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Abstrakt 

 

Denna uppsats undersöker 12-stegsprogrammet som ett tillvägagångssätt för återhämtning av missbruk. 

Genom ett flertal kvalitativa intervjuer med före detta missbrukare är syftet med studien att få en ökad 

förståelse för återhämtning av missbruk och gemenskapens värde av ett deltagande i ett 12-stegsprogram 

och hur detta har hjälpt informanterna att bli drogfria. 

Slutsatsen är att informanterna upplever att 12-stegsprogrammet har varit av stor hjälp gällande 

processen mot drogfrihet och det sociala stödet från programmet har bidragit till deras återhämtning.  

 

Nyckelord: Missbruk, återhämtning, 12-stegsprogram, gemenskap, relationer, social 

 

 

Abstract 
 

This thesis investigates the 12-step program as an approach towards recovery from substance abuse. 

By using a qualitative research method consisting of a series of interviews with former drug addicts, 

the purpose of this study is to gain an understanding of the process of recovery and to study how the 

informants of this thesis have been able to not relapse into addiction. This thesis puts emphasis on 

investigating if the community close to the 12-step program and the social aspects surrounding the 

informants have been of significant help in their process towards recovery.  

The conclusion is that the informants feel that the 12-step program has been of great help in their 

progression towards recovery with the help of the social support that has been provided in the 

program.  
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Förord 
 
Så har äntligen denna uppsats rott i hamn. Det har varit stundtals slitsamt, men resultatet har helt 

klart varit värt det.  

 

Vi vill tacka våra informanter så mycket för att ha delat med sig av sina spännande och gripande 

livsberättelser. Utan er hade denna uppsats aldrig blivit till. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Sven Svensson som har gett oss konstruktiv feedback, 

peppat oss när det behövts och kommit med användbara förslag för att göra uppsatsen så 

läsvärd och bra som möjligt. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för det tålamod, flexibilitet och förståelse som har 

funnits oss emellan. Det har inte alltid varit det lättaste att se till att sitta tillsammans men på 

något sätt gick det ändå bra. Vi har haft ett väl fungerande teamwork genom hela vår studietid 

och kompletterar varandra riktigt bra!  
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1. Inledning  
 

Det som håller mig drogfri genom 12-stegsprogrammet är känslan av sammanhang, att 
man inte är ensam. Programmet har hjälpt till att bygga relationer […] jag har fått öva 
på det, att bygga nya relationer och ha relationer i verkliga livet. Jag tror att det är 
viktigt, att bygga sunda relationer och att ta rygg på dem som gått före och de som 
kommer efter och visar hur det var. 
 

 

Så berättar Johanna som vi har intervjuat för vår studie om vad som håller henne drogfri idag 

och vilken roll 12-stegsprogrammet har spelat för hennes återhämtning. Hon har, i skrivande 

stund, varit drogfri i 20 år. Johanna menar att utan det sociala stödet som finns i hennes närhet 

hade detta kanske inte varit möjligt. 

Denna studie handlar om fyra individers upplevelser kring ett återhämtande av tidigare 

missbruk. Genom att genomföra intervjuer med de har det varit möjligt att få ta del av deras 

livsberättelser, funderingar och åsikter kring deras tidigare livsval. Det som är gemensamt för 

informanterna är att alla uppger sig vara medlemmar i någon förening som tillämpar 12-

stegsprogrammet som en metod för rehabilitering, vilket kommer att ligga i fokus under 

studiens gång.  

Det som har intresserat oss för att genomföra en intervjustudie om före detta missbrukande 

individer som är aktiva inom 12-stegprogrammet är främst på grund av att vägen till 

drogfrihet ser olika ut beroende på individ och livsmöjligheter. Vi har mött personer i vår 

bekantskap som är medlemmar i 12-stegsprogrammet som har introducerat oss till 

programmets struktur och utformning. Utöver detta fick vi intrycket av att 12-

stegsprogrammet i sig är väldigt omtalat och har ett stort antal medlemmar i hela världen. 

Dessutom anses programmet i bland annat Sverige vara ett alternativt sätt att uppnå 

drogfrihet.  

Socialstyrelsen uttrycker i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård att det 

bör erbjudas kognitiv beteendeterapi (KBT-terapi), motivationshöjande behandling (MET), 

”community reinforcement approach” (CRA) eller 12-stegsprogram för personer som 

missbrukar narkotika då dessa anses vara kostnadseffektiva gruppbehandlingsåtgärder. 

(Socialstyrelsen 2014: 32) Det är det senare alternativet som vår uppsats kommer att fokusera 

på. 
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1.1 Problemformulering 
 

Processen till att bli och förbli drogfri är inte bara att genomgå ett fysiskt återhämtande utan 

innebär även psykiskt och socialt tillfrisknande. Att vilja bli delaktiga i samhället var ett 

motiv för flera av studiens informanter och sökandet av gemenskapen har varit en stor 

drivkraft för dem att vilja uppnå en möjlig drogfrihet. Den huvudsakliga 

problemformuleringen för denna uppsats är att undersöka gemenskapens värde i ett 

återhämtande till samhället. Uppfattningen är att gemenskapen och de sociala dimensionerna i 

form av sysselsättningar och aktiviteter kan vara en väsentlig anledning till att informanterna 

sökte sig till just 12-stegsprogrammet för att bli drogfria; som ett sätt att kunna ta hjälp av 

varandra för att uppnå detta mål.  Att anses vara fullt återhämtad och fri från ett tidigare 

missbruk krävs vanligen att individen måste ha avhållit sig från narkotika en längre tid. 

(DSM-IV, 1994) Dock finns det aspekter kring begreppet drogfrihet som inte är lika fullt så 

enkla att definiera.  

 

I William L. Whites artikel ”Addiction Recovery: Its definitions and conceptual boundaries” 

(2007) presenterar författaren ståndpunkten att en eventuell återhämtning från missbruk är en 

kontinuerlig process i den beroendesjukes liv och har många olika dimensioner till skillnad 

från till exempel en fysisk åkomma. White menar att det finns både kvalitativa och 

kvantitativa egenskaper för att kunna definiera någon som återhämtande från missbruk; till 

exempel - hur länge har personen hållit sig borta från sitt missbruk? Vilka viktiga element 

finns i personens liv för att upprätthålla tillståndet som återhämtande från ett missbruk? 

(White 2007: 242) Dessa komplexa egenskaper kommer att hjälpa till att besvara studiens 

vetenskapliga frågor men också sättas i perspektiv till studiens teoretiska ramverk. 

 

1.2 Relevans för socialt arbete 
 

Inom socialt arbete är det yttersta värdet att arbeta för ett främjande av individens möjligheter 

i samhället. En eftersträvan att nå detta uttrycks konstant i riktlinjer, rapporter och i 

lagstiftning som olika sociala myndigheter presenterar och lägger en grund för hur det sociala 

arbetet ska genomföras i praktiken. Socialtjänstlagens portalparagraf, som presenterar 

socialtjänstens mål med sitt arbete lyder:  
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Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
   Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
   Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SFS 
2001:453) 

 
 

Dessa mål skapar en ram för inte bara socialsekreterare utan även för personer som är 

verksamma inom andra yrkesområden som arbetar för människors sociala trygghet. Personer 

som har problem med missbruk och beroende ska på lika villkor som andra medborgare vara 

delaktiga i samhället och dess aktiviteter, trots eventuellt utanförskap som kan uppstå i 

samband med missbruket (Kurtz & Fisher 2003:12). 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är indelad i åtta olika kapitel så att varje del i arbetet får en egen sektion och att göra studien 

mer lättläst.  

Kapitel 1 innefattar arbetets inledning och en kortare sammanfattning av vad arbetet går ut på. Utöver 

detta presenteras även uppsatsens problemformulering i detta kapitel och varför detta ämne är 

vetenskapligt relevant för det sociala arbetet och intressant för oss författare.  

Kapitel 2 presenterar studiens syfte och frågeställning. I kapitel 3 redogörs begreppen missbruk och 

beroende tillsammans med en längre presentation av 12-stegsprogrammet som innefattar 

organisationens historia, utformning och kritik som har förts från vetenskapligt håll.  

I kapitel 4 presenteras tidigare forskning som har gjorts i ämnet och hur 12-stegsprogrammet har 

påverkat individers möjligheter till att bli drogfria. I detta kapitel presenteras två studier som har 

genomförts på två olika sätt. De vetenskapliga teorier och teoretiska begrepp som är i fokus för arbetet 

presenteras i kapitel 5 och i kapitel 6 redogörs uppsatsens metod i en metoddiskussion och 

tillvägagångssätt. Utöver detta presenteras viktiga forskningsetiska principer som bör tas i hänsyn 

under studiens gång.  

Hela kapitel 7 är en presentation av det empiriska materialet, i detta arbete kallat resultat, och en analys 

av vad som har framkommit under intervjuerna. Slutligen presenteras en vetenskaplig diskussion och 

slutsats i kapitel 8.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få förståelse för hur före detta missbrukare lyckats upprätthålla 

drogfrihet under flera år. Syftet är vidare att få förståelse för hur 12-stegsprogrammet kan 

bidra till ett liv i drogfrihet. De centrala frågeställningarna för studien är: 

 

• Vad anser informanterna vara avgörande för deras återhämtning från missbruk av 

droger och alkohol? 

• Vilken roll anser informanterna att 12-stegsprogrammet spelar i processen för 

återhämtning från missbruk av droger och alkohol? 

 

Studien har avgränsats till fyra intervjudeltagare varav alla uppger att de är aktiva medlemmar 

inom 12-stegsprogrammet. Avgränsningen som gjorts underlättade för både informanter och 

intervjuare att utföra mer djupgående intervjuer vilket inte hade varit möjligt med fler 

informanter. 

Vi tror att det är viktigt att få kunskap om hur man som före detta missbrukare upprätthåller 

en drogfrihet och en utgångspunkt som vi anser kan vara intressant för uppsatsen är att 

undersöka ifall, och i så fall hur, dessa personers sociala förutsättningar ser ut och ifall dessa 

kan vara avgörande för att leva ett drogfritt liv idag. 
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3. Bakgrund 
 
I detta stycke redogörs definitionen av missbruk som studien utgår från och 12-

stegsprogrammets tillvägagångssätt och utformning. Gällande användandet av begreppet 

missbruk och beroende används den tidigare utgivna ”Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders” (DSM-IV,1994) och inte den senaste versionen DSM-V då den endast är 

en vidareutvecklad återgivning av den förstnämnda upplagan. 

 

3.1 Missbruk och beroende 
 

Inledningsvis kan man klargöra att användandet och brukandet av droger i Sverige idag är 

olagligt enligt 1:1 punkt 6., narkotikastrafflagen (SFS, 1968:64). Missbruk och beroende är 

två begrepp som används för att beskriva ett bruk av en substans eller en handling som 

påverkar individen och dennes livsföring negativt och i en omfattande skala (DSM-IV, 

American Psychiatric Association, 1994) 

För att kunna diagnostisera missbruk och beroende på ett vetenskapligt och medicinskt 

korrekt sätt används idag det internationellt erkända diagnostiksystemet ”Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders”, även förkortat DSM, vars upplaga DSM-IV som 

utkom 1994 presenterar ett antal kriterier för att det ska gå att fastställa både ett eventuellt 

missbruk och beroende. Uppfyller individen minst ett kriterium under en tolvmånadersperiod 

har denne ett missbruk.  

 

De kriterierna som har listats för ett missbruk är: 

 

• En återkommande användning av substanser som resulterar i ett misslyckande i 

uppfyllandet av krav från arbetsliv, skola och hem. 

• En återkommande användning av substanser i situationer som kan leda till fysisk 

skada, till exempel vid hantering av maskineri. 

• Återkommande lagliga problem som kan härledas till bruket av substanser. 

• En fortsatt användning av substanser trots att effekterna har lett till regelbundna 

sociala och interpersonliga problem. (DSM-IV, American Phychiatric Association, 

1994) 

 

Ett beroende har dock en annan uppsättning kriterier enligt DSM-IV. För att en individ ska 
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kunna anses vara beroende av narkotikaklassade preparat eller alkohol så ska denne enligt 

DSM–IV ha uppföljt minst tre av följande kriterier under loppet av en och samma 

tolvmånadersperiod: 

 

• Personen upplever abstinens, som visar sig genom användandet av alkohol eller 

narkotikan specifika symtom om du avbryter tillförseln av substansen, eller behöver ta 

alkohol eller droger för att minska eller ta bort dessa symtom. 

