männen, 40 respektive 
33,3 procent. Ser vi till både svarsalternativ fyra och fem 
uppvisar däremot fler män en god upplevd hälsa än kvin-
norna. Vi kan också här notera att grupperna inom varje 
kategori är små så man ska inte dra för stora slutsatser av 
just detta resultat.

  

1 52 3 4

Hur skulle du idag skatta din fysiska hälsa?

Tabell 17. Egen skattning av fysisk, psykisk och allmän hälsa

Medelvärde: 1 = Uselt  5 = Toppen

Hur skulle du idag skatta 
din psykiska hälsa?

Hur mår du överlag idag jämfört med 
hur du mådde innan din behandling?

3,76

3,82

4,22

Mindre god hälsa

Medelgod hälsa

Mycket god hälsa

Total

    19-29 månader    30-40 månader       41-50 månader       51-60 månader Total 
                                       
 
     3  1  3  7
     12,5%  3,8%  15,0%  7,4%

   9  8  8  9  34
   39,1%  32,0%  30,8%  45,0%  36,2%

   14  14  17  8  53
   60,9%  56,0%  65,4%  40,0%  56,4%
   
   23  25  26  20  94
   100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%
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Tabell 19: Övergripande hälsa i relation till när behandlingsperioden avslutades (%)
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Orsaker
Nu skall vi avslutningsvis titta på orsakssamband. 
Vad är det som ligger till grund för de resultat som 
vi uppvisat när det gäller drogfrihet, social situation, 
sysselsättning och försörjning samt hälsotillstånd? Det 
finns ett antal faktorer som vi här kan fördjupa oss 
i. Den kristna trons betydelse, behandlingsmodellens 
inverkan, den sociala samvarons betydelse på behan-
dlingshemmet, samt bemötandet på ett mer personligt 
plan, det vill säga ett bemötande som inte direkt kan 
sättas i relation till behandlingsmodellens utformning.

Vi inleder med att studera vad informanterna anser 
om den kristna trons betydelse för behandlingen. Det 
är också ett naturligt första val av orsaksvariabel eft-
ersom den kristna tron och sådan värderingar ligger 
till grund för såväl behandling som efterbehandling 
(utslussning) och behandlingsmodellens olika inslag.

Den kristna trons betydelse

Omvändelsen har en given plats inom Pingströrelsen 
och också i LP-verksamheten (Johansson 1997). Enligt 
Johansson sker omvändelse i ett läge då den enskilde 
människan ödmjukt förklarar sig beredd att under-
ordna sig, bli en bättre människa och öppet erkänna 
sitt beroende av Gud. Omvändelsen framstår ofta 
efteråt som ett betydande vägskäl i den enskildes liv. 
Pingströrelsen håller enligt Johansson, fast vid detta 
synsätt som ett ideal även om mindre effektfulla om-
vändelser, ofta av karaktären ”inväxande” är vanligast 
i dag. Inom LP-verksamheten betonar man emellertid 
den personliga förändringen som väcks inom en män-
niska genom sin tro. Den religiösa gemenskapen är 
dock en central knutpunkt i den omvändes nya värld 
och ersätter en tidigare värld med missbruk som den 
centrala hållpunkten. Detta blir således ett kraftfullt 
personligt ställningstagande som skall göras, när den 
omvände ska välja bort kontakter i den värld man 
lämnat bakom sig. I början av omvändelseprocessen 
är ett sådant avskiljande särskilt viktigt. Det kristna 
inslaget med omvändelse och erkännande av sin per-
sonliga relation med Gud kan också sägas genomsyra 
alla behandlingsinslag. Inom LP betonar man emel-
lertid vikten av att detta inte kan ske genom övertaln-
ing eller tvång, endast frivilligt, eftersom valet annars 
inte långsiktigt kommer att gagna personens drogfria 
liv. Ska man försöka beskriva vilka specifika kompo-
nenter i det kristna inslaget som ger så bra gensvar 
hos de som genomgått behandlingen, så verkar det 
handla om följande aspekter som Berit förmedlar: 
kärlek, omtanke och värme och omsorg:

I: Är det något särskilt i behandlingen som du tyckte 
var bra?

