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Förord  
Intresset för att skriva detta examensarbete uppkom ur ett personligt intresse för behandlingsmetoder 
mot alkohol -och drogmissbruk. Missbruk och beroenden har alltid intresserat mig – varför de 
uppstår, vilka som drabbas, samt vilka vägar ur missbruket som finns. Människor som tillfrisknar från 
ett drogberoende fascinerar mig; drogen är stark och återfall förekommer i många fall. Dessa 
människor har ofta befunnit sig på den mörkaste botten, varit nära att avsluta sina liv, eller känt att 
drogen är den enda som förstår dem. Att dessa individer lyckas göra en sådan helomvändning i sina 
liv är högst anmärkningsvärt.  

Mitt allra varmaste tack går därmed till de fantastiska fem individer som ställt upp som deltagare i 
denna studie - utan er hade jag inte kunnat genomföra detta!  Tack för ert förtroende, er ärlighet och 
uppriktighet kring er historia. Tack för de intressanta samtalen ni bidrog till, om hur ni upplevt 
drogmissbruket samt tillfrisknandet från detta genom tolvstegprogrammet.  

Jag vill även tacka min handledare Calle Hansson för mycket värdefull feedback, vägledning, och 
kreativa idéer till arbetet. Ett stort tack går även till mina kurskamrater som bidragit med mycket 
dyrbara kommentarer och stöttning i processen.  

Sist men inte minst vill jag tacka Lena för korrekturläsning av arbetet och ovärderligt stöd, samt 
Viktor för din eviga uppmuntran. Tack!  
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Abstrakt  
I denna studie görs ett försök att förstå hur tolvstegsprogrammet kan ses som en lärprocess i syfte att 
uppnå drogfrihet. Studien är kvalitativ, med en hermeneutisk ansats och ett målstyrt urval. Studiens 
resultat grundas i fem personers upplevelser av tolvstegsprogrammet och hur det hjälpt dem att bli 
drogfria. Samtliga deltagare har tidigare haft ett beroende av alkohol och droger som de lyckats 
övervinna med hjälp av tolvstegsprogrammet. Studiens forskningsfrågor syftar till att ta reda på vilka 
faktorer i tolvstegsprogrammet som hjälper drogberoende att tillfriskna. Detta har gjorts genom 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet påvisade tre faktorer som utmärktes som viktigast för 
studiens deltagare, vilka var gemenskap, andlighet, samt upprätthållandet av dagliga rutiner. Studien 
påvisar att tolvstegsprogrammet kan ses som en läroprocess, med sociokulturellt lärande som 
teoretisk utgångspunkt.  
 
Nyckelord: alkohol, andlighet, beroende, drogberoende, droger, drogfrihet, drogmissbruk, nykter, tillfrisknande, 
tolvstegsprogram.  
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Introduktion  
Detta kapitel innefattar arbetets inledning, bakgrund, studiens syfte samt dess frågeställningar.  

Inledning  
Alkoholism är en av Sveriges största folksjukdomar – ca 380 000 personer, det vill säga 4,2 %, är 
beroende av alkohol, och 780 000 personer, alltså 8,6 %, lider av alkoholmissbruk (Vårdguiden, 2012). 
Alkohol och droger hjälper människor att dra en gräns mot vardagen, att skapa ett utrymme för fest 
och flykt, men baksidan av att använda droger är att priset kan bli högt. Redan efter ett glas vin eller 
en öl förändras hjärnan. De flesta människor klarar detta utan några negativa effekter, då balansen är 
återställd i hjärnan redan efter ett dygn, men fortsätter användandet av drogen kontinuerligt får 
hjärnan aldrig tillfälle att återhämta sig, och grunden är lagd för ett beroende (Agerberg, 2015).  

Agerberg (2015) menar att drogberoenden av olika slag ger mycket förödande konsekvenser, så 
som förstörda sociala relationer, kroppslig ohälsa och för tidig död. Tillfrisknande från sjukdomen är 
angeläget för att undgå dessa konsekvenser, och tolvstegsprogrammet har visat sig vara en av många 
metoder som fungerat bra som bromsmedicin mot sjukdomen (Socialstyrelsen, 2012). Denna 
beskrivning av fenomenet drogberoende och dess problematiska konsekvenser har motiverat studien, 
och ligger till grund för drivkraften att forska i hur ett tillfrisknande från detta kan te sig genom 
tolvstegsprogrammet som behandlingsmetod. Vid användning av uttrycket drogberoende inkluderas 
även beroende av alkohol, eftersom alkohol enligt Vårdguiden (2012) är en drog som alla andra 
droger. Vidare menar Vårdguiden att det som skiljer alkohol från övriga droger är att användning av 
alkohol är lagligt.  

Ett beroende handlar inte om svag karaktär – det handlar om en förändrad funktion i hjärnans 
belöningssystem. Drogberoende som sjukdom skiljer sig inte speciellt mycket från andra kroniska 
sjukdomar som har att göra med vår livsstil, som diabetes eller högt blodtryck. Det finns en rad olika 
behandlingsmetoder mot drogberoende, så som självhjälpsgrupper, tolvstegsprogram, 
behandlingshem, öppen vård via landstinget samt terapi i olika former. Drogberoende är en 
progressiv sjukdom, vilken är svår att tillfriskna ifrån, då belöningssystemet och signalsubstanser i 
hjärnan har väldigt stark påverkan på människor. Det finns dock dem som tillfrisknar, bland annat 
med hjälp av tolvstegsprogrammet - och det är dem den här studien handlar om. (Agerberg, 2015) 
 
Förförståelse 
Eftersom författaren till studien upplevt alkohol-och drogmissbruk på nära håll i rollen som anhörig, 
finns en viss förförståelse för fenomenet, samt problematiken som uppstår om ett tillfrisknande inte 
infinner sig. Det finns även en viss förförståelse gällande behandlingsformer för drogberoende, 
däribland för tolvstegsprogrammet. Denna förförståelse består i kunskap om vilka delar som 
tolvstegsprogrammet innehåller, så som andligheten och gemenskapen. I och med denna förförståelse 
kunde frågeställningar utformas med vetskapen om att andligheten och gemenskapen är av betydelse 
för tolvstegsprogrammet, vilket innebär att förförståelsen i viss grad kan ha påverkat författarens 
tolkning av det empiriska materialet som samlats in.  
 