• Utöver detta känner personen ett behov av en ökad användning för att uppnå 

berusning. Denne upplever även en minskad effekt efter en regelbunden användning 

av samma mängd vilket resulterar i en ökning av toleransen av substansen. 

• Kontrollförlusten uppstår, denne brukar substanser i större mängder än tidigare tänkt 

och att det sker under en längre tid än planerat.  

• Personen har försökt, men misslyckats, med att sluta med substansen. (ibid: 1994) 

 

3.2 12-stegsprogrammet 
 

12-stegsprogrammet har sitt ursprung ur föreningen Anonyma Alkoholister (AA) som 

grundades på 1930-talet av börsmäklaren William Griffith Wilson och läkaren Robert 

Holbrook Smith. Genom att försöka hålla sig nyktra från deras alkoholmissbruk märkte 

Wilson och Smith att genom att hjälpa varandra och andra som led av alkoholproblem 

lyckades de bli och upprätthålla en nykterhet från alkohol. Utifrån den kunskap som deras 

erfarenhet gav de publicerades Stora Boken år 1939 som innehåller berättelser från män och 

kvinnor som lyckats hålla sig nyktra men också de riktlinjer och grundprinciper som har gjort 

föreningen känt i omvärlden - de tolv stegen, traditionerna och löften (se Bilaga 2).  

Syftet med boken var att sprida budskapet om nykterhet och Anonyma Alkoholister vidare för 

att kunna hjälpa andra alkoholister till nykterhet (Anonyma Alkoholister, 1976). I Sverige har 

AA varit aktiva sedan 1953 medan det första Anonyma Narkomaner-mötet hölls i januari 

1987. (Hammare & Stenbacka 2003: 59) (Anonyma Narkomaner, ”Historia”, 2014). 

 

Utifrån de tolv stegen (se bilaga 2) som har varit i fokus för föreningsmedlemmarnas 

återhämtning från missbruket utvecklades det en behandlingsmetod som skulle kunna 

tillämpas på institutioner och behandlingshem, nämligen Minnesotamodellen (Socialstyrelsen, 

2014). Tanken med modellen är att detta ska fungera som vård antingen i öppen eller i sluten 
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form, oberoende från självhjälpsgrupperna och klienterna ska behandlas av drog- eller 

alkoholterapeuter (Socialstyrelsen, 2014). Statliga myndigheter i Sverige som till exempel 

Kriminalvården erbjuder 12-stegsprogrammet och Minnesotamodellen som ett 

behandlingsalternativ för personer i behov av hjälp (Kriminalvården, ”12-stegsprogrammet”, 

2014). 

 

Möten är de mest populära och mest utforskande formen av 12-stegsdeltagande. På möten 

deltar medlemmarna för att dela sin styrka, hopp och erfarenheter med varandra. Mötets 

terapeutiska värde ligger i att beroende individer hjälper varandra. Principen utgår från att 

beroende kan bäst förstå och hjälpa andra beroende. Detta yttrar sig i sponsorskap som 

innebär att en medlem stöttar och vägleder en annan medlem genom stegen och processen för 

tillfrisknande från beroendet. (Anonyma Narkomaner, 2014) Det finns ingen hierarki inom 

föreningarna med huvudmän som styr gruppledningen utan syftet ligger i att medlemmarna 

agerar som stöd för varandra, utan att försöka agera som ledare (Hammare & Stenbacka 2003: 

38). Det är denna grundprincip som genomsyrar 12-stegsprogrammet och som förmedlas 

genom möten, sponsorskap och arbete med de tolv stegen (Laudet, Morgen & White 2006: 

44). 12-stegsprogrammet vilar på tolv traditioner som är riktlinjer för hur den ideella 

organisationen ska organiseras och styras (se bilaga 2). 

 

3.3 AA:s och NA:s definition av beroendesjukdom 
 

12-stegsprogrammet har utvecklats för att passa även andra specifika problem utöver alkohol- 

och narkotikamissbruk så som matmissbruk, sexmissbruk, spelmissbruk och olika program 

för anhöriga till missbrukare. 12-stegsprogrammet har en fysisk, psykisk och andlig 

dimension för att beskriva beroendet. Missbruket menar Anonyma Alkoholister är en fysisk 

allergi, mental besatthet och själslig sjukdom. Sjukdomsbegreppet är centralt i 12-

stegsprogrammet där beroendet och missbruket beskrivs som en sjukdom (AA, 1976).  

 

3.4 Kritik mot 12-stegsprogrammet 
 

De tolv stegen som är centrala för programmet är en uppsättning principer som bygger på en 

andlig grund där individen uppmuntras att förlita sig på en kraft utanför sig själv, vilket oftast 

syftar till Gud och som har en tydlig närvaro i de tolv traditioner som listas upp av både NA 
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och AA: ”För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet – en älskande Gud såsom han 

kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är enbart betrodda tjänare, de styr oss 

inte.” (Anonyma Narkomaner, 1994) 

En av de mest vanligt förekommande kritiken från forskare och andra samhällsdebattörer är 

att 12-stegsprogrammets utformande inte passar alla människor bland annat eftersom 

programmets utgångspunkter utgår från just andliga grunder och har en betoning på att 

medlemmar bör förlita sig på högre makter för att kunna bryta ett missbruk. (Spiegel & 

Fewell i Shulamith et al: 2004: 139) Spiegel & Fewell poängterar dock att det inte är ett krav 

att man måste vara religiöst troende eller att man ska tillhöra ett visst samfund för att delta i 

12-stegsprogrammet utan att stegen snarare är riktlinjer för att kunna uppnå drogfrihet utifrån 

programmets metod. (ibid: 139).  

Fortsättningsvis menar kritiker att principerna kring den inre maktlösheten som medlemmarna 

känner för missbruket är utformad efter den manliga hegemonin som utgår från vita medel- 

eller överklassmän och därmed indirekt försvårar andra gruppers möjligheter att utveckla ett 

självständigt oberoende från missbruk utifrån 12-stegsprogrammets principer. Principerna 

utvecklades under 1930-talet då erfarenheterna kring alkoholmissbruk som formade 

programmets struktur kom enbart från män (ibid: 140-141). Kritiker menar att människor som 

söker sig till 12-stegsprogrammet idag har alla olika perspektiv och bakgrund kring sina 

livssituationer och att det allra första steget i programmet, som lyder: ”Vi erkände att vi var 

maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv.” leder till maktlöshet som i 

sin tur hindrar ett meningsfullt deltagande i samhället. (Kurtz & Fisher, 2003: 2) Dock har 

olika 12-stegsgrupperingar formats som har särskilda inriktningar baserat på bland annat yrke, 

etnicitet, kön och sexuell läggning för att kunna inkludera fler människor i programmet 

(Spiegel & Fewell i Shulamith et al: 2004: 140). 

 

En annan kritisk ståndpunkt som tas upp i diskussioner om 12-stegsprogrammets legitimitet är 

huruvida programmets utformning leder till att medlemmarna ersätter sitt missbruk med sitt 

deltagande och utvecklar i sin tur ett beroende till programmet som liknas vid det tidigare 

missbruket (Spiegel & Fewell i Shulamith et al, 2004: 139).  

I och med att programmet är av terapeutiskt värde för medlemmarna stämmer antagligen 

påståendet att vissa medlemmar som deltar i 12-stegsaktiviteterna förlitar sig allt för mycket 

på programmet under tidiga skeden av drogfrihet men Spiegel och Fewell menar att 

majoriteten av medlemmar växer ifrån detta beroende och även de som inte gör det får en 

större insikt av sina tidigare erfarenheter av missbruk (ibid: 140). 
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I detta kapitel presenterades flera vetenskapliga begreppsförklaringar för att försöka öka 

förståelse i hur uppsatsens begrepp kommer att stå i förhållande till det insamlade empiriska 

materialet. Vad det går att ta med sig från begreppen missbruk och beroende, 12-

stegsprogrammet och kritiken riktade mot programmet är att denna tillvägagångssätt för en 

återhämtning från missbruk är mycket omdebatterad på grund av svårigheten att påvisa 

behandlingens vetenskapliga relevans och det finns säkerligen många människor som tror på 

dess behandling som det finns skeptiker. I nästa kapitel kommer det att presenteras diverse 

forskningsstudier som fokuserat på hur 12-stegsprogrammet har påverkat medlemmars 

upplevelser att vara aktiva i samhället efter att ha varit i återhämtning från tidigare missbruk. 

Denna presentation knyts an med det teoretiska kapitlet i uppsatsen och ska användas vid 

analys av det empiriska materialet. 
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4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras två studier som har genomförts med fokus på återhämtning av missbruk med 

hjälp av ett deltagande i 12-stegsprogrammet. Båda studierna har genomförts med deltagare från både 

Anonyma Narkomaner och Anonyma Alkoholister. Studien som presenteras i 4.1. är en intervjustudie 

medan artikeln som presenteras i 4.2 är en genomförd enkätundersökning. Tillvägagångssätten är alltså 

olika men fokus har i båda studierna legat på deltagande i samhällsaktiviteter och bidragande till 

samhället. 

 

4.1 Ökat deltagande i samhället för NA- och AA-medlemmar 
 

Det har genomförts ett flertal studier som undersökt hur ett medlemskap har påverkat 

individers benägenhet att vilja delta aktivt i olika samhällsgemenskaper. I Linda Farris Kurtz 

och Michael Fishers ”Participation in community life by AA and NA members” (2003) 

genomfördes en kvalitativ intervjustudie med 32 aktiva NA- och AA-medlemmar i U.S.A. 

som befann sig i återhämtning om deras uppfattningar av organisationerna och ifall 

medlemskapet påverkade deras deltagande i samhället efter det att de har följt 12-

stegsprogrammets principer och riktlinjer. I U.S.A. är antalet personer som är medlemmar i 

NA eller AA högt och detta menar författarna kan bidra till ett ökat socialt deltagande då fler 

får möjlighet att dela kunskaper kring drogfrihet (Kurtz & Fisher, 2003, s.2).  

 

Resultatet från deras studie visade att när informanterna tillfrågades ifall medlemskapet inte 

uppmuntrade till ett aktivt deltagande i samhällsaktiviteter på grund av principernas 

utformning svarade en majoritet att så var inte fallet (Kurtz & Fisher, 2003, s. 10). Ett flertal 

medlemmar medgav även att de kunde återknyta allt som de genomgick under 

återhämtningsprogrammet hos AA eller NA till deras vardagliga liv, inklusive deltagande i 

olika sysselsättningar (ibid: 11) och att det inte hade varit möjligt för dem att bidra till 

samhället om de hade fortsatt med sitt missbruk (ibid: 12). 

 

4.2 Socialt stöd och förhöjd livskvalité genom 12-stegsprogrammet 
 

Alexandre B. Laudet, Keith Morgen och William L. White (2006) utförde en studie som 

undersökte ett flertal faktorer som kan påverka individens vilja till att bli alkohol- och drogfri 

och hur ett deltagande i ett 12-stegsprogram kan inverka på detta mål. (Laudet, Morgen & 
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White 2006: 34). Faktorerna undersöktes sedan i en enkätstudie som författarna genomförde 

med 353 informanter som uppgav sig ha varit alkohol- och drogfria i allt ifrån en månad och 

upp till tio år innan studiens genomförande. (ibid: 52) 

 

Ett exempel på en faktor som undersöktes i deras studie var hur missbrukarna uppfattade 

livskvalitén i sin levnadsstandard, det som i engelska termer kallas ”Quality of life”, vilket 

gav insikt om den dessa individers upplevelser av sina livssituationer. Författarna kunde 

påvisa att många av missbrukarna uppgav sig ha en försämrad livskvalité jämfört med många 

andra socialt utsatta grupper i samhället – i en undersökning som författarna jämför med visar 

det sig att missbrukares upplevda livskvalité var likvärdig eller sämre än personer som led av 

kroniska sjukdomar som till exempel lungsjukdomar och diabetes. (Laudet, Morgen & White 

2006: 36)  

 

En annan faktor som analyserades i studien var hur sociala relationer kunde ha ett bra 

inflytande över de missbrukande personernas beteende gentemot sina missbruk och 

drogfrihet. Stödet som individerna får leder oftare till en bättre hantering av den upplevda 

stressen som ofta triggar missbrukare att börja använda sig av alkohol eller narkotika (Laudet, 

Morgen & White: 2006: 35-37) och leder även till att personerna upplever sig att få hjälp, 

emotionellt stöd och även en känsla av gemenskap (ibid: 37).  