Berit: “Ja, men det är ju den här kärleken och vär-
men som dom har. Omsorgen och hela den biten. Jag 
menar, vad jag än har gjort i mitt liv så, vem jag än är, 
hur trasig jag än är, så älskade de mig ändå. Alltså, de 
fanns där liksom och man kunde prata med dem om 
precis allting också. Och även det här att det fanns 
f d missbrukare som jobbade där också, så det blev 
ju en mera förståelse där då. Vad en annan hade gått 
igenom. Och det är ju väldigt viktigt att det finns. 
På alla ställen, oavsett om det är LP eller alla andra 
behandlingar också, så ska det finnas såna som också 
har gått igenom.”

99 % av de intervjuade anser att den kristna tron har 
stor eller ganska stor betydelse i deras liv idag. För 
82,2 % har den antingen, absolut stärkts (64,4 %) 
eller delvis stärkts (17,8 %) efter behandlingen. Up-
penbarligen har alltså den kristna grundprofilen en 
stor betydelse för de personer som genomfört behan-
dlingen. Av de tillfrågade hade 36 % en kristen tro i 
grunden. 26 % ansåg att de hade testat så många an-
dra former av behandlingar så att de nu ville ge detta 
en chans. Man kan då här tänka sig att personalens 
kristna tro har haft betydelse för utfallet.  Ser vi till 
den komponenten så svarar 77,2 % att personalens 
kristna tro absolut haft stor positiv betydelse för 
behandlingen. 16,8 % var delvis positiva till hur per-
sonalens tro påverkat behandlingen. Ingen av de till-
frågade var helt negativa till personalens kristna tro, 
dvs. att den påverkat behandlingen negativt. Endast 
5,9 % anser att det varken varit dåligt eller bra. 

På en öppen fråga om hur personalens tro 
påverkat informanterna så svarar många att 
de fungerat som goda förebilder. De har varit 

goda lyssnare, de har givit gästerna ”överväldigande 
värme”, de har inte varit dömande utan förlåtande. 
Man anser också att personalen varit ”mjuka och 
fina människor som gav gästen livsmod”. Skall man 
försöka tolka dessa svar i någon generell mening så 
är det mellanmänskliga bemötandet och mötet mel-
lan människor alltid av stor betydelse i alla former 
av socialt arbete. När människor blir respekterade 
och synliggjorda som hela människor och inte endast 
som missbrukare med en lång rad av misslyckanden 
bakom sig, kan de också få kraft att återhämta sig 
och i bästa fall växa till något mer än summan av 
flera års missbruk. Genom olika inslag som återfinns 
i behandlingen får gästerna en chans att se sig själva i 
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en kontext där det gamla har lyfts upp till ytan, gran-
skats och bearbetats. Speciellt för det kristna inslaget 
är förlåtelsen som syftar till att ge gästerna kraft att 
gå vidare och lämna det gamla bakom sig, att välja en 
ny inriktning med sina liv. Många nämner också just 
hur det kristna inslaget ger en färdriktning. Dvs. den 
kristna tron kan då ge värderingar, riktlinjer och en 
målsättning som fungerar vägledande på ett positivt 
sätt efter behandlingen.

Behandlingsformerna

Vi ska börja med att redovisa de olika behandling-
sinslag som förekommer formaliserat på alla behan-
dlingshem. Det finns sju olika inslag som man kunde 
diskutera och ha synpunkter på i enkäten. Dessa är 
följande:

1.    Vägen till livet
2.    Enskilda samtal
3.    Fristående bibelsamlingar (ingår som en  
       frivillig aktivitet där gästerna erbjuds tillfälle   
       att diskutera den kristna värdegrunden)
4.    Gruppsamlingar
5.    Mötesbesök (Gudstjänst) (ingår som frivillig   
       aktivitet där gästerna erbjuds att delta i en   
       kristen social gemenskap)
6.    Fritids eller friluftsaktiviteter
7.    Individuell plan (individuell genomförande  
       plan, behandlingsplan)

Om vi studerar behandlingsformerna närmare kan vi 
börja med att redovisa några av de öppna svar som 
framkommit. Vad har varit bäst respektive sämsta 
med behandlingen?