Disposition 
Detta arbete inleds med kapitlet introduktion, som introduceras med en inledning berörande 
tolvstegsprogrammet, en redogörelse för författarens förförståelse, samt dess koppling till det 
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pedagogiska vetenskapsområdet. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därefter 
följer avsnittet som benämns som bakgrund, där det ges en historisk genomgång av 
tolvstegsprogrammet och tolvstegsprogrammets syfte. I det avsnittet ges även redogörelser för 
centrala begrepp, samt framförande av tidigare forskning inom ämnet. I metodkapitlet presenteras 
studiens ansats, urval, datainsamlingsmetod, instrument, procedur och analysmetod. Därefter 
diskuteras studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. Resultatkapitlet ger en redogörelse för 
deltagarnas upplevelser av tolvstegsprogrammet och dess faktorer som möjliggjort deras 
tillfrisknande. I diskussionskapitlet analyseras och diskuteras dessa upplevelser i relation till tidigare 
forskning, bakgrund och frågeställningar. Avslutningsvis summeras studiens viktigaste resultat och 
förslag på framtida forskning framställs.  
 
Studiens betydelse för det pedagogiska vetenskapsområdet 
Eftersom denna studie formats utifrån det pedagogiska vetenskapsområdet, fokuserar studien på den 
pedagogiska aspekten i dessa tolvstegsprogram, vilket innebär att den syftar till att ta reda på hur 
tolvstegsprogrammet kan ses som en läroprocess. Pedagogik som vetenskap består av 
beståndsdelarna fostran, undervisning, utbildning och lärande inom ett samhälleligt sammanhang 
(Mittuniversitetet, 2017). Därmed hamnar denna studie inom ramen för den pedagogiska 
vetenskapen, då denna studie berör lärandet i tolvstegsprogrammet.  

Bakgrund 
Detta avsnitt består av en genomgång av relevanta begrepp för studien, vilket följer av en redogörelse 
för tolvstegsprogrammets historia och syfte. Därefter följer ett en genomgång av tidigare forskning 
inom området.  

 
Alkohol och droger – en genomgång 
Medel för att uppnå berusning av olika slag har använts av människan sedan lång tid tillbaka. 
Alkohol har använts i mer än tiotusen år, opium i mer än fyra tusen år, droger som cannabis och 
kokain har även de en lång historia, medan droger som LSD, amfetamin och ecstacy är produkter av 
nutida kemilaboratorier. Rus-effekten är olika beroende på vilken drog som används och i vilken dos. 
Alkohol i liten mängd ger en avspänd och upprymd känsla, medan en större mängd ger en känsla av 
trötthet och rörighet i kroppsrörelserna. Kokain och amfetamin kan ge en ökad känsla av kraft och 
energi, och kan ge känslor av vakenhet och självsäkerhet. Heroin, som är ett typ av opium, kan dämpa 
både fysisk och psykisk smärta, och dämpa oroskänslor. LSD är en så kallad hallucinogen drog, som 
kan få användaren av drogen att höra och se saker som inte finns. Ecstacy är en relativt ny drog som 
används mycket i festsammanhang, vilken ger en uppiggande effekt likt amfetamin men som också 
kan förändra sinnesintrycken likt något hallucinogent. Cannabis är den vanligaste illegala drogen, 
vilken oftast röks och ger en känsla av avslappning. (Agerberg, 2015) 

Ett beroende tar lång tid att utveckla, medan missbruk är mer bestämt till vissa situationer och 
perioder i livet. I ett beroende byggs hjärnan sakta men säkert om, och trots att man i vissa fall förlorar 
jobb, social status och familjeliv, så vill hjärnan fortfarande ha drogen. För att tillfriskna behöver 
hjärnan en ombyggnation, vilket kan ta lång tid i en behandling som exempelvis 
tolvstegsprogrammet. (Agerberg, 2015) 

 
Behandlingsmetoder för drogmissbruk 
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Behandlingsmetoder i syfte att behandla drogmissbruk finns i varierande former. Enligt Vårdguiden 
(2012) har forskningssammanställningar visat att kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal är 
mycket framgångsrika behandlingsmetoder mot drogmissbruk. Dessa behandlingar bygger på att 
klienten med hjälp av terapeuten får hjälp att förstå sina beteendemönster som lett till missbruket. 
Genom detta får klienten ett förhållningssätt till sitt missbruk, och kan med hjälp av kunskapen om 
sig själv undvika situationer som triggar missbruket.  

En annan form av behandling menar Vårdguiden (2012) är gruppterapi, där missbrukare får dela 
med sig av sina erfarenheter i grupp. De får ta del av varandras historier och inspirera varandra att 
hålla sig drogfria. Ytterligare en metod kallas för återfallsprevention, där missbrukaren får lära sig att 
identifiera sina risksituationer och hantera drog-sug som uppstår. Detta med förhoppningen att 
personen i fråga ska fortsätta leva drogfritt efter en avslutad behandling. En fjärde typ av 
behandlingsform är behandlingshem. Missbrukare kan frivilligt ansöka om en plats på 
behandlingshem för att få bukt på sitt missbruk, men de kan också bli tvångsomhändertagna enligt 
lagen om vård av missbrukare, LVM. Detta sker om missbrukaren har ett så pass gravt missbruk att 
personen riskerar att fara illa. Slutligen finns även tolvstegsprogrammet, som denna studie kommer 
avgränsa sig till. 