 

Ett deltagande i 12-stegprogrammet kan leda till att individerna säger sig få en bättre 

livskvalité och ökade möjligheter till att få en sysselsättning, menar författarna (Laudet, 

Morgen & White 2006: 44). I författarnas enkätstudie visade att av de 353 deltagande 

individerna hade nästan ¾ gått på ett 12-stegsmöte under det gångna året (ibid: 53) och dessa 

upplevde ett stöd i att delta i aktiviteter som sponsorskap, läsa litteratur kring programmet och 

att aktivt träffa andra medlemmar utanför själva organisationsmötena. (ibid: 44) 

Sammanfattningsvis menar Laudet, Morgen och White att deltagandet i 12-stegsprogrammet 

har visat sig vara effektiv för informanternas process mot ett liv i nykterhet enligt dem själva 

och har hjälpt dessa att finna stöd i vardagen bland likasinnade individer. 

 
Utifrån artiklarna som presenterats ovan är möjligheten relativt stor att medlemmarna i ett 12-

stegsprogram inte känner att de begränsas av sitt medlemskap, främst tack vare att 

livsmöjligheterna ökar och att gemenskapen bidrar med viktigt stöd. Den gemensamma 

nämnaren i båda artiklarna är just värdet som finns i det sociala sammanhanget av mötet och 
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detta visar sig genom både delaktighet i sysselsättningar och att känna gemenskap i 

grupperingar. Det vore intressant att undersöka hur informanterna för denna studie förhåller 

sig till eventuella sociala förutsättningar. 
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5. Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel kommer flera teorier om socialt stöd presenteras för att kunna få en ökad 

förståelse för informanternas svar och kunna tillämpas vid analysen om de faktorer som har 

varit drivande för deras återhämtning från missbruk.  

 

5.1 Socialt kapital 
 

Socialt kapital är sociala tillgångar som består främst av tre huvudsakliga element: sociala 

nätverk, tillit och reciprocitetsnormer. Dessa element måste samverka för att kunna ge 

individen en starkare ställning i samhället. Dock finns det olika sociologiska skolor kring hur 

dessa tre element tolkas i förhållande till varandra, till individen och på en samhällsnivå 

(Ferlander 2007: 116, Siisiäinen, 2000). 

Enligt vissa sociologer kan socialt kapital tolkas att vara allt som en individ kan tillgodose sig 

genom diverse samhällsnyttor och den tillgången till olika sociala verksamheter som sociala 

nätverk skapar. Enligt denna sociologiska skola ligger kontakten till olika människor i fokus 

för att kunna bidra till samhället. Andra menar att socialt kapital har mer kollektiva aspekter 

som bör tas i hänsyn; den sociala tilliten spelar en betydande roll i hur människor utbyter 

socialt kapital med varandra. Detta kan ske i form av utbyte av kunskap och erfarenheter 

 (Ferlander 2007: 117). 

 

De teoretiska definitionerna av socialt kapital är många och varierar kraftigt beroende på 

forskare och vetenskapliga fältet. Gemensam nämnare för de olika beskrivningarna är att de 

lägger stor värde på i gemenskapen som kan finnas i olika sociala sammanhang. 

De sociala nätverken kan se olika ut, beroende på relationernas natur och gruppernas 

sammansättning. Därför går det att dela in nätverken i olika kategorier i form av vertikala och 

horisontella band.  

Vertikala band avser nätverk som sitter på någon form av samhällelig och i viss mån även 

politisk makt som till exempel arbetsplatser och religiösa samfund medan horisontella band 

syftar till mer informella organiseringar som familj, vänner och även till frivilliga 

grupperingar i samhället (Ferlander 2007: 118).  

Utifrån dessa nätverkskategoriseringar går det sedan att vidare definiera socialt kapital som 

antingen överbryggande (bridging) och sammanlänkande (bonding). Det förstnämnda baseras 

främst på heterogena grupperingar medan det senare alternativet avser mer homogena 
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grupperingar. Båda definitioner kan bidra med både positiva och negativa aspekter till 

individens sociala kapital och utgår från de horisontella banden. Länkande (linking) socialt 

kapital, som avser relationer till exempelvis personer som kan sitta på en annan hierarkisk 

position på samma arbetsplats, syftar till de vertikala banden. Alla tre definitioner av socialt 

kapital brukar oftast stå i förhållande till huruvida en person har starka eller svaga sociala 

band (ibid: 119).  

 

Sociologen Robert D. Putnam (1993) presenterar hur sammanlänkande, överbryggande och 

länkande sociala element kan samspela i olika grupper med skilda dynamiska förutsättningar. 

Putnam genomförde en studie i Italien under 1970- och 1980-talet som undersökte ifall 

invånare i olika delarna av landet var aktiva medborgare i form av deltagande 

samhällsaktiviteter som ideella föreningar och hur detta påverkar den regionala gemenskapen 

och i sin tur effektiviteten i samhället mellan nord- och syditalienare. Putnam (1993) 

resonerade att skillnaderna som uppstod berodde på det sociala kapitalet och dess 

möjliggörande för samhällsmedborgare att bli mer inkluderade eller exkluderade från 

gemenskapen:  

 

Liksom andra former av kapital är det sociala kapitalet produktivt och möjliggör att 
vissa mål uppnås som annars skulle ligga utom räckhåll. (…) Så till exempel kan en 
grupp vars medlemmar visar att de är värda förtroende och litar på varandra 
åstadkomma mycket mer än en jämförbar grupp som saknar dessa karakteristiska (…) 
(Putnam, 1993, s. 188) 

 
 

Enligt Putnam är det de horisontella banden den väsentliga anledningen till att den 

norditalienska befolkningen hade ett mer demokratiskt samhälle än dess motsvarighet i södra 

Italien där nätverken var mer jämlika (Ferlander 2007: 118).  

Kritik har dock förts mot Putnams teoretiska definition av socialt kapital i förhållande till 

forskningsämnet, nämligen att Putnam personligen inte anser att självhjälpsgrupper hör till 

bidragande samhällsgrupperingar och därmed inte bidrar med socialt kapital (Kurtz & Fisher 

2003: 2). Huruvida Putnams egen uppfattning kring självhjälpsgruppers bidragande till socialt 

kapital stämmer eller inte har ifrågasatts och debatterats av andra forskare (ibid: 3). Denna 

uppsats kommer ändå att utgå från de huvudsakliga elementen som Putnam menar är 

avgörande för ett aktivt deltagande i samhället, vilket i detta fall blir värdet som gemenskap 

har för samhället och för individen. 
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Det sociala kapitalet kan återkopplas till Kurtz och Fishers vetenskapliga artikel (2003) som 

presenterades i stycket tidigare forskning som berör AA- och NA-medlemmars uppfattningar 

om samhällsdeltagande, men också till informanternas egna upplevelser av att vara deltagare i 

12-stegsaktiviteter och ifall gruppaktiviteterna har hjälpt att stärka deras möjligheter till att 

vara aktiva samhällsmedborgare istället för att anses vara avvikande individer. Det kommer 

vara av största intresse att undersöka informanternas förhållningar till gemenskap och tillit, 

både inom NA och till samhället i övrigt för att öka förståelsen. 12-stegsprogrammet och 

organisationerna länkade till denna typ av återhämtning kan anses vara en form av 

överbryggande socialt kapital då individer från olika samhällsgrupper och olika problematiska 

situationer deltar i frivilliga grupperingar med samma mål, nämligen att uppnå och 

upprätthålla drogfrihet. Det sociala kapitalets olika element kan visa sig vara viktig för att 

försöka förstå hur samhället påverkar före detta missbrukare och vice versa. 

 
 

5.2 Kontrollteorier och sociala band 
 

Enligt DSM-IV:s kriterier för missbruk innefattas även omfattande sociala problem, 

svårigheter att följa lagar och samhällsregler och interpersonliga problem för individen som 

ett tecken på att livsföringen har påverkats negativt på grund av användandet av droger 

(DSM-IV: American Psychiatric Association: 1994).  

 

Det har presenterats teorier som används inom socialt arbete och sociologi som försöker 

förklara hur ett upprätthållande av avvikande beteenden uppstår och tillåts fortsätta genom 

olika legitimerande normstrukturer. Ett tillvägagångssätt för att undersöka individer med 

avvikande beteendes är eventuella förhållningssätt till samhällets olika krav som har 

utvecklats av kriminologiska teoretiker är att undersöka vilka faktorer och orsaker som kan 

leda till ett aktivt val att inte begå kriminella handlingar.  Dessa teorier hamnar under 

paraplybegreppet ”kontrollteori” (Sarnecki 2010: 86, Hirschi 2002: 11).  

 

En kontrollteori som försöker förklara och klargöra faktorerna bakom dessa aktiva val bland 

människor som vill bort från ett kriminellt liv är Travis Hirschis teori om sociala band. 

Hirschi menar att individens olika band till samhällsgrupper påverkar dennes självkontroll och 

benägenhet att begå kriminella handlingar. Ju svagare band individen har, desto större 

benägenhet till brott då individen inte känner ett behov av att följa samhällsnormer. Dessa 
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band kan delas in i fyra element som upprätthåller individens kontakt med samhället (Hirschi, 

2002): 

 

• Anknytning (attachment), vilket avser individens relationer till familj, vänner och skola. 

(ibid, s. 27) 

• Åtaganden (commitment), vilket syftar till individens band till konforma 

samhällsordningen och investeringar i eventuella livsmål. Att utbilda sig eller att skaffa 

sig en stadig sysselsättning är några exempel på åtaganden. (ibid, s. 27) 

• Deltagande (involvement), individens konventionella band till olika aktiviteter. Dessa 

kan avse engagemang till föreningsliv, ideella organisationer och aktiviteter inom skola 

och arbetsliv. (ibid, s. 28) Tillsammans med elementet åtaganden menar Hirschi att de 

konforma krav som ställs på individen är så tidskrävande att avvikande handlingar 

sällan begås. 

• Övertygelse (belief), avser samhällsordningens och myndighetsutövande organs 

legitimitet, som till exempel lagstiftning och rättsväsens påverkan för individen. (ibid, 

s.29) 

 

Genom att försöka undersöka individernas band till samhällets olika strukturer och även 

undersöka hur deras konventionella relationer med anhöriga har sett ut utifrån deras 

perspektiv kan vi söka en förklaring till hur dessa har lyckats hålla sig borta från droger idag. 

Denna teoretiska utgångspunkt kan hjälpa till att försöka analysera det empiriska materialet 

utifrån ett samhälleligt perspektiv och ifall de sociala förutsättningarna för den missbrukande 

individen har en inverkan på möjligheterna för ett återhämtande från missbruk och beroende. 

 

5.3 Stämpling och avvikande beteenden 
 

Människors uppfattning om personer som begår handlingar, som antingen anses följa eller 

avvika från sociala normer, kan spela en väsentlig roll i hur en individs livsmöjligheter formas 

och även vilken identitet individen har i samhället utifrån sin uppfattade samhällsroll. Olika 

idéer har presenterats kring detta fenomen och kallas för stämplingsteorier som har grund i 

både sociologisk och kriminologisk forskning. 
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Sociologen Howard S. Becker formulerar i sin bok ”Outsiders: Studies in The Sociology of 

Deviance” (1963) ett stämplingsteoretiskt synsätt om människor som uppfattas som 

avvikande och därmed får en negativ stämpling som leder till ett systematiskt skapande av 

avvikare och kriminellt beteende (Becker 1963: 18). En handling uppfattas inte som 

avvikande förrän det tillämpas negativa associationer och konsekvenser i samband med 

utförandet av handlingen. Detta kan visa sig i form av lagtexter men också i mer informella 

sociala sammanhang. (ibid: 3) Becker menar att det är samhället, genom upprätthållandet av 

normer och rådande politisk makt, som skapar avvikare då det är dessa som ställer krav på hur 

regelrätta individer ska bete sig och vilka handlingar som bryter mot konforma 

samhällsnormer. Personer som anses ha lägre status i samhället och som uppfattas som 

stämplade får då en egen särställning i den sociala grupperingen vilket därmed också leder till 

begränsade möjligheter i livet och en cykel av fortsatt avvikande beteende (Becker 1963: 14, 

Sarnecki 2010: 72). 