Det har här varit svårt att särskilja någon enskild del 
av alla de inslag som förekommer eftersom de allra 
flesta betonar ”helheten av delar” som en person ut-
trycker det. Här ges ändå ett försök till listning av de 
populäraste delarna. 

Det bästa med behandlingen har varit:
Vägen till livet  
Mötesbesök (Gudstjänst)    
Enskilda samtal
Gruppsamlingar  
Bibelsamlingar

De inslag som fått minst omnämningar är:
Individuell plan 
Fritids och friluftsaktiviteter

Den individuella planen syftar här på en individuell 
behandlingsplan, numera genomförandeplan, och 
syftar till att sätta upp mål och delmål för behandling 
men kan också innehålla arbetsträning utanför hem-
miljö eller liknande. De negativa kommenterar som 
ges handlar ofta om den kollektiva arbetsträningen, så 
en viss sammanblandning av de två skilda momenten 
kan vara möjlig. Efter 2007 har också den individuel-
la planen/genomförandeplanen utvecklats. Fritids och 
friluftsaktiviteter är också den rubrik som fått mest 
kommentarer under vad som varit det sämsta med 
behandlingen. Här nämns en variation av orsaker. En 
del anser att det fanns för lite att göra, dvs. att det 
var för lite fritidsaktiviteter, andra att de kände att de 
var tvungna att göra något fast de hade värk, dvs. att 
de var tvungna att göra för mycket. De flesta nämner 
dock att inget var dåligt.

På frågan om vilka behandlingsinslag som varit de 
bästa svarar flertalet av informanterna att inslag relat-
erade till den kristna profilen har varit mycket viktiga: 
inslag som bön, förbön, morgon och kvällssamlingar, 
bibelstudier, gudstjänster uppskattas av de allra flesta. 
Någon av de svarande ger också en förklaring till 
varför de varit så viktiga. Dels stärker de den enskil-
des egen tro på en förlåtande och hjälpande Gud och 
ger därmed stöd för den framtida färdriktningen: ett 
liv utan droger och alkohol. Dels ger de en struktur 
och existentiell grund till den behandling som ges. 
Många har också sökt sig till något av LP:s behan-
dlingshem just för att de har en starkt kristen profil.

Följande tabell redovisar ett antal frågor som handlar 
om hur man ser på personalens insatser. Vi börjar med 
kravnivån, sedan frågan om man fått ett djupgående 
stöd av personalen, sedan till frågan om personalen 
visat värme och empati gentemot den enskilda infor-
manten, sedan till frågan om personalen varit vänliga 
mot personen ifråga och avslutningsvis till frågan om 
personalen haft rätt kunskaper för att kunna bistå den 
enskilde under behandlingstiden.

Tabell 20: Kravnivå fördelat på de olika behandlingshemmen

Kravnivån från personalen:
Lagom höga:

För höga (absoluta tal)

För låga (absoluta tal)

djupgående stöd av 
personalen:
ett mycket gott stöd

ett visst stöd

Inget speciellt stöd (absoluta tal)

Inte tillräckligt

Empati och värme från 
personalens sida:
Ja, övervägande

vänligt bemötande från 
personalens sida

rätt typ av kunskaper i arbetet:
Ja, övervägande

Tveksamt

            Lillvik         Ursviken              Vasastrand          Torpahemmet    Total
 
                                       
   
   22  13  19  32  88
   95,7%  73,7%  90,5%  86,8%  87,1%

   1  1    2  4 st
 
     2  1  1  4 st
    
    
   
   17  10  16  32  75
   73,9%  52,6%  76,2%  84,2%  74,3%
   
   4  8  5  4  21
   17,4%  42,1%  23,8%  10,5%  20,8%

   2  1    1  4
   
         1  1
    
      

   100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%
    
   
   100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%
    
    
   19  8  19  36  82
   82,6%  42,1%  90,5%  94,7%  81,2%

   4  11  2  2  19
   17,4%  57,9%  9,5%  5,3%  18,8%
   
   100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%
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De allra flesta anser att kravnivån har legat på en 
lagom hög nivå. 95 procent anser att man fått ett 
mycket gott djupgående stöd eller ett visst djupgående 
stöd av personalen. Den högre siffran av de som 
svarat ett visst djupgående stöd för Ursviken beror på 
att många av dessa personer efterfrågat mer individu-
ella samtal. 100 procent anser att man fått värme och 
empati från personalen samt att dessa varit vänliga 
mot gästerna. När det gäller rätt kunskaper för att 
lotsa gästerna igenom behandlingen anser närmare 
82 procent att personalen haft övervägande goda 
kunskaper för detta. 18,2 procent anser det vara tve-
ksamt. Kunskapsvariabeln är den som också visar den 
största variationen för olika behandlingshem.