 
Tolvstegsprogrammets historia 
Alkoholisten Bill lades år 1934 in på sjukhus för avgiftning, varpå han fick ett andligt uppvaknande 
och beslöt sig för att sluta dricka alkohol. I maj 1953 befann sig Bill i staden Akron i Ohio, där han fick 
kontakt med en annan alkoholist vid namnet doktor Bob. Bob lyssnade på vad Bill hade att säga om 
alkoholism, och blev inspirerad av hans sätt att tala om sin egen upplevelse istället för att tala om för 
Bob vilken svag karaktär han hade beträffande alkohol. Den sista gången Bob drack var den 10 juni 
1935, vilket blev födelsedagen för Bill och Bobs gemenskap Anonyma Alkoholister. Bill och Bob insåg 
efter ett par år att deras metod skulle kunna hjälpa ytterligare alkoholister om de kunde nå ut till fler, 
vilket ledde till att Bill formulerade de tolv stegen och kort därefter skrev boken ”Anonyma 
Alkoholister”, som även går under namnet ”Stora boken”. Boken släpptes år 1939 och vid den 
tidpunkten hade gemenskapen spridits snabbt över USA och även över Kanada. (AA i Sverige, 2007) 

Ett par år senare formades de tolv traditionerna som förklarar hur gemenskapens tolvstegsmöten 
ska kunna överleva, vilket kan förlikas vid regler som ska efterföljas. Anonyma Alkoholister hade då 
spridits till fler länder, och år 1939 fanns det över 3500 grupper med sammanlagt 100 000 medlemmar, 
i 34 länder. År 1945 kom Anonyma Alkoholister till Sverige, men det var först år 1956 som det första 
traditionella tolvstegsmötet ägde rum, i Kristinehovs malmgård i Stockholm. År 1984 slog 
Minnesotamodellen igenom som en typ av behandling av alkohol-och drogberoende individer i 
Sverige, vilket är en modell inspirerad av Anonyma Alkoholister, som tillämpar tolvstegsprogrammet. 
Denna genomslagning ökade antalet medlemmar i tolvstegsprogrammen runt om i Sverige. Antalet 
medlemmar i världen uppskattas idag till cirka två miljoner, och antalet medlemmar i Sverige 
uppskattas till cirka 10 000 stycken. (AA i Sverige, 2007) 
 
Tolvstegsprogrammets syfte 
Tolvstegsprogrammet är ett program med syfte att behandla personer med alkohol- och drogberoende 
genom tolv steg skapade utifrån Anonyma Alkoholister, samt självhjälpsgrupper i form av 
tolvstegsmöten. Tolvstegsprogrammets möten finns utspridda över de flesta större orter i Sverige, och 
räknas vara upp till cirka 470 stycken. Tolvstegsprogrammet är självständigt, självförsörjande, och tar 
inte emot bidrag utifrån gemenskapen. Programmet är inte religiöst, driver inte behandlingshem, och 
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är inte en nykterhetsrörelse. Det enda syftet för tolvstegsprogrammet är att hjälpa den beroende som 
fortfarande lider av sitt missbruk. Tolvstegsprogrammet är som tidigare nämnt framtaget och grundat 
av Anonyma Alkoholister, AA, och dess grundare Bill och Bob år 1935, som år 1939 skrev boken 
”Anonyma Alkoholister”. Boken beskriver de tolv steg som gemenskapens medlemmar använder sig 
av för att tillfriskna. Nedan framgår stegen i ordnad följd. (AA i Sverige, 2007) 
 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att våra liv hade blivit ohanterliga. 
2. Vi kom att tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, sådan vi 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 dessa karaktärsfel.  
8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa 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 självrannsakan och erkände genast när vi hade gjort fel. 
11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – 
sådan vi uppfattade honom – varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och 
styrka att utföra den. 
12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknade försökte vi 
föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 
angelägenheter. (AA i Sverige, 2006:83) 

De tre första stegen innebär att erkänna sin maktlöshet inför den mycket starka drogen, att ersätta 
slaveriet under drogen till att hitta en tro på något större än sig själv. Steg fyra till nio innebär att gå 
igenom sitt förflutna, rensa upp i sitt liv, samt gottgöra de som kommit till skada på grund av 
beroendet. Steg tio till tolv innebär att leva vidare i stegen även efter att dem genomförts, genom att 
upprätthålla rutiner, gottgöra flera, förbättra andligheten, för att sedan hjälpa en annan individ att ta 
sig igenom stegen på samma sätt. Att göra detta kallas att vara sponsor åt en som är ny i programmet. 
(AA i Sverige, 2006) 
 
Beroende 
Ett beroende har enligt Agerberg (2015) uppstått då minst tre av följande kriterier uppfyllts under 
loppet av en och samma tolvmånadersperiod: 
- Tolerans, som kommer till uttryck i antingen behov av större dos av drogen för att nå samma 

effekt, eller påtagligt minskad effekt vid intag av samma dos. 
- Abstinens, som visar sig i antingen för drogen specifika abstinenssymptom när tillförseln avbryts, 

eller i intag av drogen eller annan liknande drog för att lindra eller ta bort dessa symptom. 
- Intag av drogen i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs, kontrollförlust.  
- Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska eller kontrollera intaget. 
- Betydande del av livet ägnas åt att skaffa drogen, konsumera den, och hämta sig från 

användningen av den. 



 

 
 

8 

- Viktiga aktiviteter både socialt, yrkesmässigt och på fritiden överges eller minskas på grund av 
droganvändningen.  