 

En person som missbrukar substanser av olika slag har utifrån Beckers stämplingsteori blivit 

fördömd för sina handlingar av det övriga samhället men också av sig själv (Becker 1963: 

14). Det intressanta med att återkoppla denna teori till vår studies empiriska material kommer 

vara huruvida informanterna känner sig stämplade eller inte och ifall samhällets reaktioner på 

deras tidigare missbruk kan ha haft några, om möjligt, positiva eller negativa konsekvenser 

för deras rehabilitering från narkotikamissbruk. 

 

5.4 Återhämtning från missbruk 
 

På grund av svårigheten med att definiera drogfrihet hos enskilda individer bör forskare och 

behandlare vara försiktiga med att kalla den före detta missbrukande personen ”återhämtad” 

innan alla informella kriterier har uppfyllt (White 2007: 232). Dessa kriterier utgår främst från 

de som uppfyllt ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-IV:s) 

definition om beroende av olika substanser som narkotika och alkohol. Om en person har 

tidigare haft ett missbruk utifrån DSM-IV:s definition (se avsnitt 3.1) och vill anses vara 

delvis eller helt återhämtad bör dessa tre kriterier ha uppfyllts: 

 

• Personen bör ha reducerat eller slutat med sitt missbrukande utifrån tidigare frekvens 

och fysiska omständigheter. 
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• Förminskat antal problem som direkt eller indirekt orsakats av det tidigare missbruket. 

• Det ska påvisas att personens omfattande hälsa (t.ex. fysisk, kognitiva, emotionella 

hälsa) ska ha förbättrats avsevärt efter att ha avbrutit sitt missbruk (ibid: 243-244) 

 

Därför bör det kallas att de personer som avhåller sig från sitt missbruk (men som inte har 

varit drogfria under en längre tid) för att befinna sig i återhämtning och de personer som 

anses vara drogfria utifrån deras uppfyllande av de informella kriterierna för återhämtade.  

Det finns vetenskapligt stöd för att anse en person som fullt återhämtad, efter ett uppfyllande 

av dessa tre kriterier, efter ungefär fem år av avhållsamhet från droger (White 2007: 244). 
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6. Metodkapitel 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metodansats med en problematiserande 

metoddiskussion, författarnas förförståelse kring missbruk och beroende, urvalsgruppen för 

uppsatsen och hur intervjuerna med dessa har utformats. Vidare presenteras även hur 

författarna har gått tillväga för att hitta relevant litteratur för studien och vilka 

forskningsetiska principer som bör tas i hänsyn.  

 

6.1 Metodologi 
 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka upprätthållandet av drogfrihet hos individer genom 

att skapa förståelse för deras upplevelser och åsikter kommer uppsatsens empiri att studeras 

och analyseras genom en kvalitativ forskningsmetod. För att försöka skapa en förståelse för 

hur före detta missbrukare lyckats upprätthålla drogfrihet krävs det att tillvägagångssättet för 

insamlandet och analys av det empiriska materialet alltid ska utgå från uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna som har ställts till informanterna har haft utgångspunkt i 

frågeställningarna. 

 

Begreppet reliabilitet inom forskning syftar till uppsatsens tillförlitlighet och att uppsatsen 

genomförs på ett vetenskapligt pålitligt sätt. Mätinstrumenten ska vara korrekta, vilket innebär 

i praktiken att intervjufrågor ska ha rätt utformning och inte vara ledande för informanten. 

(Trost 2010: 131).   

Validitet i sin tur avser att forskningsfrågan ska mäta det som avse att mätas. Detta innebär 

inom kvalitativ forskning att korrelationen mellan frågeställningarna, syfte och det empiriska 

materialet måste överensstämma med varandra (ibid: 133). 

 

Validitet och reliabilitet hör huvudsakligen till kvantitativ forskning för att kunna, på ett 

objektivt och systematiskt sätt, diskutera huruvida en studie genomförts på ett vetenskapligt 

sätt. Dock uppkommer problem när man ska applicera dessa regler till kvalitativ forskning. 

Ett exempel är att kraven för mätbarhet ser olika ut om kvalitativ och kvantitativ forskning 

ska jämföras. Därför är det mer korrekt att tala om trovärdighet och genomskinlighet snarare 

än reliabilitet och validitet när det gäller kvalitativ forskning (Trost 2010: 132). 
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En nackdel med att genomföra intervjuer och påvisa god reliabilitet är att det blir svårt att 

förvänta sig likadana svar från alla informanter då deras skildringar kring sina upplevelser är 

väldigt olika jämfört med varandra, vilket i sin tur gör att just reliabilitet är svår att mäta när 

det gäller kvalitativa studier. Att replikera en exakt likadan studie med samma resultat är 

extremt svårt att genomföra ifall datainsamlingsmetoden utgår från kvalitativ forskning. Dock 

går det att försöka studien så vetenskapligt ”genomskinlig” som möjligt för att påvisa studiens 

legitimitet. För att försöka öka studiens trovärdighet, och därmed studiens reliabilitet, kommer 

därför intervjufrågorna att presenteras i bilagor så att läsare kan ta del av den informationen 

som presenterades till informanterna. I och med empirins tematisering i förhållande till det 

teoretiska ramverket och en reflekterande slutsats kan det påvisas att tolkningar och 

återkoppling till teori har varit i fokus för att besvara uppsatsens frågeställning. Även detta 

ökar uppsatsens trovärdighet (ibid: 134). 

 

Även uppsatsers validitet kan vara svårt att påvisa och risken finns att problem uppstår när det 

gäller att bedriva studier på ett korrekt och på ett så objektivt sätt som möjligt. För att försöka 

göra studien så genomskinlig som möjligt och därmed också försöka höja studiens validitet 

presenteras i stycket ”förförståelse” tidigare i metodavsnittet våra egna tidigare kunskaper i 

forskningsämnet.  

 

Målet med samhällsvetenskapligt forskande är att försöka, i många fall, se några 

generaliserande mönster i människors interaktioner i ett bredare perspektiv (Kvale 1997: 210-

211). Att generalisera studien så att resultaten som funnits genom intervjuerna går att tillämpa 

på en annan population är svårt då antalet informanter är för litet för att kunna generalisera de 

vetenskapliga fynden till ett stort antal grupp före detta missbrukande personer, alla med 

varierande livssituationer och förutsättningar. Det huvudsakliga syftet ligger i att försöka 

förstå informanternas upplevelser och tolka endast deras subjektiva skildringar och inte i att 

försöka jämföra deras upplevelser med andra personers. 

 

Metodansatsen som tillämpas har utgångspunkt i hermeneutik. Hermeneutik kan beskrivas 

som en filosofisk lära om tolkning. Genom att tolka en text eller ett uttalande utifrån 

hermeneutiska principer eftersträvas en förståelse som kan sättas i sammanhang eller skapa 

mening (Allwood & Erikson 2010: 91).  
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Fokusen inom hermeneutisk forskning är att försöka tolka det empiriska materialet på ett så 

öppet sätt som möjligt, trots eventuell förförståelse kring normbrytande ämnen och beteenden 

som kan förändra intervjuares förhållningssätt. (Westerlund 2009: 72).  

 

6.2 Förförståelse 
 

I detta avsnitt presenteras författarnas förförståelse kring de ämnen som tas upp i uppsatsen, 

främst tidigare kunskaper kring missbruksproblem och eventuella förväntningar kring 

intervjuerna. Detta redogörs för att kunna påvisa författarnas egna förhållningssätt till det 

empiriska materialet och därmed även försöka göra studien så vetenskapligt genomskinlig 

som möjligt. 

 

Khadra: Missbruk i sig har jag studerat vid flera olika tillfällen under tiden jag har utbildat 

mig men min kunskap om 12-stegsprogrammet och dess vägar till återhämtning är ganska 

begränsade, om jag får säga så själv. Det kommer att bli intressant att undersöka vad 

informanterna säger om de sociala aspekternas roll i det hela och ifall personerna uppfattar 

12-stegsprogrammet som ett effektivt sätt att hålla sig borta från missbruket. 

 

Daniella: Missbruk och beroende har varit ämnen som vi har berört under utbildningens 

gång. Men jag tycker att det har varit lite för lite med tanke på hur stort samhällsproblem 

missbruk är i vårt samhälle. Jag har arbetat på härbärge med individer som har varit utan 

boende och levt i hemlöshet. En stor del av dess individer har ett missbruk av alkohol, droger 

eller som vanligt en kombination av dessa. Jag har fått se genom tidigare yrken missbrukets 

verkliga baksida och vad det kan göra med individen som lever i det. Det har gjort att jag har 

intresserat mig för vad som kan hjälpa missbrukare att ta sig ur sitt problem. Jag har sett olika 

substitutsmetoder hos de individer jag arbetat med men att de har haft ett sidomissbruk med 

andra droger samtidigt. Vidare är det intressant att Socialstyrelsen rekommenderar 12-

stegsprogrammet för missbrukare i sina allmänna rekommendationer. Det ska bli intressant att 

se om vi kan få förståelse för vad det är som gör att 12-stegsprogrammet är en fungerande 

metod.   
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6.3 Tillvägagångssätt 
 

Informanterna i denna studie består av fyra kvinnor som ställde upp på enskilda intervjuer. 

Informanterna har alla uppgett varit drogfria under perioder mellan 8 till 20 år. Genom att 

intervjua kvinnor som är i olika åldrar och livssituationer eftersträvades en större förståelse 

för hur fenomenet kan se ut på ett mer nyanserat plan med gemensam punkt i 12-

stegsprogrammet och drogfrihet.  

Dessa personer har plockats fram genom ett bekvämlighetsurval genom den s.k. 

snöbollsurval, d.v.s. genom en intervjudeltagare har det varit möjligt att få tag på en annan 

möjlig deltagare som sedan kunnat presentera en ny deltagare och så vidare, har vi kunnat ta 

kontakt med informanterna. (Trost 2010: 140, Esaiasson et al. 2012: 258) Att alla informanter 

är kvinnor är inget som var planerat i förväg utan detta var en konsekvens av att hitta 

intervjupersoner via bekvämlighetsurvalet.  

 

Intervjuerna genomfördes med ett strukturerat utförande med öppna frågor till varje enskild 

informant som deltar i studien. Frågorna som ställdes till de deltagande i studien förbereddes i 

god tid innan intervjuernas utförande och fokuserade på de centrala teoretiska teman som 

presenterats i uppsatsen men informanterna kommer att få möjlighet att utveckla sina svar 

utifrån de öppna frågor som ställs. (Trost 2010: 41) Det finns alltså inga standardiserade 

svarsalternativ som informanterna måste svara på.  

Alla intervjuer tog mellan 30-45 minuter att genomföra. För de intervjuades personliga 

bekvämlighet bestämde vi oss att möta de på platser som de själva valt vilket i samtliga fall 

blev i hemmet. 

Intervjuerna spelades in med ljudinspelare så att det var möjligt att kunna transkribera allt 

empiriskt material i efterhand. Inga anteckningar fördes under intervjuernas gång. Efter 

transkribering kommer materialet att analyseras utifrån de mönster och genomgående ämnen 

som informanterna har delat med sig av under intervjuernas gång och sedan presenteras i 

olika centrala teman. (ibid: 74) 

 

Det väsentliga för studien har varit att försöka hitta litteratur från vetenskapliga institutioner 

både från och utanför Sverige för att försöka få ett bredare perspektiv kring forskning som har 

bedrivits gällande missbruk och 12-stegsprogrammet och hur det kan ha sett ut i andra miljöer 

där sociala förutsättningar kan ha sett annorlunda ut. 
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Genom att söka på vetenskapliga artiklar på olika databaser som till exempel Google Scholar, 

Taylor & Francis Online och SöderScholar har det varit möjligt att hitta relevant forskning 

som har kommits till användning i denna studie. Nyckelorden för sökningarna har varit: 12-

stegsprogram, missbruk, drogfrihet och socialt kapital. 