I intervjun med Bertil kan vi lite tydligare se på vad 
bemötandefrågorna kan innehålla konkret. En viktig 
komponent verkar vara att man får växa i sin egen 
takt. Den dimensionen framkommer också i de andra 
intervjuerna:
 
I: Hur fungerade personalens bemötande? 

Bertil: “De var mycket förstående.  Det var inte såna’ 
krav på en’ så att man knäade. Man fick växa i sin 
egen takt, i den takt man kunde, man växer ju olika, 

kommer mer och mer till insikt, dom har förståelse för 
sånt personalen.“

I: Bemötande i övrigt mellan gäster då? 

Bertil: “Vissa har man kommit närmare, personkemi 
stämmer bättre, vissa har man förtroende för. Andra 
fungerar det inte med, och då försöker man undvika 
dem. Själva behandlingshemmet är en fristad, en oas 
där man får växa i lugn och ro, växtplats kan man 
säga. På den tiden var det lättare att få behandling 
från de sociala myndigheterna, det är svårare nu än 
då. … När jag ser de som kommer in nu…. de är 
mycket mera nedgångna…ojoj.”

Avslutningsvis ska vi under detta avsnitt som handlar 
om behandlingsmodellen samt personalens insatser 
studera hur många som blivit erbjudna utslussning 
eller eftervård. Ett viktigt inslag i behandlingsmo-
dellen är att man får möjlighet att slussas ut under 
ordnade former och att man efter tiden på behan-
dlingshemmet inte bara lämnas åt sig själv. Hur ser 
det ut med detta, utslaget över de olika behandlingsh-
emmen? I vilken utsträckning har gästerna erbjudits 
utslussningsmöjligheter efter behandlingstiden?

På Torpahemmet har 100 procent svarat att de blivit 
erbjudna efterbehandling eller utslussningshjälp. På 
Ursviken menar 42,1 procent att de fått detta erbju-
dande. Lillvik och Vasastrand ligger mitt emellan des-
sa två poler med ca 74 procent för Lillvik samt 66,7 
procent för Vasastrand. En delförklaring för Lillvik 
ligger i att vissa personer inte fullföljt sin behandling 
enligt bistånd. En förklaring till Ursvikens siffror är 
att Ursviken här uppvisar en ”Norrlandsdimension”, 
dvs. Ursviken är beläget i en norrlandsregion där det 
inte finns lika många eftervårdsplatser, exempelvis 

second handbutiker, och inte heller lika många LP-
kontakter som i den södra delen av landet. En annan 
förklaring som givits är att många av de personer som 
avslutat behandlingen i Ursviken själva haft realistiska 
och goda förslag på vad de skall ta sig för efter avslu-
tad behandling. Andra förklaringar till skillnaderna är 
att vissa har blivit erbjudna eftervård men tackat nej, 
tagit återfall m.m. I vissa fall har också kommuner av-
brutit utlovade finansieringar av eftervård.

Tabell 21: Erbjuden eftervård eller utslussning fördelat på behandlingshem (%)

10 5020 30 40 60
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Nej

9070 80 100
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Dessa två aspekter av bemötande kan ses från två 
skilda håll. Dels som en positiv egenskap där man 
antingen har eller inte har en viss acceptans av gäster-
na. Diskriminering visar å sin sida en negativ aspekt 
av detta såtillvida att det här krävs att personal eller 
gäster aktivt någon gång försökt diskriminera. 
När det gäller Ursviken var det endast en person i ma-

terialet som ansåg att man delvis blivit diskriminerad 
pga. att man inte haft en kristen tro själv. Problemet 
med att visa procent istället för absoluta tal gör sig 
påmint här eftersom just Ursviken har få informanter. 
Som en annan variant av diskrimineringsfrågan måste 
man då också ta upp om detta förekommit bland 
gäster mot andra gäster.