- Fortsatt användning av drogen trots vetskap om att den orsakat eller förvärrat kroppsliga eller 
psykiska besvär. (Agerberg, 2015:35) 

 
Missbruk 
Ett missbruk har enligt Agerberg (2015) uppstått då minst tre av följande kriterier uppfyllts under 
loppet av en och samma tolvmånadersperiod: 
- Upprepad droganvändning som leder till att personen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.  
- Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk skada, exempelvis vid 

bilkörning eller arbete med maskiner.  
- Upprepade kontakter med rättvisan som en följd av droganvändningen.  
- Fortsatt droganvändning trots ständiga eller återkommande sociala problem. (Agerberg, 2015:36) 

 
Tillfrisknande 
Enligt AA i Sverige (2006) blir man aldrig frisk från sjukdomen drogberoende - det är en kronisk 
sjukdom som man lever med resten av livet. Däremot kan man tillfriskna från den, genom att ta 
ansvar för sin sjukdom och ta hand om sitt tillfrisknande, något som kan liknas vid friskvård. Precis 
som en diabetiker måste ta sin insulinspruta, måste den drogberoende enligt tolvstegsprogrammet 
ständigt påminna sig själv om sjukdomens närvarande, genom att regelbundet gå på möten och arbeta 
i stegen. Att arbeta i stegen innebär att göra det som står i steg tio, elva och tolv, det vill säga att 
fortsätta göra inventeringar på sitt beteende, samt föra budskapet vidare till andra drogberoende. 
Även Nakken (2016) har en teori om vad som krävs för tillfrisknande. För att lyckas tillfriskna från sitt 
beroende menar han nämligen att den beroende behöver kärleksfulla och hjälpsamma vänner, en 
förstående familj och ett lämpligt tolvstegsprogram. Men fröet till att tillfriskna fullt ut ligger inom 
varje enskild individ, det måste finnas en egen drivkraft att förändra sitt liv.  

 
Gemenskap och den sociokulturella teorin  
Begreppet gemenskap i denna studie syftar till det som AA i Sverige (2007) benämner som 
självhjälpsgrupper. Tolvstegsprogrammet består av självhjälpsgrupper, även kallat tolvstegsmöten, 
över hela världen, och består totalt av cirka två miljoner medlemmar i 150 länder. Det enda villkoret 
för medlemskap i gemenskapen är en önskan att sluta använda drogen. Gemenskap syftar även till 
den begreppsförklaring som Wenger (1998) använder sig av. Wenger menar att människan tillhör 
olika former av praktikgemenskaper, som exempelvis gemenskapen man har med sin familj, 
gemenskapen man har med sina kollegor, eller gemenskapen man har med sin träningsklubb. Detta 
förklaras som praktikgemenskaper, och Wenger menar att mycket av människans lärande sker i och 
genom dessa praktikgemenskaper. Lärandet kan med andra ord ske informellt, genom att exempelvis 
undermedvetet ta in värderingar som ens familj har, genom att diskutera ett ämne med sina kollegor 
eller skolkamrater, eller genom självhjälpsmöten inom tolvstegsprogrammet.  

Dessa tolvstegsmöten kan ses som en form av praktikgemenskap, eftersom människor samlas i ett 
och samma rum för att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra i syfte att tillfriskna från sitt 
drogberoende (Wenger, 1998; Agerberg, 2015). Även Säljö (2010) berör vikten av gemenskap i syfte att 
lära, vilket benämns som sociokulturellt lärande. Säljö menar att människan genom kommunikation 
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kan lära sig och utvecklas som individ, att människans lärande framför allt sker genom socialt 
samspel med andra, och att det vardagliga samtalet är en av de viktigaste delarna i kunskapsbildning. 
Av detta kan antydas att närvaro på tolvstegsmöten är en typ av sociokulturellt lärande.  

 
Andlighet 
AA i Sverige (2006) menar att drogberoendet endast kan övervinnas genom en andlig upplevelse. 
Eftersom beroendepersoner kommit att använda droger för att fly från sina problem, menar de att 
dessa individer besitter brist på andlighet, brist på mening och tillit till sina liv. De menar att man är 
tvungen att hitta en kraft med vars hjälp de kan leva, en kraft större än deras egen som kan hjälpa 
dem att motstå drogen. Denna kraft kan enligt författarna vara vad som helst - man behöver inte ta 
hänsyn till någon specifik religion eller inlärda föreställningar om vad Gud ska eller bör vara. De 
menar att varje individ får skaffa sig en egen uppfattning om vad Gud ska vara, och när individen har 
blivit villig att acceptera att det finns en kraft som är större än dem själva, kan den andliga tillväxten 
starta. Andlig tillväxt innebär i detta fall att utveckla känslan av tillit till Gud, samt utveckla sin känsla 
av närvaro och sinnesro genom daglig meditation.  

 
Tidigare forskning 
Socialstyrelsen (2012) nämner på sin hemsida att tolvstegsprogrammet har en positiv effekt för att 
behandla drogberoende - när det kommer till att stanna kvar och acceptera behandling, är 
tolvstegsprogrammet mycket framgångsrikt. Danielsson, Fors och Freij (2009) skriver i sin artikel om 
hur kriminalvården år 2009 genomförde en utvärdering av tolvstegsprogrammet för att se dess effekt 
på kriminellas drogberoende. Undersökningens resultat visade att av de som deltog i 
tolvstegsprogrammet återföll 17 % färre i brott än de som inte hade deltagit i programmet. Vidare 
menar författarna att tanken med tolvstegsprogram inom kriminalvården är att individen ska fortsätta 
arbeta i tolvstegsprogrammet frivilligt efter att denne avtjänat sitt straff samt behandling.  