 

6.4 Etiska hänsynstaganden 
 

Intervjuernas utformning och tillvägagångssätt kräver att man som forskare tar hänsyn till att 

forskning bedrivs på ett korrekt och sakligt sätt, samtidigt som att informanterna ska kunna 

känna att forskarna inte kränker deras rättigheter under intervjuernas gång.  

I Vetenskapsrådets utgivna skrift ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” (2002) presenteras generella riktlinjer för hur 

samhällsforskning kan bedrivas med ett flertal etiska förhållningssätt. 

 

Vetenskapsrådet skriver fortsättningsvis i texten om olika krav som ska tas i hänsyn gällande 

forskningens utförande; det finns ett legitimerat krav på forskningen och dess utvecklande för 

ökad förståelse om samhället samt att kvalitén på forskningen håller hög standard vilket kallas 

för forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002: 5). Utöver forskningskravet ska individen som 

objekt för studier aldrig utsättas för forskning som kan leda till fysisk eller psykisk skada och 

genomgå studier som tillåter en insyn i levnadssättet som anses vara opassande och 

inskränkande på personens integritet. Detta krav kallas för individskyddskravet (ibid: 5). 

Individskyddskravet kan delas upp i fyra mindre krav:  

 

• Informationskravet, som har i syfte att alltid redogöra för informanter deras eventuella 

uppgifter och villkor för deras deltagande i studien. Forskningsarbetets syfte ska vara 

klargjord för de deltagande och att uppgifterna dessa lämnar inte kommer att spridas i 

något annat än i forskningssammanhang. (ibid: 7) Informationskravet kan dock skilja 

sig beroende på ifall informanternas deltagande är passiv eller aktiv; i t.ex. deltagande 

observationer kan informerandet av studiens natur i förväg påverka forskningens 

genomförande då deltagarna väljer att inte dela med sig av sin kunskap eller att den 

information som samlas in inte speglar de rådande förhållanden som var i fokus för 

undersökningen. I sådana fall redogörs forskningsarbetets syfte i efterhand. (ibid: 8)  
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• Samtyckeskravet, vilket innebär att informanterna har rätten att välja att delta och själv 

bestämma över sitt deltagande i studien. Som deltagande har man då rätt att avbryta 

sitt medverkande utan större konsekvenser för sig själv. (ibid: 10) Utgångspunkten i 

detta krav är att informanterna ställer upp frivilligt i studien. Även detta krav är 

beroende av informantens aktiva eller passiva deltagande – om frågor som anses vara 

relevanta för studien inte är av känslig karaktär kan man få samtycke av tredje part 

eller representanter för deltagare, som t.ex. arbetsgivare eller skollärare. (ibid: 9) 

• Konfidentialitetskravet, kravet om att etiskt känslig information som delgetts av 

informanterna ska i allra största mån ges konfidentialitet och inte tas del av obehöriga 

utanför forskningsarbetet. Oftast får forskare skriva under ett avtal om tystnadsplikt 

för att säkerställa att den känsliga, identifierande informationen inte kommer ut till 

utomstående parter. (ibid: 12) Detta krav i synnerlighet kommer vara väldigt relevant i 

detta arbete, eftersom deltagarnas uppgifter är av privat karaktär och skulle kunna ge 

negativa konsekvenser för deras liv för dessa ifall personuppgifter inte förvaras på ett 

korrekt sätt. 

• Nyttjandekravet, uppgifterna som samlas in kommer endast att användas i 

forskningssyfte och inte i andra sammanhang. Det är alltså inte etiskt försvarbart att 

föra vidare information som kan användas till ett beslutsfattande av en 

myndighetsutövande instans, som t.ex. tvångsvård eller någon annan form av 

ingripande, utan ett medgivande från informanten trots informationens karaktär. (ibid: 

14) 

 

Forskningskravet och individskyddskravet är inte alltid förenliga med varandra och kan i 

många fall ställas gentemot varandra (Vetenskapsrådet 2002: 5). För denna studie måste dessa 

två krav tillämpas på bästa sätt utan att kränka informanternas integritet men samtidigt vara 

saklig. I och med att denna studie fokuserar på informanternas upplevelser av tidigare 

missbruk och eventuell återanpassning i samhället efteråt kommer etiska överväganden ligga i 

stor fokus gällande val av intervjufrågor och deltagarnas anonymitet. Huvudsakligen kommer 

individskyddskravet prioriteras över forskningskravet på grund av uppgifternas känsliga 

natur. 
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7. Resultat och analys 
 
I följande kapitel presenteras de teman som har framkommit genom analys av det empiriska 

material utifrån de teoretiska utgångspunkter som tidigare presenterats i uppsatsen. Kapitlet 

kommer att inledas med kortare presentationer av informanterna för denna studie.  

 

7.1 Informanterna 
 
Informanterna kommer att presenteras utifrån ålder, antal år de uppger sig ha varit drogfria, civilstatus 

och yrke/sysselsättning. Vi presenterar även i detta avsnitt när och hur deras missbruk påbörjades och 

avslutades samt hur deras förhållningssätt till alkohol och narkotika ser ut idag. Alla namn som 

presenteras i detta kapitel är fingerade. 

 

7.1.1 Emma 
 

Emma är 28 år och har varit drogfri i nio år. Hon lever ensam med sina två barn. Emma studerar på 

universitet och har tidigare haft arbete inom vården där hon ansågs vara mycket uppskattad bland 

kollegor och patienter. Emma förklarar att hon hade ett tungt narkotikamissbruk som påbörjades när 

hon var 13 år och lyckades bryta när hon var 19 år gammal.  

Hon har enligt henne själv en fin kontakt med sin familj som tog en tid att återuppbygga eftersom 

kontakten med dem försämrades de åren hon upprätthöll ett missbruk. Hennes syster ville inte veta av 

henne när hon var som sjukast i missbruket. Idag har de en mycket nära kontakt med varandra. Hon 

har många vänner varav några mycket nära.  

Trots att Emma har varit drogfri i nio år kan hon fortfarande tänka på droger som en lösning vid 

svårigheter i livet men menar också att hon, genom 12-stegsprogrammet, fått verktyg att hantera dessa 

tankar och inte återfalla i missbruk. 

 

7.1.2 Johanna  
 

Johanna är 40 år och har varit drogfri i tjugo år. Hon är ensamstående med ett barn och för tillfället 

sjukskriven från sina studier till undersköterska. Johanna påbörjade sitt missbruk i 13-årsåldern och 

fortsatte med missbruket tills hon blev 20 år gammal. Hon växlade mellan både alkohol- och 

narkotikamissbruk.  
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Relationen till alkohol och narkotika uppfattar Johanna som ambivalent; hon menar att det finns dagar 

då hon känner sig stark nog att ta ett glas vin utan att återfalla i missbruk men att hon är väl medveten 

om programmets princip är bland annat att återhämtningen är en konstant process och att smaka på 

alkohol är ”inget hon vill testa”.  

Hon ser på framtiden med förhoppningar om att bli en färdigutbildad undersköterska och kunna göra 

vad hon än önskar i livet. Johanna säger också att hon ”skulle vilja i dag i sitt liv sätta sig ner och göra 

en bucket list för att komma fram till vad hon vill göra i livet.” 

 

7.1.3 Rebecca 
 

Rebecca är 31 år gammal och har varit drogfri i elva år. Hon bor tillsammans med sin sambo och har 

ett barn. Rebecca studerar på universitet och arbetar deltid. Rebecca började dricka alkohol när hon var 

13 år då hon började dricka hemma med sina föräldrar. Föräldrarna tyckte det var bäst att hon drack 

hemma så att de visste vad hon hade för sig på fritiden. Hon berättar att det var också de som köpte 

alkohol till henne.  

Deltagandet i 12-stegsprogrammet har enligt Rebecca själv hjälpt henne att vara en produktiv 

samhällsmedborgare. Hon anser sig ha en meningsfull tillvaro och brinner för samhällsfrågor. Rebecca 

uttrycker även att hon vill använda sin erfarenhet till att hjälpa andra som har det svårt.  

 

7.1.4 Karin 
 

Karin är 45 år och har varit drogfri i tjugoett år. Hon lever tillsammans med sin make och arbetar som 

alkohol och drogbehandlare på en öppenvårdsmottagning. Karins missbruk började redan när hon var 

10 år gammal då hon började dricka alkohol och hon rökte hasch regelbundet vid 13-årsåldern. Under 

gymnasietiden flyttade Karin till en större stad. Där eskalerade missbruket och hon utvecklade ett 

beroende av amfetamin, flödder (bensodiazepiner) och alkohol. 

Att leva drogfritt anser hon har förändrat hennes liv till det bättre och att det som har varit viktigt för 

Karin att upprätthålla sin drogfrihet är NA-möten, jobba med stegen i programmet, terapi, jobb, vänner 

och familj.  

Hon berättar att den enskilt största förändringen i hennes liv är att hon är betrodd att ta banklån. På sin 

fritid har hon börjat springa sedan några år tillbaka. Hennes yrke är kopplat till programmet då hon 

jobbar med behandling. Hon har även träffat sin man som hon lever med i programmet. 
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7.2 Analysmetod 
 
Resultat och analys för denna studie presenteras tillsammans. Genom bearbetning av det 

empiriska materialet efter intervjutillfällena har centrala teman lyfts fram som representerar 

det som författarna upplever vara gemensamma nämnare som tagits upp i intervjuerna.  

Inledningsvis presenteras analysen av empirin i tre underrubriker, dvs. i tre teman. Varje tema 

presenterar först informanternas upplevelser i deras egna formuleringar i form av citat och 

generella summeringar. Sedan presenteras författarnas tolkning av vad som har framkommit 

under intervjuerna. Vidare återkopplas det empiriska materialet till studiens teoretiska 

utgångspunkter och begrepp för att slutligen diskuteras i en slutsats. Utifrån denna 

analysmetod eftersträvas en förståelse för vad som har varit avgörande för informanterna att 

sluta missbruka och upprätthålla drogfrihet samt att sätta detta i teoretiska perspektiv.  

 

7.3  Tema 1 - Svaga sociala förutsättningar 
 

Att ha goda sociala förutsättningar, som i denna studie syftar på nätverk och socialt kapital, kan 

vara viktiga faktorer för att en individ inte ska börja missbruka. Samtliga informanter uppgav 

att barndomen och uppväxten varit komplicerad. Kvinnorna uppgav att den sociala acceptansen 

som vanligtvis förekommer i grupper inte fanns i de miljöer de vistades i som skolan och i 

hemmet av flera olika anledningar. Gemensamt för alla var att de upplevde en känsla av 

utanförskap. Karin uttrycker att hon uppfattades på ett negativt sätt bland skolkamrater och 

lärare:  

Jag kunde inte riktigt klara av att hantera mig själv och drog på mig en 
massa negativ uppmärksamhet. Även i skolan blev det svårt. Jag hade 
svårt att sitta still och bete mig moget, betraktades som omogen och blev 
utskickad ur klassrummet ofta under första halvåret. Jag missade inte så 
mycket; jag kunde redan läsa och räkna när jag började skolan. Jag blev 
en rebell både hemma och i skolan i ständigt krig med de som var 
auktoriteter. 

 

 

Emma uppgav att även hon hade en problematisk barndom; pappan var alkoholist och hade 

ofta fester hemma som slutade med fylla och bråk. Uppväxten präglades av destruktivitet i 

form av självskadebeteenden, droger, sex och kriminalitet enligt henne. Detta resulterade i att 

hennes alkoholdebut kom tidigt i tonåren: 
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Jag trivdes inte så bra i skolan […] jag hade svårt att få vänner och var 
alltid arg. Och när jag fick min första pojkvän blev allt mycket enklare 
[…] jag kunde leva genom honom och hans meriter och det var med 
honom jag drack första gången med i sexan […] Ingenting var direkt kul 
förutom rasterna när jag var med kompisar men inga minnen av att skolan 
var rolig. Jag hittade liksom ingen plats. Eller något intresse. 