Tabell 22: Diskriminering samt acceptans bland personal och andra gäster

Acceptans från personal 
(för personliga olikheter)
Svar: Ja övervägande

Förekommit diskriminering bland 
personalen mot gäster?
Svar: Nej, inte alls

Har det förekommit diskriminering 
bland gäster mot andra gäster?
(Se nedan för absoluta tal)

Pga. handikapp

Pga. att de inte var kristna

Pga. icke svensk härkomst

Pga. att de var män

Pga. att de var kvinnor

Pga. sexuell läggning

            Lillvik         Ursviken              Vasastrand          Torpahemmet Total
 
                                       
   

   100,0%  89,5%  95,2%  97,4%  96,0%

   100,0%  94,7%  100,0%  100,0%  99,0%

   87,0%  89,2%  95,2%  97,4%  93,1%
 
     1   
   
   1    1  
   
         1 
 
     1   

   2    
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genomsyras av en kristen profil som uppskattas av 
gästerna. Inom LP-verksamheten arbetar man aktivt 
för att stärka helheten av förebyggande arbete, be-
handlingsarbete samt eftervård och detta verkar vara 
ett framgångsrecept som man bör värna om. I sam-
manhanget kan man också tänka sig att man, med 
tanke på målgruppens utsatthet (t.ex. hälsoproblem, 
hemlöshet), idag parallellt med förebyggande arbete, 
behandling och eftervård bör arbeta på att fördjupa 
relationerna med socialtjänst, kriminalvård och psyki-
atri. Enligt LP-verksamhetens ledning försöker man 
från deras håll också arbeta med detta idag eftersom 
man själva anser att just dessa aspekter av samverkan 
är viktiga dels för att komma i kontakt med gäster, 
dels för att stöd från dessa instanser är så viktiga för 
gästernas liv efter behandlingstiden. 

Men socialpolitiskt kan man anse att det också borde 
finnas ett motsvarande intresse från dessa offentliga 
samhällsinstitutioner att försöka stödja verksamhet 
som aktivt arbetar med att försöka återskapa ett 
värdigt liv för de personer som har befunnit sig län-
gst bort från den omsorg som vi alla vill åtnjuta i ett 
välfärdssamhälle: de som förlorat familjer och vänner 
genom sitt missbruk, de som är hemlösa och utan 
försörjning, och de som ofta skadats såväl psykiskt 
och fysiskt av sitt missbruk. Finns det också här möj-
ligheter att utveckla metoder för att arbeta med för-
rehabiliterande kontakter och eftervård? Det skulle 
vara intressant att vid ett annat tillfälle studera om 
återfallspreventionen, och de senare årens metodut-
veckling, t.ex. i form av de olika instrumenten ASI 
samt MI, som införts efter den period som studerats 
här, ytterligare har lett till förbättrade resultat. 

Sist skall jag nämna några ord om metodologiska 
aspekter på denna studie. Fournier (1995) menar 
t.ex. att man bör se till de behov och mål olika 

intressenter har med utvärderingar. Man kan exem-
pelvis, fritt efter Fournier, tänka sig att en utvärdering 
uppfyller vissa mål när vi ser till de behov målgrup-
pen för insatser har. Vi ser också att en utvärdering 
är viktig för den verksamhet som riktar sig till en viss 
målgrupp. En utvärdering kan också vara viktig ur ett 
professionellt övergripande perspektiv eftersom man 
där kan producera resultat som är viktiga för fram-
tida kunskapsöversikter. Slutligen kan vi se att också 
policyskapare har behov av utvärderingar då i syfte 
att framställa riktlinjer eller anvisningar som exem-
pelvis ligger till grund för deras beslutsfattande och 
resursfördelning. 

Ur ett sådant perspektiv kan vi se att de två sistnämn-
da grupperna inte respresenteras här. Urvalspopula-

tionen är alltför liten för att leda till generaliserbara 
resultat. Vi kan heller inte med utgångspunkt i den 
förhållandevis lilla grupp personer som deltagit dra 
några slutsatser som kan ligga till grund för politiska 
beslut. Däremot kan vi ge vissa anvisningar som kan 
ha konsekvenser för målgruppen samt för verksam-
heten. 