I en artikel skriven av Ekeroth (2014) berörs hur Arne Gerdner, professor i socialt arbete vid 
Högskolan i Jönköping, studerade hur väl olika metoder inom missbruks-och beroendevården 
fungerade. Arne Gerdners resultat antydde att flera behandlingar mot drogberoende visade på 
framgångsrika resultat, dock med ett antal skillnader. Han ansåg att tolvstegsprogrammet passade 
bäst för dem med svåra beroenden, medan kognitiv beteendeterapi fungerade bättre på dem med 
samtidig ångest eller depression. Han menade alltså att tolvstegsprogrammet inte alltid passar för 
dem som har en annan samtidig sjukdom, utöver beroendesjukdomen, som exempelvis psykisk 
sjukdom. Han betraktar tolvstegsprogrammet som en metod som är svår att individanpassa, eftersom 
alla får samma behandling. Men för de individer som metoden passar sig för, anses det vara en bra 
modell, och igenkänningsfaktorn med andra i gemenskapen belyses som en stor anledning till detta. 

Gemenskap är en viktig aspekt inom tolvstegsprogrammet, samt de så kallade tolvstegsmötena, 
som är en form av självhjälpsgrupper där drogberoende personer möts för att dela med sig av sina 
erfarenheter av drogberoendet (AA i Sverige, 2006). Kelly, Dow, Yeterian och Kahler (2010) gjorde en 
undersökning på drogberoende tonåringar som blev inskrivna i en studie, där de bedömde skillnaden 
på tonåringarna dels vid intagning till gruppbehandling, och dels tre månader därefter, i syfte att 
mäta skillnaden. Studien visade att 25 % av ungdomarna som gick på tolvstegsmöten under de tre 
första månaderna behöll nykterheten, och att effekten av mötena var starkare än effekterna av andra 
behandlingar som utfördes. Många återföll tyvärr i sitt beroende. Denna studie visar att mötena och 
gemenskapen med andra har en stark effekt för tillfrisknandet.  
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Laudet, Stanick och Sands (2007) studerade hur tillfrisknandet i en drogberoendebehandling skiljer 
sig åt när det kommer till återfall, beroende på huruvida behandlingen innehöll tolvstegsmöten eller 
inte. Denna studie gjordes för att antalet återfall till ett aktivt drogmissbruk efter behandling visade 
sig vara högt, vilket ledde till att de ville testa om närvaro på tolvstegsmöten kunde motverka dessa 
återfall. Detta genomfördes genom att en grupp blandmissbrukare delades in i två grupper och deltog 
i varsina behandlingar, varav en innehöll tolvstegsmöten medan den andra inte gjorde det. Dessa 
drogberoende personer följdes åt under ett års tid och sedan jämfördes resultatet. Resultatet visade att 
behandlingen där tolvstegsmöten ingick hade större grad av fortsatt nykterhet efter behandling än hos 
den andra gruppen.  

En annan framstående del i tolvstegsprogrammet är andligheten, som enligt AA i Sverige (2006) är 
en avgörande faktor för att inte återfalla i beroendet. Bristow-Braitman (1995) har genom att intervjua 
drogberoende personer som tillfrisknat genom tolvstegsprogram tagit reda på mer angående 
andligheten som programmet förmedlar. Författaren menar att det finns en konflikt mellan 
akademiskt tränade specialister inom drogmissbruk, och dem som förespråkar andligt orienterade 
program, som exempelvis tolvstegsprogrammet. Bristow-Braitman gjorde därför en undersökning i 
syfte att hjälpa specialister att få en övergripande bild av spirituellt orienterade behandlingsfrågor. 
Författaren ville lyfta den andliga aspekten i tillfrisknandet, och resultatet av studien visade att det 
framställdes andliga konstruktioner i form av exempelvis kognitiv beteendeterapi, för att bemöta de 
mer akademiskt lagda specialisterna. Resultatet visade även att vikten av andlighet med fördel bör 
betonas i behandling mot missbruk, eftersom andligheten antyddes ha en positiv effekt på 
tillfrisknande.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att ta reda på hur tolvstegsprogrammet kunde ses som en läroprocess för att 
uppnå drogfrihet. Detta syfte ledde i sin tur till tre frågeställningar som önskades besvaras i studiens 
resultat. 
 

1. Vilka faktorer i tolvstegsprogrammet hjälper drogberoende att tillfriskna? 
2. Vilken roll spelar gemenskapen för tillfrisknandet? 
3. Vilken roll spelar andligheten för tillfrisknandet? 
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Metod  
I detta kapitel följer en redogörelse för valet av ansats, urval, datainsamlingsmetod, instrument, 
procedur, samt analysmetod. Därefter följer en granskning av studiens tillförlitlighet och etiska 
ställningstaganden.  

Ansats 
Detta är en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats. En hermeneutisk ansats kommer väl till pass i 
kvalitativa studier med syfte att tolka och skapa förståelse för ett visst fenomen, vilket motiverar 
studiens val av ansats. Inom hermeneutisk forskningsansats strävas efter att förstå subjektiva 
upplevelser kring det valda fenomenet. Hermeneutiken utgår ifrån att det finns fler sätt att förstå 
världen eller en företeelse på, vilket även denna studie utgår ifrån då fenomenet drogberoende som 
företeelse kan tolkas och förstås på varierande sätt beroende på vem som tillfrågas. Hur fenomen 
tolkas och förstås är alltid beroende av den egna världsbilden - människor kan aldrig ställa sig utanför 
sig själva. När en drogberoende person svarar på vad som fungerade med tolvstegsprogrammet för 
just denne individ, innebär inte det att den individens upplevelse är allmängiltig för alla 
drogberoende personer. Hermeneutiken markerar även interaktionen som råder mellan forskarens 
förförståelse för fenomenet och tolkningen av det empiriska materialet. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Bryman (2011) menar att kvalitativa studier har fokus på verbala analysmetoder, samt att denna 
typ av metod ger plats för mer genomgripande information som den kvantitativa metoden inte kan 
tillgodose. Dessutom syftar den kvalitativa metoden till att ge en uppfattning om vad 
intervjupersonerna menar, och närma sig deras sanning så långt det är möjligt. Detta motiverar valet 
av kvalitativ studie, eftersom målet med denna forskning är precis det - att närma sig deltagarnas 
sanning så långt det är möjligt i syfte att få svar på studiens frågeställningar. Svaren från deltagarna 
kan se väldigt olika ut beroende på vem som blir tillfrågad, eftersom det är subjektiva upplevelser 
som studiens resultat i grundas i, vilket motiverar valet av kvalitativ ansats till studien ytterligare.  