 

 

Utifrån deras utsagor tolkar vi att många av informanternas sociala problem började redan 

innan de blev beroende av droger och alkohol. Hemmiljön var ofta associerat med turbulens 

och relationerna till andra människor återspeglades av denna problematik. I flera fall hade 

även föräldrar eller andra närstående också problem med alkohol- och narkotikamissbruk. 

Informanterna har uppgett bristfälligheter i de fyra element enligt Hirschis teori vilket innebär 

att de sociala element som skall samverka för att upprätthålla ett liv bort från kriminalitet och 

minska benägenheten för att begå avvikande handlingar inte var tillräckligt starka i 

uppväxtåldern för informanterna (2002: 27-29). Vi uppfattar även att de horisontella bandens 

inverkan utifrån Putnams (1993) teori visade sig i beskrivningen av bristfälliga 

familjeförhållanden och vänskapsrelationer.  

Johanna förklarar att skolan var en frizon för henne; där kunde hon undkomma problemen 

som hon hade i hemmet.  Mamman var missbrukare själv och deras relation uppfattade 

Johanna som dysfunktionell fram tills mammans död, en händelse som hon menar var 

avgörande för hennes avbrytande av sitt missbruk: 

 
Det som var avgörande för att bryta missbruket tror jag var att under mitt 
missbruk så gick min mamma bort i cancer som gjorde att det nu var jag 
och att jag skulle ta mig ur det här… så jag tror att jag hade det i ryggen, 
att hon hade gjort behandling. [Att] hon ville att jag skulle vara drogfri 
och nykter hon ville inte att jag skulle röka så det var det. Men jag tror att 
om hon hade levt idag hade vi inte varit nyktra, vi hade dragit ner 
varandra i skiten eftersom det var hon som väldigt tidigt började köpa ut 
till mig. 

 

 

Rebecca sade sig finna en gemenskap med sina föräldrar först när hon hade börjat missbruka 

droger och förklarar hur hon upplevde ett utanförskap på grund av hennes föräldrars status i 

samhället: 

 
          Jag kände aldrig att jag var en del av något, att jag inte passade in, inte 

hemma, inte i skolan eller på fritiden. Det var ingen i klassen som fick 
leka med mig eftersom alla visste var jag kom ifrån, att mina föräldrar var 



 

 31 
 

kriminella och jag var som jag var bråkig. När jag började med droger var 
det som att hitta hem. Även hemma med mina föräldrar kände jag mig 
mer delaktig när jag tog droger eftersom de också missbrukade. Jag fick 
en tillhörighet (…).  

 
 

Informanterna beskriver att de hade en känsla av utanförskap och svårigheter att känna sig 

delaktiga under uppväxten men Johanna berättar att kompisar och skolan var det minst 

komplicerade aspekten i hennes sociala liv och att det var hemmamiljön som hon uppfattade 

som svårast. Informanten Emma berättar att när hon började missbruka umgicks hon med 

likasinnade och kände sig då mer delaktig. 

 

Vi tolkar det som har sagts av informanterna under intervjuerna som att inställningar och 

attityder till både kamrater och lärare i skolan har formats utifrån en återspegling av hur de 

själva ansåg sig bli bemötta. De ansåg sig själva inte vara accepterade av andra i omgivningen 

vilket ledde till ett fortsatt avvikande beteende. Enligt Becker beror det på att stämplade 

personer får en lägre status i sociala sammanhang vilket i sin tur leder till begränsade 

livsmöjligheter och att det uppstår en större benägenhet för individer att begå normavvikande 

handlingar vilket upprätthålls i en återkommande cykel (Becker, 1963: 18). Vi uppfattar även 

detta som att informanterna, i vissa fall medvetet och i vissa fall omedvetet, levde upp till 

nidbilden av att vara stökiga genom att börja missbruka narkotika och alkohol eftersom det 

fanns en negativ förväntning från övriga samhället enligt kvinnorna själva. I och med att vissa 

av kvinnornas föräldrar missbrukade så var det ett nästintill naturligt faktum för dem att också 

börja missbruka, trots att de har bevittnat konsekvenserna som missbruket medför. Vi uppfattar 

även att när informanterna började missbruka fann de en tillhörighet med likasinnande 

kamrater. Detta styrker det Becker syftar på att personer som uppfattas som stämplade får en 

egen särställning i den sociala gruppen och att detta skulle leda till avvikande grupperingar som 

känner samhörighet med varandra men inte med övriga samhället (ibid: 14).  

 

Vidare beskriver informanterna deras vistelser på olika institutioner och familjehem, både 

under längre och kortare perioder. Enligt dem själva ledde detta i längden till att de hamnade i 

utsatta situationer som ledde till att de kände sig mer utanför samhället och att det påverkade 

den normala livsföringen i vardagen. Utöver detta berättar samtliga informanterna att de i 

perioder i missbruket varit bostadslösa. Vi uppfattar att informanternas utanförskap ökade när 

deras missbruk och sociala situation förvärrades, missbruket var en nedåtgående spiral och 

tilltron på samhället minskade. Oförmågan till att ha fungerande boende och sysselsättning 
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tyder på att det fanns brister i informanternas åtaganden och deltagande i samhället enligt 

Hirschis (1993) kontrollteori. Utöver detta uppvisade informanterna i sina livsberättelser en 

svag samverkan mellan de viktiga element som nämns av Ferlander (2007) och Siisiäinen 

(2002) vilket anses behövas för ett starkt socialt kapital.  

 

Emma berättar att hon, vid många tillfällen i ungdomen, blev ivägskickad till olika 

institutioner och familjehem men eftersom hon rymde konstant ledde det till att hon hamnade 

i mycket utsatta situationer. Emma började till slut med heroin och förlorade helt kontrollen:  

 

Heroin var bara en tidsfråga så vi rökte och snortade heroin den kvällen 
och det var första gången för mig. Och det var det bästa i hela mitt liv så 
har jag känt med alla droger oavsett konsekvenser så har jag känt att det 
här är det bästa som har hänt mig. Heroinet fick mig att domna av helt. 

 

 

Tolkningen som görs av informanternas utsagor är att drogerna och alkoholen användes för att 

”bedöva” eventuella svårigheter som uppstod för kvinnorna.  Att Emma förklarar att hon 

rymde mycket kan återkopplas i förhållande till Hirschis (2002) element om övertygelse, 

rättsväsendets påverkan på individen. Enligt teorin går det att tolka att anknytningen till detta 

element visade sig vara väldigt svag vilket i sin tur ökar benägenheten till kriminalitet 

(Hirschi, 2002: 29).  

 

Sammanfattning: 

Det som har framkommit i detta tema är hur de sociala förutsättningarna har haft en 

framträdande roll i intervjupersonernas liv och att i samtliga fall fanns det problematik i hem- 

och skolmiljön innan ett missbruk påbörjades. Det som också har framkommit genom analysen 

av det empiriska materialet är att samtliga informanter under sin uppväxt haft svårigheter i 

skola, med vänner och svåra familjerelationer som lett till en uppfattning av att vara negativt 

stämplade.  Tilliten till samhället och tro på en framtid har även detta visats varit svag hos 

samtliga informanter under deras uppväxt och under missbruket.  
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7.4 Tema 2 - Vägen till 12-stegsprogrammet 
 

Vägen till att bryta missbruket har sett olika ut för informanterna. Det gemensamma som har 

visats under intervjuerna är att de kommit i kontakt med 12-stegsprogrammet genom 

behandlingshem och att programmet varit en viktig roll för återhämtning och integration i 

samhället. 

Karin beskriver hur hon frivilligt bröt sitt missbruk men med hjälp från hennes arbetsplats. 

Hon hade försökt ta livet av sig under arbetstid och blev hittad på toaletten av en 

arbetskamrat. Kommunen som hon arbetade på betalade för hennes behandling:  

 
I den nya staden föll till slut hela fasaden ihop och det blev uppenbart för 
mina arbetskollegor att de inte kunde ha mig där. Jag var så påverkad på 
jobbet att det var uppenbart. De gick till chefen som hörde av sig till 
kommunen efter som jag var kommunanställd. 

 

 

Rebecca berättar om att missbruket blev mer destruktivt och att hon hamnade allt mer i 

kriminella banor vilket ledde till att hon begick brott som ledde till åtal. Hon riskerade 

fängelse och det var enligt Karin frivården och polisen som var avgörande för att hon skulle ta 

steget till att bryta missbruket:  

 

         Om inte polisen hade varit så jobbiga och stört mig när jag missbrukade 
hade det inte funnits en anledning till att sluta [...] Frivården var de som 
ställde ultimatum på mig och som fick mig att välja behandling eftersom 
jag annars riskerade fängelse, frivilligt under tvång kan man säga att det 
var. Jag såg det inte så då men idag har jag fått perspektiv på det och jag 
förstår att jag inte av egen fri vilja hade klarat bryta missbruket.  

 

 

Efter flera års tungt missbrukande hamnade Emma tillslut på ett låst hem för utredning. Därefter 

hamnade Emma på ett familjehem med inriktning på missbruk. Hon uppger att hon av egen styrka inte 

hade brutit sitt missbruk:  

 
Jag var så destruktiv i mitt användande att jag tvivlar på att jag av egen 
styrka skulle slutat knarka. Idag kan jag se att det var bra att jag hamnade 
på ett låst hem. [Vid tillfället] var det hemskt och inget jag skulle vilja 
uppleva igen men det räddade nog mitt liv. 
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Vi tolkar att samhället har haft en betydande roll för informanterna att bryta sitt missbruk. De 

uppger hur de fått stöd från kommunen och rättsväsendet. Den generella uppfattningen som vi 

får av deras utsagor och tankar är att informanterna inte lyckades av egen kraft bryta 

missbruket. Som nämnt i tidigare avsnitt har informanterna enligt Becker betett sig på ett 

avvikande sätt genom att bryta samhällets normer och lagar och haft begränsade möjligheter i 

livet (Becker, 1963:14). Men trots Beckers teori har informanterna i denna rapport lyckats 

bryta sin roll som avvikare med hjälp från samhället.  

Informanterna uppger att 12-stegsprogrammet och särskilt möten som programmet arrangerar 

har varit en viktig del i återhämtningen från missbruket och vägen tillbaka till samhället. De 

beskriver att i och med det aktiva deltagandet i möten har det varit möjligt att bygga upp 

stabila sociala kontakter och fått stöd i att bli delaktig i samhället. Rebecca hamnade på ett 

behandlingshem som använde sig av Minnesotamodellen. På behandlingshemmet gick de på 

12-stegsmöten två gånger i veckan. Rebecca berättar om vad det har inneburit för henne i att 

delta i möten: 

 
12-stegsprogrammet har hjälpt mig att leva utan droger och gett mig de 
verktyg jag behöver. Alltså mötena var det som fanns där när jag var klar 
med behandlingen, det var dit jag gick. Allt var läskigt i början efter 
behandlingen, enkla saker som att åka buss och gå och handla var läskigt 
men med vännerna från mötena kunde jag göra det där, tillsammans i 
början. Jag behövde aldrig vara ensam, jag var en del av något.  

 

 

Vi uppfattar det som att Minnesotamodellen, som utgår från 12-stegsprogrammets principer, har 

fungerat som en introduktion för just Rebecca till att söka sig till programmet. Vi tolkar vidare att 

informanten hade svårigheter att lämna behandlingshemmet, som fungerade som en trygghetszon 

under behandlingsperioden, till att komma ut i samhället igen och att just gemenskapen med andra 

likasinnade från 12-stegsprogrammet hjälpte henne i hennes återhämtning.  

 

Emma blev inte drogfri på en gång när hon genom familjehemmet kom i kontakt med 12-

stegsprogrammet, men trots det gick hon tillbaka till programmets möten: 

 
Jag hajade vad de snackade om på mötena, även om alla var mycket äldre, det 
var liksom alla var 30-40+ och tjackisar. Det var verkligen inte jag men 
samtidigt, även om alla yttre olikheter så var, eller jag kände igen mig i vad de 
pratade om. Det skrämde mig samtidigt som jag blev väldigt attraherad av det. 
(…) Jag kände igen mig i hur de berättade hur de hade känt och hur de kände 
och hur de var och gjorde, all den här skiten, förnedringen som jag hade gjort 
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hade dom också gjort, jag var inte ensam, för första gången var det någon 
annan som pratade om det här svarta hålet som jag också kände att jag hade. 