Ur de två sistnämna perspektiven, kan vi vidare kon-
statera att selektionseffekterna har en stor betydelse. 
Det är i huvudsak de som det gått bra eller ganska 
bra för, som finns med i materialet. Vi kan i många 
fall bara spekulera om huruvida en stor del av de som 
inte gått att nå, dvs. de som inte har fast bostad eller 
adress eller kontaktuppgifter, har återfallit i missbruk. 
I några fall är det känt att personer har återfallit men 
i många fall är det inte det. Det kan alltså vara så att 
en del personer av andra skäl än missbruk, har avstått 
från att delta i denna studie. En del av gruppen som 
fallit bort har också avlidit. Ändå kan vi i det mate-
rial vi har, se vissa skillnader som i huvudsak kan 
hänföras till hur lång tid det har gått sedan man varit 
på behandlingshemmet: de som är längst i tid från 
behandlingstillfället har sämre hälsa och har en något 
högre andel återfall än de andra grupperna. Men vi 
bör också, för att vara rättvisa, se till de urvalsprinci-
per som styr LP-verksamheten. Man riktar sig till dem 
som har svåra missbruksproblem. Dvs. personer som 
missbrukat under många år, som har haft stora sociala 
och medicinska konsekvenser av ett mångårigt miss-
bruk och som också har en relativt hög medelålder. 
Målgruppen är redan här selekterad till ”nackdel” 
för att nå riktigt goda resultat. Sett till denna svåra 
målgrupp kan man säga att man lyckats väl med sitt 
arbete. Närmare femtio procent av de som avslutat 
behandlingen senast 2007 är drogfria idag. Skall man 
jämföra och generalisera dessa resultat till andra be-
handlingshem bör man alltså ta hänsyn till just mål-
gruppens karaktär. 

Orsaken till att vissa personer klarar att bryta upp 
från sitt missbruk kan, i enlighet med t.ex. Kristian-
sens forskning (2000), inte förklaras med att just de är 
bättre rustade, socialt eller egenskapsmässigt, än per-
soner som fortsätter sitt liv i missbruk. Snarare verkar 
det vara förändringar i personernas existentiella 
villkor som har möjliggjort ett uppbrott. De positiva 
förändringar som skett i form av sysselsättning, boen-
de samt gemenskap och nära kontakt med människor 
utanför missbruket, har gett dem stöd att förändra 
sina liv. Det är dessa sociala stöd-dimensioner av livet 
som framträder som de viktigaste också i resultaten av 
denna studie.
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Vi har nu kommit till resans slut för denna gång. Vad 
kan vi då dra för slutsatser om det som framkommit 
i denna rapport? Vi kan börja med att konstatera att 
vi har fått en selektionseffekt i materialet som innebär 
att de resultat som här framkommit till stor del kan 
vara en effekt av att det är de som det har gått bra för 
som har valt att vara med i studien. Ca 53 personer 
har av olika anledningar inte deltagit i studien medan 
drygt 100 personer, ibland i varierande grad, har valt 
att göra det. Vilka är orsakerna till bortfallet? I sex 
av fallen är personerna i fråga avlidna. Inte nödvän-
digtvis av missbruk. Endast sex personer av dem man 
kunde nå avböjde att vara med i studien. 18 personer 
gick ej att nå överhuvudtaget. 

Med utgångspunkt i det material vi har, kan vi emel-
lertid säga att behandlingsmodellen ”Vägen till livet” 
bygger på att ha kontakter med aktiva missbrukande 
personer. Det är där möjligheter till för-rehabil-
iterande insatser kommer in i bilden. Det kan handla 
om att bygga upp förtroende, få personer att besöka 
kontaktytor som församlingar, LP-kontakter m.m. där 
personerna kan ges möjlighet att se möjligheterna med 
en behandling och därigenom se möjligheten att bygga 
ett nytt liv utan droger läkemedel eller alkohol. I ma-
terialet syns detta tydligt också genom att församling 
och LP-kontakter har varit viktiga sociala stödpunkter 
innan behandlingstiden. Detta verkar således vara en 
viktig framgångsfaktor som man bör bygga vidare på.