Urval 
Urvalet i denna studie har varit målstyrt, vilket är en vanlig form att arbeta med i kvalitativa studier. 
Forskarens avsikt är att på ett strategiskt sätt välja ut deltagare som är relevanta för de formulerade 
frågorna i intervjuguiden. Detta är syftet med det målstyrda urvalet i kvalitativa studier. Vid denna 
typ av urval väljs relevanta personer ut eftersom de är utav intresse för en perception av en social 
företeelse, vilket i denna studies fall är beroendet av droger. Forskaren ska vara medveten om vilka 
kriterier som är relevanta så att det kan ta beslut kring vad som ska inkluderas respektive exkluderas i 
urvalet. (Bryman, 2011) 

Kriterierna för urvalet till denna studie har varit enligt följande. Drogfrihet, det vill säga att 
samtliga intervjupersoner behövde vara drogfria genom behandling i tolvstegsprogrammet. Drogfri 
tid, vilket innebar att deltagarna valdes ut utefter antalet år som de varit drogfria, vilket i detta fall var 
två stycken med cirka 5–7 års drogfri tid, två med cirka 1–2 års drogfri tid, samt en med slumpmässig 
tid. Det sista kriteriet var genus, vilket betydde att två av deltagarna valdes ut eftersom de var män, 
två av deltagarna valdes ut eftersom de var kvinnor, samt en deltagare valdes ut slumpmässigt.  

Dessa kriterier skapades i syfte att få en variation på populationen, att få en varians på urvalet, 
samt för att få resultatet i studien så trovärdigt som möjligt. En person är slumpmässigt utvald med 
avsikten att ha en form av kontrollperson, som inte är målstyrt utvald som de andra fyra. Denna 
person kallas i studien för Person E, och resten av deltagarna definieras som Person A, B, C och D. I 
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syfte att förenkla databearbetningen har det gjorts en tabell för att klargöra för vilka deltagare som det 
insamlade materialet kommer ifrån. Samtliga deltagare bor i Stockholm med omnejd. Nedan följer 
tabell 1, innehållandes grundläggande data över de personer som intervjuats i studien. Uttrycket 
”blandmissbrukare” står i detta fall för att personen i fråga använde sig av både alkohol, kokain, 
cannabis, ecstacy, och opiater. Mer om dessa droger finns under rubriken ”alkohol och droger – en 
genomgång” i studiens litteraturgenomgång.  
 
Person	 Ålder	 Kön	 Drogfri	tid	 Huvuddrog	 Antal	möten	i	veckan	
Person	A	 29	 Kvinna	 1	år	 Blandmissbrukare	 3–4	stycken		
Person	B	 28	 Kvinna	 5	år	 Blandmissbrukare	 2	stycken	
Person	C	 33	 Man	 7	år	 Alkohol	 2–3	stycken	
Person	D	 41	 Man	 1	år	 Alkohol	&	kokain	 3–4	stycken	
Person	E	 43	 Man	 3	år		 Alkohol	&	kokain	 3–4	stycken	
Tabell 1: Studiens deltagare. 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen består dels av vetenskapliga artiklar inom studiens avgränsning, dels av 
intervjupersoner som själva tillfrisknat från ett drogberoende genom tolvstegsprogrammet. I tabell 2 
nedan följer en redovisning över de sökord som använts för att få fram relevanta vetenskapliga 
artiklar till arbetet. Där redovisas även vilka sökord som kombinerats med varandra, hur många 
träffar som gavs på respektive kombinationer, samt hur många artiklar som valdes ut för studien.  

 
Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

 Primo drug 12 step addiction 27,546 1 
 ERIC (EBSCO) drug 12 step recovery 24,382 3 
 Tabell 2: Databaser för artikelsökning 

 
Studien bygger dock främst på semistrukturerade intervjuer, vilket är en blandning mellan 
ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Vid användning av denna datainsamlingsmetod behöver 
inte intervjun utgå efter någon specifik frågemall, utan det kan användas ett frågeschema, där 
ordningsföljden får variera. I detta fall finns också möjlighet att använda sig av följdfrågor till det som 
kan uppfattas vara viktiga svar (Bryman, 2011). Detta passar studien bäst eftersom det är fördelaktigt 
att inte behöva ha helt och hållet strukturerade frågor, men inte heller helt ostrukturerade frågor. 
Anledningen till att detta är fördelaktigt för studien är för att en viss struktur kan hjälpa 
databearbetningen i att fokusera på frågeställningarna, samt att följdfrågor är nödvändigt då dessa 
kan besvara sådant som inte finns med i frågeställningarna, men som kan vara nödvändigt och 
anmärkningsvärt för resultatet.  
 

Instrument 
Instrumenten som använts i studien är en intervjuguide och ett missivbrev. Intervjuguiden finns 
bifogad i ”Bilaga 1”, och missivbrevet som följer därefter finns bifogat i ”Bilaga 2”. I missivbrevet står 
det en kort presentation om författaren och vilken kurs som arbetet skrivs inom, samt i vilket syfte just 
dem kontaktas. Missivbrevet skickades ut till studiens deltagare via mail innan intervjuerna ägde 
rum, samt lästes upp för deltagarna innan intervjuerna startade. Intervjuguiden består av 20 frågor, 
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som inleds med frågor angående ålder, antal drogfria år och kön, och fortsätter med öppna frågor 
avseende tolvstegsprogrammets innebörd för just dem.  