 

 

Motivationen till att sluta helt kom när Emma träffade en kille i programmet som var drogfri. 

Hon slutade med droger och började då arbeta med stegen, skaffade en sponsor och deltog 

aktivt i programmet eftersom det var för smärtsamt att vara drogfri utan att jobba med 

problemet. Emma förklarar att ”det var inte drogerna i sig [som var problemet] utan drogerna 

var ett symtom på problemet, ’svarta hålet’, utanförskapet och ensamheten hon känt hela 

livet.” 

 

Att Emma talar om att hon själv hade reflekterat och resonerat om att drogerna användes som 

en typ av lindring för ett större bakomliggande problem kan återkopplas till den tidigare 

tolkningen som författarna gjort, vilket vill säga är att drogerna användes för att lindra 

eventuella svårigheter i livet. Det som är intressant med vad Emma uttrycker i detta citat är att 

hon kopplade ihop känslan av ensamheten hon upplevt under sitt liv som en bidragande faktor 

för sitt missbruk. Missbruket upprätthölls i en konstant cykel av utanförskap och avvikande 

beteende utifrån Becker (1963) stämplingsteori. Genom kontakten med andra deltagare i 

programmet och genom stöd från en sponsor kunde Emma bearbeta svårigheter som uppstod i 

vardagen. 

 

Även Johanna kom i kontakt med 12-stegsprogrammet genom behandlingshem redan som 

16-åring:  

 
Jag gick på mitt första [AA] möte när jag var 16 men de klappade mig 
bara på huvudet och tyckte att jag var för liten. Men jag kom tillbaka 
ändå, man sa att det var svårt att knarka när man väl börjat få insikt på sitt 
missbruk med hjälp av programmet och jag kände att det fanns något där 
på mötena som jag ville ha, en tillhörighet. 

 

 

Vi har uppfattat att 12-stegsprogrammet och dess möten har fyllt en funktion för 

informanterna till att känna sig delaktiga i ett sammanhang och för att skapa nya relationer. 

Möten som aktivitet har alltid funnits där för kvinnorna och de har kunnat använda sig av 

gemenskapen för att klara av att leva ett drogfritt liv. Alla informanter blev inte drogfria på en 

gång i 12-stegsprogrammet men de har gått tillbaka på mötena för att de har attraherats av 
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igenkännandet och gemenskapen, vilket senare har lett till drogfrihet. Detta styrker det 

Laundet, Morgen & White (2006) kom fram till i sin studie kring att sociala relationer som 

utvecklades i samband med deltagandet i 12-stegsprogrammet vilket främjade individernas 

känsla av stöd, hjälp och en känsla av gemenskap och därmed blev hjälpta i beteendet mot 

missbruk och drogfrihet (Laudet, Morgen & White: 2006: 35-37). Utifrån Ferlander (2007) 

kan 12-stegsprogrammets sammansättning tolkas vara en form av heterogena grupperingar. 

Detta innebär att grupperingen består av personer med olika livsbakgrunder och social status i 

samhället och att dessa finner en gemenskap i att försöka bryta missbruksproblem genom att 

dela med sig sina olika livserfarenheter. Uppfattningen är att genom programmet kan 

medlemmarna utbyta ett överbryggande (bridging) socialt kapital.  

 

Sammanfattning: 

Informanterna fick hjälp till att ta emot behandling tack vare arbetsplatser, poliser och andra 

samhälleliga insatser. Via diverse behandlingsformer kom dessa i kontakt med 12-stegsprogrammet 

vilket alla menar har bidragit till deras återhämtningsarbete från missbruk. 

Det som har framkommit i detta tema är att vikten av gemenskapen inom 12-stegsprogrammet har 

varit en avgörande faktor för informanternas återhämtning. Enligt informanternas egna utsagor har 12-

stegsprogrammet bidragit till gemenskap inom programmet och till samhället.  

 
 

7.5 Tema 3 – Upprätthållande av drogfrihet 
 
Samtliga informanter uppger att de har varit i återhämtning från missbruk sedan många år 

tillbaka. De flesta av kvinnorna betonar i sina utsagor att 12-stegsprogrammet har haft en 

inverkan på deras drogfrihet på något sätt, trots att deltagandet i möten inte alltid har varit 

möjligt på grund av rådande livssituationer.  

Rebecca berättar att hon går fortfarande på möten men inte lika ofta som vid brytandet av 

missbruket. Hon går dit för att inte tappa andligheten och för att ge vidare det hon en gång 

fick för att kunna återhämtas: 

 
12-stegsprogrammet har hjälpt mig att leva utan droger och gett mig de 
verktyg jag behöver. Det är gemenskapen, och Gud som har gjort att jag 
känner att jag är en del av något större, det ger mig en känsla av mening 
och att jag aldrig mer behöver vara ensam. 
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Även Karin säger att hon fortfarande går regelbundet på möten på 12-stegsprogrammet. I 

början av drogfriheten gick hon varje dag, men det har sakta avtagit. Karin tror att 12-

stegsprogrammet bidrar till hennes drogfrihet i dag: ”Jag går ju dit regelbundet och det är 

fortfarande viktigt för mig att upprätthålla tankesättet”. Hon berättar vidare att 12-

stegsprogrammet har lett till att hon träffat sin man som också är medlem i 12 

stegsprogrammet. Karins yrkesroll är även indirekt kopplat till 12-stegsprogrammet då hon i 

dagsläget arbetar med behandling.  

 

Det som har framkommit genom intervjuerna är att de flesta informanter är fortsatt aktiva 

inom 12-stegsprogrammet och att de i början gick på möten varje dag, gjorde mycket service 

och umgicks dagligen med folk från gemenskapen. Detta kan förstås genom Hirschis teori att 

individen inte ges utrymme till att återfalla i kriminalitet genom ett upprätthållande av det 

deltagande elementet (Hirschi 2002, s. 28).  

Samtliga informanter beskriver att de är integrerade i samhället och till skillnad från innan 

drogfriheten känner de sig delaktiga och ansvarstagande i samhället. De uppfattar sig inte som 

avvikande samhällsindivider utan beskriver en känsla av att de är som Emma uttrycker det -

”jag känner mig som vilken annan som helst.”   

Johanna tror inte att hennes livsmöjligheter idag hade sett likadana ut om hon inte hade varit 

aktiv i 12-stegsprogrammet men hon uppger att hon skulle vara drogfri utan programmet tack 

vare de verktyg och vänner hon har idag. Johanna menar också att deltagandet i 12-

stegsprogrammet har lett till att hon funnit vänner och socialt sammanhang i sin vardag. Det 

har skapats struktur och innehåll för Johanna att kunna leva ett normaliserat liv tack vare, 

enligt henne, känslan av sammanhang. 

 

Vi upplever att informanterna är integrerade i samhället, de har erfarenheter av missbruk som 

de lyckats vända till en fördel och till en resurs för samhället. Informanterna upplevs ha en 

sund relation till 12-stegsprogrammet och uppger att de skulle kunna vara drogfria utan 

programmet och att de har ett liv utanför mötena. Arbetet med 12-stegsprogrammet kan 

kopplas ihop med begreppet reciprocitetsnormer inom det sociala kapitalet (Ferlander, 2007, 

s.116) vilket innebär att kunskap och erfarenhet utbyts mellan människor för att kunna bidra 

till samhällsnyttan.  Kritiken som Putnam pekar på när det gäller självhjälpsgrupper och att 

individen inte integreras i samhället genom dessa grupperingar visar sig i denna studie vara 

felaktig (Kurtz & Fisher, 2003, s.2) eftersom informanterna uppger att just 12-
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stegsprogrammet som självhjälpsgrupp har hjälpt dem att bli aktiva samhällsdeltagare, bl.a. 

genom att delta i någon form av sysselsättning.  

Informanterna tolkas även ha en positiv ställning till sin historia och en förmåga att vända 

erfarenheten av missbruket till något positivt. Emma uppger att hon har förändrat sina 

värderingar och misstro till samhällssystemet sedan hon blev drogfri:  

 
Min relation till samhället är normal idag. Förr föraktade jag allt, [jag] 
var livrädd och ljög och manipulerade för att få som jag ville. Idag så ett 
tag funderade jag faktiskt på att bli polis, det säger ganska mycket om hur 
min syn har förändrats på lagen och vad den innebär.  

 
 

Emma anser att 12-stegsprogrammet spelar en stor roll i hennes liv idag. Hon går regelbundet på 

möten, detta för ”att inte glömma bort var hon kommer ifrån samt att ge vidare det hon har fått till 

andra som missbrukar och vill få ett annat liv.” 

 

Johanna berättar hur hon ser sin erfarenhet av missbruket som en styrka:     

       
          Jag tror att min erfarenhet är min styrka, jag vet hur det är att stå utanför 

samhället och hur det är att ta sig tillbaka. Istället för att deppa över det 
förflutna och det som hänt mig väljer jag att se det som en erfarenhet som 
har berikat mig och kan använda mig av det i min kommande yrkesroll.  

 

 

Idag är Johanna sjukskriven från sin utbildning till undersköterska. Hon har tidigare studerat 

på universitetet och arbetat med unga kvinnor med missbruk. Hon ser på framtiden med 

förhoppningar om att kunna bli färdigutbildad och kunna göra vad hon än önskar i livet.  

 

Rebecca menar att hennes bakgrund i vissa sammanhang har varit till en fördel då hon sökt 

jobb där erfarenheten kommit till nytta men att det inte alltid är helt självklart att vara öppen 

om bakgrunden:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
          Jag är öppen om min bakgrund om det kan vara en fördel i det 

sammanhang jag är i, att vara medlem i 12-stegsprogrammet kan ses som 
en styrka i vissa sammanhang men i andra inte. Jag har sökt jobb där jag 
har varit öppen om min bakgrund för att min erfarenhet har varit min fördel 
men i andra sammanhang hör det inte dit [...] 12-stegsprogrammet har 
hjälpt mig att vara en produktiv samhällsmedborgare då jag ideellt arbetar 
med att informera samhället om 12-stegsprogrammet. 
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Rebecca förklarar även att hon har under åren byggt upp sin självkänsla men medger att hon 

fortfarande har mycket att jobba med sig själv och att för henne är återhämtningen är en 

livslång process.  

 

Vi tolkar att informanterna använder sina erfarenheter av missbruket till något positivt dels 

genom att arbeta med missbrukare samt att använda sina erfarenheter från 12-

stegsprogrammet till att vara en del av samhället. Detta styrker det deltagande i samhället som 

presenteras i den vetenskapliga studien gjord av Kurtz och Fisher (2003). 12-stegsprogrammet 

har därmed bidragit till delaktighet i samhället. Den öppenhet som uppfattas av informanterna 

har analyserats som en viktig del i återhämtningsprocessen. Informanterna har valt att göra 

deras historia och avvikelse från det normala till något användbart för att informera samhället 

om problemet och hur de har funnit en lösning på sitt missbruk. På så sätt har deltagandet i 

samhället vuxit fram och lett till att informanterna har en känsla av sammanhang och att de är 

en viktig del i samhället.  

 

Sammanfattning: 

Det som har framkommit i detta tema är att informanterna uppger att deras liv ser annorlunda ut idag; 

de beskriver att de inte känner sig avvikande eller utanför det samhälle och liv de lever. Däremot 

upplever flera av informanterna att deras erfarenheter snarare har lett till att de vill hjälpa andra, vilket 

visar sig i flera av kvinnornas yrkesval. Deras egen syn på erfarenheterna tolkas som positiva och 

användbart för att informera andra i liknande sits hur det är möjligt att bryta ett missbruk, vilket i sin 

tur bidrar till samhället. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40 
 

8. Diskussion  
 
Det som har framkommit överlag under arbetets gång är att informanterna i studien anser att 

vänner, gemenskap, 12-stegsarbete, terapi och arbete samt delaktighet i samhället har varit 

avgörande för deras återhämtning från missbruk av droger. Informanternas sociala 

förutsättningar är goda i dag och skiljer sig markant åt i jämförelse med deras aktiva 

missbruk.   