Behandlingsmodellen bygger i stora avseenden 
på kristen grund, och skedde under den stu-
derade tidsperioden med Vägen till livet som 

grund. De gäster som fullföljt behandlingen anser 
här att den kristna tron har varit en mycket viktig 
hörnsten under behandlingstiden, men de poängterar 
också att det är helheten av kristna inslag i kombina-
tion med moderna stödformer som bidragit till den 
uppskattning man visar tiden på behandlingshemmet. 
I intervjuerna betonas exempelvis miljöterapi som 
ett viktigt inslag som i kombination med de frivilliga 
kristna inslagen (bön, bibelstudier och gudstjänst) 
lyfts fram som viktiga komponenter. I någon intervju 
betonas rutinerna i sig som viktiga, i någon annan 
nämns strukturer. Tydligt, och i överensstämmelse 
med forskning, är att återkommande rutinmässiga 
inslag och klara strukturer är viktiga inslag att bygga 
vidare på.

När det gäller mer objektiva mått som boende, arbete 
och sysselsättning samt försörjning och stabil social 
tillvaro visar deltagarna i de flesta fall avsevärda för-
bättringar av den sociala tillvaron. Man bor tryggare, 
lever i mer ordnade sociala strukturer med ett 

ökat stöd av familj, församling och vänner, har en mer 
ordnad försörjningssituation, inte bara genom arbete 
utan också genom att personer mer adekvat har kun-
nat få sjuk och aktivitetsersättning som ger en mer 
permanent och därmed tryggare försörjning än ex-
empelvis sjukpenning eller försörjningsstöd. Det finns 
dock anledning att i någon mån försöka fokusera 
ytterligare på den grupp som avslutat behandlingen 
för en lång tid sedan. Resultaten för denna grupp är 
inte lika goda som för mellangruppen, som uppvisar 
de bästa resultaten. Även om behandlingshemmen 
redan idag arbetar för att behålla kontakten med äl-
dre gäster, så kan det alltså finnas skäl att ytterligare 
försöka nå denna grupp - som står längst bort från 
behandling och eftervård och som kanske till viss del 
förlorat kontaktytorna till LP. Denna grupp uppvisar 
också en sämre självupplevd hälsa än de övriga. De 
breda kontaktytor som redan finns uppbyggda och 
som verkar fungera väl i det förebyggande arbetet bör 
man möjligen försöka använda även här. Här är det 
också viktigt att etablerade samhällsinstitutioner, som 
Socialtjänsten, tar sitt ansvar för denna grupps hälsa, 
boende och försörjning. Redan idag tar många av de 
tidigare gästerna kontakt med LP för att med deras 
hjälp försöka förbättra kontakterna med Socialtjän-
sten, eftersom dessa inte alltid är så väl fungerande.

Ser vi åter till mer subjektiva upplevelser av behan-
dlingstiden kan man på det stora hela se att gästerna 
varit väldigt nöjda med personalens insatser. Man 
har varit mycket nöjda med det bemötande man fått 
i form av empati, värme, djupgående stöd, den ac-
ceptens som personalen visat samt utifrån de krav 
som ställts på gästerna under behandlingstiden. 
Någon talar om kärlek, värme, omsorg som viktiga 
dimensioner av behandlingstiden: element som man 
också hänför till den kristna profil som genomsyrar 
verksamheten. Siffrorna för gästernas uppfattning om 
vad man anser om de professionella kunskaperna i 
personalen är mycket hög. Eftervård och utslussning 
är en annan viktig del av hela vårdtrappan. Också här 
har en stor del av de som varit i behandling blivit till-
frågade om att delta i sådan verksamhet.

Sammantaget verkar arbetsmodellen ”Vägen till 
livet” fungera väl som en helhet. Det är genom det 
breda kontaktnätet av LP-kontakter, församlingar 
och kyrkor som, å ena sidan, LP kan få kontakt med- 
och diskutera med människor som är i allra största 
behov av stöd och hjälp och å andra sidan, personer 
med en svår beroendeproblematik kan få kontakt 
med LP. Behandlingsmodellens verktygslåda består 
visserligen idag 2010 av etablerade evidensbaserade 
metoder, men behandlingen sker också i en miljö som 
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