Procedur 
Kontakten med deltagarna i studien skedde via en personlig kontakt, som hade bekanta i 
tolvstegsgemenskaper. När kontaktvägar till dessa personer upprättats, togs en första kontakt upp via 
mail. Studiens missivbrev bifogades till deltagarna i mailen, varpå missivbrevet förklarade varför just 
dem kontaktades samt syftet med studien. Samtliga deltagare var villiga att delta i studien, vilket 
ledde till att träffar på fik i Stockholmsområdet bokades upp. När intervjuerna ägde rum hade 
deltagarna redan innan läst missivbrevet via mail. Vid intervjutillfället lästes missivbrevet upp igen 
för att förtydliga vad det innebar för dem, bland annat att de hade rätt att avbryta sin medverkan när 
som helst. Detta följdes av att författaren berättade kort om studiens syfte, varpå en genomgång av de 
etiska aspekterna redovisades. Varje intervju tog ungefär 45 minuter att genomföra och spelades in via 
ljudinspelning på en mobiltelefon. Detta godkändes av samtliga intervjupersoner. Anteckningar 
gjordes i intervjuguiden, för att även ha skriftligt stöd under transkriberingen.  

Nästa steg var att tolka innehållet i materialet genom att jämföra och förklara innehållet, vilket 
gjordes genom att samla ihop allas svar under respektive frågeställning, i syfte att hitta gemensamma 
nämnare i svaren. Ett arbetssätt för detta är att uppmärksamma en intressant företeelse i en del av 
data, exempelvis i en av intervjuerna, som gör att man sedan kan leta efter liknande faktorer i de 
övriga intervjuerna. Ofta går det att upptäcka samma underliggande fenomen på flera ställen, trots att 
intervjupersonernas historier alla är unika och skiljer sig åt. Detta gjordes genom att svaren 
kategoriserades ihop under respektive frågeställning, vilket gjordes genom att tolka 
intervjupersonernas svar, i de fem intervjuer som genomfördes i studien (Alvesson & Sköldberg, 
2008).  

Vad gäller studiens val av vetenskapliga artiklar, utfördes en snabb och effektiv gallring av 
artiklarna i syfte att hitta de artiklar som verkade mest relevanta för studien. I en första gallring var 
det många artiklar som gick bort med anledning av att de inte var vetenskapligt granskade, vilket var 
ett krav för vissa av artiklarna i urvalet. Övriga krav var att artiklarna berörde tolvstegsprogrammet 
och de faktorer som kan hjälpa drogberoende att tillfriskna, vilket visade sig vara ett krav som många 
artiklar inte kunde uppfylla. För att utläsa detta på ett effektivt sätt fick artiklarnas titlar samt abstract 
agera urvalsfunktion. I abstract gick det på ett effektivt sätt att utläsa vad artikeln skulle komma att 
beröra, vad gällde både metod och resultat. Detta var den avgörande faktorn vad gäller val av artiklar 
till studien. 

Analysmetod 
Eftersom att denna studie är kvalitativ med en hermeneutisk ansats har det empiriska materialet 
analyserats genom det som betecknas den hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att tolkningen och 
förståelsen för fenomenet utvecklats genom cirkulära processer. Det sker en förbindelse mellan 
forskarens förförståelse och den nya förståelsen som uppstår genom materialet, och delarna av 
materialet kan endast stå i relation till helheten, precis som helheten endast kan stå i relation till 
delarna. (Alvesson & Sköldberg) 

I denna studie tolkades det empiriska materialet av författaren, med hjälp av att lyssna på det 
empiriska materialet flertalet gånger, för att sedan skriva ned vad som sades. Sedan transkriberades 
den nedskrivna texten igen, där deltagarnas svar delades upp under de tre frågeställningar som 
önskades besvaras i studien. Denna process fortlöpte tills resultatet ansågs fullständigt, sedan gjordes 
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även en sammanfattning av svaren i syfte att konkretisera svaren på frågeställningarna. Det låga 
antalet intervjuer medförde givetvis vissa begränsningar, då svaren som utläses i dessa fem deltagares 
fall inte kan tala för hela populationen av de som tillfrisknat från drogberoende genom 
tolvstegsprogrammet. För att uppnå högre tillförlitlighet av studiens resultat, hade följaktligen 
populationen i urvalet behövt vara större. 

Författaren var medveten om att förförståelsen kan ha påverkat resultatet. Förförståelsen är skapat 
utifrån den uppfattning människan skapat genom sina erfarenheter, som världen sedan tolkas efter. 
Den kritik som ställts till hermeneutiken är att bias och snedvridningar är vanligt förekommande, 
eftersom förförståelsen kan bidra till tolkningen av materialet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den 
största utmaningen i denna studies analys av det empiriska materielat var att inte dra förutfattade 
slutsatser och leta efter svar som bekräftade den personliga åsikten.  

Tillförlitlighet 
En studies tillförlitlighet bestäms utifrån nivån av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, samt 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). I detta avsnitt beskrivs dessa aspekter ytterligare.  
 
Trovärdighet 
Trovärdigheten i kvalitativa studier kallas även för intern validitet, vilket mäter hur pass trovärdiga 
resultaten som presenteras är (Bryman, 2011). För att uppnå hög trovärdighet i studien har författaren 
återkopplat och rapporterat resultatet till de deltagare som medverkat, vilket innebar att de hade 
möjlighet att godkänna resultatet och det som skrivits om dem. Deltagarna kunde då komma med 
förslag på förbättringar om de ansåg att det fanns några. Detta gjordes i syfte att uppfattas som en 
seriös forskare, samt att kvalitetssäkra datainsamlingen. Dessutom medförde det en trygghet hos 
deltagarna i studien när de blev bekräftade, respekterade, och fick sina åsikter hörda. En ytterligare 
aspekt för studiens trovärdighet, är att samtliga personer som intervjuades har erfarenhet av 
drogberoende och tillfrisknande från detta genom tolvstegsprogrammet. Ingen annan än dem som har 
varit med om detta, kan beskriva hur det är. 
 