 

Gemenskapens värde och samhällets roll i återhämtning 

Det som framkommer som centrala utgångspunkter i informanternas utsagor utifrån 

analysen som genomförts är gemenskapens värde och de sociala relationer som har skapats 

genom ett deltagande i 12-stegsprogrammet. Att sluta med missbruk kan vara skrämmande 

då man bryter med det som lindrat den smärta och tomrum som missbrukaren har känt.  

 

Vi har förstått att bryta ett missbruk är en stor förändring och kan medföra att individen 

känner sig ensam och utan tillhörighet. Vi har även uppfattat 12-stegsprogrammet som en 

viktig del i återhämtningsprocessen för att bygga upp ett liv med sociala relationer och att få 

tillhöra ett sammanhang där man känner tillhörighet och igenkännande.  

 

Utöver detta har vi vidare förstått att beroendet av droger är symtom på problem hos individen 

som behöver behandlas. Informanterna uppger att gemenskapen och programmet har varit ett 

sätt att jobba med problemet, dvs. jobba med sig själva. Individerna i 12-stegsprogrammet får 

bemöta sina problem direkt i vardagslivet och lära sig hantera det. Det breda sociala nätverk 

som gemenskapen bidragit till har gett dem möjligheten att från grunden bygga upp ett stabilt 

liv. Programmet och de tolv stegen har gett informanterna möjligheten att arbeta med sig själva 

och de underliggande problem. Informanterna upplevs kunna se konsekvenserna i de situationer 

de själva har orsakat och verktygen till att ta ansvar för det.  

 

Det som har kommit fram som viktigt med gemenskapen är att det alltid finns någon man kan 

ringa, någon som förstår vad man går igenom och att man aldrig är ensam. Det terapeutiska 

värdet av att beroende hjälper andra beroende tror vi är viktigt för att kunna hjälpa någon är 

det bra att själv kunna förstå vad personen går igenom. Vi tror dock att det är viktigt med 

hjälp från andra professionella och yrkeskunniga personer som inte har varit i samma situation 

för att få ett helhetsperspektiv kring missbruksproblematiken. Det framkommer av våra 
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informanter att de har fått hjälp av andra aktörer i samhället och som har varit en viktig del för 

att de ska lyckas bryta missbruket. De informanter vi har studerat har alla fått hjälp från 

samhället i form av behandlingshem, familjehem och terapi, varav flera av insatserna utgick 

utifrån stödbehov enligt socialtjänstlagen. Det kan vara en möjlig anledning till de uppfattade 

sig inte utveckla ett missbruk av programmet – de fick även terapeutisk och social hjälp av 

andra instanser. Att av egen kraft bryta missbruket har vi uppfattat inte varit möjligt för 

informanterna utan att hjälpen som biståtts av samhället och 12-stegsprogrammet har 

möjliggjort kvinnornas återhämtningsarbete från alkohol och narkotika.  

 

Andlighet och religion inom 12-stegsprogrammet 

Informanterna nämner inte mycket om andlighet under intervjuerna, vilket vi författare har 

uppfattat utifrån programmets tolv steg och traditioner som viktiga aspekter i arbetet för 

drogfrihet. Dock kan vi uppfatta att inställningen till gemenskapen och de relationer som 

byggts upp genom programmet har ett djup som uppfattas hos informanterna som andlighet i 

form av möte med andra och känslan av sammanhang genom att det alltid finns någon där. Vi 

uppfattar denna samhörighet som att nästan vara med i en familj. Dock nämndes Gud eller 

högre makt förvånansvärt lite av våra informanter trots att de tolv stegen, traditioner och löften 

innehåller ordet Gud eller en högre makt som en central del av återhämtningsprocessen.  

 

 

Sociala bandens inverkan 

Vi ser att 12-stegsprogrammet har bidragit till att bygga upp de sociala band som kan bidra till 

att inte ta återfall i missbruket genom att behandla sjukdomen beroendet med hjälp av de tolv 

stegen och på så vis kunna ha fungerande relationer. Gemenskapen har bidragit med 

möjligheter för att bygga upp relationer till samhället genom kontakter till arbete, boende och 

andra fritidsintressen. Vi har förstått att känslan av ensamhet är en stark faktor till att falla 

tillbaka in i missbruk. I missbruket har man kontakter som man delar samma intresse om 

drogen och att gå tillbaka till det kan vara den enda lösningen istället för att vara ensam. Vi 

konstaterar att 12-stegsprogrammet ger individerna känslan av att aldrig vara ensam. 

Gemenskapen anses vara stor och informanterna menar att det alltid finns någon att vända sig 

till och att de sträcker ut en hjälpande hand till de som är i behov av stöd.  
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8.1 Reflektion 
 

Vi uppfattade att informanterna har en stark identitet i programmet genom samhörigheten 

med andra drogfria personer. Bland annat kunde vi författare uppfatta att informanternas 

språkbruk och syn på programmet var väldigt snarlika varandra. De har alla varit drogfria 

länge och då är det givet att man präglas som individ av sitt sammanhang men vad händer om 

man väljer att kliva ur det sammanhanget och leva på ett annat sätt än vad programmet 

förespråkar?  

 

En av informanterna nämnde att hon ibland funderade på om hon kunde dricka ett glas vin 

idag då det var länge sedan hon konsumerade alkohol och kanske skulle hon kunna hantera 

det. Eftersom programmet starkt förespråkar att man aldrig mer kan ta någon 

sinnesförändrande medel eftersom sjukdomen är progressiv har hon dock inte vågat. Det kan 

hända att anledningen till att hon inte vågar prova är att hon då skulle bryta mot en stark 

princip i programmet och då hamna utanför den gemenskap hon så starkt känner behov av. 

Dock enligt Whites (2007) definition av återhämtning från missbruk och beroende bör dessa 

individer anses vara återhämtade missbrukare och bör i teorin kunna dricka alkohol i sociala 

sammanhang utan större svårigheter. Detta går i stäv med 12-stegsprogrammet principer som 

utgår från att missbruket och beroendet är en sjukdom som individen inte kan tillfriskna ifrån 

och att man måste underhålla ett tillfrisknande livet ut och leva i programmet.  

 

Det som skulle vara intressant att forska vidare kring är förhållandet till alkohol hos före detta 

missbrukare av droger och om de kan dricka alkohol på ett normalt sätt i samhällets ögon eller 

om det är som 12-stegsprogrammet förespråkar att man aldrig mer som beroende kan ta 

sinnesförändrande substanser för att man då kommer att återgå till missbruk igen.  

 

Vi funderade kring huruvida 12-stegsprogrammet var en avgörande faktor till att fortsätta vara 

drogfria och återhämtade idag eller om programmet har hjälpt dem att bygga upp det sociala 

kapital och sociala band som behövs för att inte återfalla i missbruk. Informanterna uppger att 

de behöver återkomma till mötena för att upprätthålla det de verktyg de har fått. Vi uppfattade 

en rädsla hos dem för vad som skulle hända om de inte gick på möten eller arbetade i stegen, 

en rädsla för att tappa allt de byggt upp.  
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Utifrån det frågar vi oss om det finns ett beroende av 12-stegsprogrammet eller den 

gemenskap som kommer med programmet och om den i sådana fall är av ondo? Men är inte 

alla människor beroende av att ha ett fungerande kontaktnät och ett behov av att känna oss 

delaktiga i något större sammanhang? Att vara beroende av omgivningen är inte konstigt i det 

samhälle vi lever i; vi är beroende av att allt omkring oss fungerar för att få en fungerande 

vardag. Vi är i grund och botten beroende av andra människor. Ensam är aldrig stark men 

tillsammans med andra klarar man allt. 

 

12-stegsprogrammet uppfattar vi författare har haft en betydande roll för informanternas 

återhämtning från missbruk och beroende genom att skapa samhörighet till samhället och till 

sociala nätverk. Programmet har stärkt dem i relation till andra individer och att aldrig mer 

behöva vara ensam är en avgörande del i att inte återfalla i missbruk.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågorna 
 
Bakgrund 
 
- Ålder 
 
- Civilstånd 
 
- Sysselsättning 
 
- Drogfritid 
 
Missbruket 
 
Beskriv din uppväxt? 

-‐ familj 

-‐ vänner 

-‐ skola/arbete 

-‐ fritidssysselsättning 

-‐ samhället 

 

Berätta om ditt missbruk? 

-‐ varför du började 

-‐ hur du började 

-‐ droger 

-‐ relationer, skola, vänner, familj, samhälle (socialtjänst, polis etc.), fritid 

-‐ konsekvenser 

 

Hur kom det sig att du bröt missbruket? 

-‐ frivilligt 

-‐ tvång 

 

Vilken hjälp/motstånd upplevde du att du fick från samhället? 

 

Vilka svårigheter upplevde du med att sluta? 
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Vad var avgörande för dig att bryta missbruket? 

 
Drogfrihet 
 
Hur definierar du drogfrihet? 

Hur är din upplevelse av att leva drogfritt? 

Vad har varit viktigt för dig för att upprätthålla drogfrihet? 

Hur ser ditt liv ut idag? 

 

-‐ Familj  

-‐ Vänner 

-‐ Samhället 

-‐ Arbete 

-‐ Fritid  

 
12-stegsprogrammet  
 
Vilken roll spelar 12-stegsprogrammet för dig? 

-‐ Då/nu 

 

Bidrar 12-stegsprogrammet till att du är drogfri idag, och i så fall hur? 

 

Har 12-stegsprogrammet bidragit till det liv du lever i dag, och i så fall hur? 

-‐ familj 

-‐ vänner  

-‐ samhället  

-‐ arbete 

-‐ fritid 
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Bilaga 2  
 
AA och NA:s tolv steg – förslag för tillfrisknande 
 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen/beroendet, att vi förlorat kontrollen 
över våra liv. 
 

2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt 
förstånd. 
 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade 
Honom. 

 
4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

 
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 

innebörden av dem. 
 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 
 

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 
 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att 
gottgöra dem alla. 
 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, 
utan att skada dem eller andra. 
 

10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel. 
 

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan 
vi uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra 
den. 
 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi 
föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 
angelägenheter. 

 
 
 
AA och NA:s tolv traditioner – föreningarnas regler och riktlinjer 
 

1. Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand; personligt tillfrisknande är 
beroende av NA:s /AA:s enighet. 

 
2. För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet – en älskande Gud såsom han kan 

komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är enbart betrodda tjänare, de styr 
oss inte. 

 
3. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda. 
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4. Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper 

eller NA som helhet. 
 

5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den beroende 
som fortfarande lider. 

 
6. En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn till någon besläktad 

inrättning eller utomstående verksamhet, så att inte problem med pengar, egendom 
eller prestige avleder oss från vårt huvudsyfte. 

 
7. Varje NA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån. 

 
8. Anonyma Narkomaner ska alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra kan 

anställa personal för speciella uppgifter. 
 

9. NA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser eller kommittéer för 
serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar. 

 
10. Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör NA:s namn aldrig dras 

in i offentliga tvister. 
 

11. Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än på marknadsföring. 
Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig anonymitet när det gäller press, radio 
och film. 

 
12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss 

ständigt om att ställa principer framför personligheter. 
 
 
AA:s tolv löften  
 
 

1. Vi kommer att känna en ny frihet och en ny lycka. 
 

2. Vi vill inte beklaga det förflutna eller önska att helt stänga dörren om det. 
 

3. Vi ska förstå ordet Sinnesro. 
 

4. Vi ska få känna frid. 
 

5. Det gör detsamma hur djupt vi sjunkit, vi ska få uppleva hur vår erfarenhet kan vara 
andra till hjälp. 

 
6. Den där känslan av att inte vara till någon nytta och att tycka synd om sig själv 

kommer att försvinna. 
 

7. Vi kommer att bli mindre egoistiska och istället intressera oss för andra. 
 

8. Sökandet efter egna förmåner kommer att försvinna. 
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9. Hela vår inställning till och synen på livet kommer att förändras. 

 
10. Rädslan för människor och ekonomisk osäkerhet kommer att lämna oss. 

 
11. Vi kommer att intuitivt veta, hur vi ska handla i situationer, som förut brukar göra oss 

osäkra. 
 
12. Vi ska plötsligt inse att Gud gör för oss, vad vi inte kan göra för oss själva. 