Överförbarhet 
Överförbarheten handlar om hur pass användbart studiens givna resultat kommer kunna vara i andra 
miljöer och situationer. Detta kan vara en utmaning i kvalitativa studier, då resultatet i dessa studier 
baseras på deltagares uppfattning och upplevelse av ett visst fenomen, vilket kan se olika ut beroende 
på vem som tillfrågas (Bryman, 2011). I denna studies fall blev detta en utmaning. Eftersom att 
frågorna i de semistrukturerade intervjuerna till största del var öppna, i syfte att få in ett sådant brett 
spektrum åsikter som möjligt, ledde detta till att resultatet på frågorna såg olika ut i alla fem 
intervjuer. Om någon skulle göra om undersökningen i efterhand, med samma frågor, skulle den 
forskaren kunna få andra svar än vad som erhölls i denna studie, och därmed får ett annat resultat. 
Och andra sidan, skulle studien även kunna anses vara överförbar, med tanke på att urvalet erhåller 
både åsikter från kvinnor respektive män, från yngre respektive äldre, samt med kort respektive lång 
tids drogfrihet.  
 
Pålitlighet 
Inom kvalitativa studier handlar pålitligheten om att utomstående ska kunna bedöma huruvida 
studien är pålitlig eller inte (Bryman, 2011). Det har gjorts ett försök att uppnå detta i studien genom 
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att redovisa så mycket information som möjligt om studiens tillämpning i det pedagogiska 
vetenskapsområdet, författarens förförståelse, samt forskningsprocessen överlag.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Inom kvalitativ forskning finns en stor utmaning för forskaren i att vidmakthålla fullkomlig 
objektivitet, vilket motsvaras av möjligheten att styrka och konfirmera sin studie (Bryman, 2011). 
Detta har försökts uppnås i så hög grad som möjligt genom att medvetandegöra förförståelsen och hur 
den kunde komma att påverka resultatet, samt att hålla en så objektiv utgångspunkt som möjligt. 
Intervjuguiden utformades med så öppna frågor som möjligt och följdfrågor ställdes, för att undvika 
ett snedvridet resultat. 

Etiskt ställningstagande 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det ett så kallat skydd för individen i all forskning, detta för att 
individen som deltar i undersökningen inte ska råka illa ut på något sätt. Dessa huvudkrav omfattas 
av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Gällande 
informationskravet har deltagarna informerats om studiens syfte och innebörd, samt att de när som 
helst kan be om att få ta bort eller lägga till något från sin intervju. Informationen har getts skriftligt i 
form av missivbrevet, samt muntligt på plats där intervjun genomfördes.  

Samtyckeskravet praktiserades genom att deltagarna innan intervjuerna påbörjades fick ge 
samtycke till att medverka, samt blev informerade om att det fanns möjlighet att avsluta sin 
medverkan i studien när som helst. Avseende konfidentialitetskravet är det endast författaren till 
studien som tagit del av deltagarnas personliga information, och informationen från intervjuerna har 
förvarats i en lösenordskyddad dator. Inga namn har använts utan deltagarna har hänvisats till Person 
A, B, C, D, E. Gällande nyttjandekravet har deltagarna informerats om att deras uppgifter endast 
använts för denna studies ändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Metoddiskussion 
Det som författaren anser gick extra bra i genomförandet av studien, var att få kontakt med 
intervjupersoner och med kort varsel boka in intervjuer. Inte under någon av de fem intervjuer som 
genomfördes uppstådde någon typ av besvär, intervjuerna gick snabbt och smidigt till. Något som 
gick mindre bra var att transkribera följdfrågornas svar, då det kunde vara olika svar för olika 
personer, vilket ledde till att det blev svårare att kategorisera och placera svaren i någon form av röd 
tråd, när det inte var någon specifik fråga som besvarades. En annan aspekt som upplevdes 
utmanande i datainsamlingen var att inte söka efter svar som bekräftade den egna personliga 
uppfattningen, utan att försöka vara helt och hållet mottaglig för andras erfarenheter. 

Att arbeta utefter hermeneutisk metod var enligt författaren det bästa valet för studien, då svaren 
som väntat var mycket subjektiva och behövdes tolkas av författaren. Att använda semistrukturerade 
intervjuer kändes även det som det bästa alternativet, då följdfrågor kunde användas, trots att de inte 
stod med i intervjuguiden. Följdfrågorna upplevdes som nödvändiga då det under första intervjun 
upptäcktes att intervjuguiden behövde fler och dessutom öppnare frågor än vad som fanns. 
Intervjuguiden justerades efter första intervjun, vilket gjordes genom att tillägga de frågor som 
upptäcktes behövas i syfte att få mer djup i intervjuerna. Efter justeringen kändes det bra att använda 
samma intervjuguide till de resterande fyra intervjuerna, men trots det dök en del följdfrågor upp i 
respektive intervju som inte var planerade att ställas från början.   
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Angående studiens målstyrda urval, visade det sig vara ett fungerade urval för studien. Till en 
början var det målstyrda urvalet till för att jämföra om det var någon skillnad på män respektive 
kvinnor eller kort respektive lång drogfri tid. Dock påträffades det under studiens gång att det inte 
var i linje med studiens avgränsning, vilket ledde till att urvalet istället fick i syfte att påvisa vilka 
gemensamma nämnare som fanns i deras upplevelser av tolvstegsprogrammet, trots deras olika kön, 
ålder, och drogfria tid. I början var även boendesituation tänkt att vara ett kriterium i urvalet, för att se 
om det var någon skillnad på huruvida deltagarna bodde i centrala Stockholm eller i en förort till 
Stockholm. Detta ansågs emellertid vara för känslig information att ge ut om deltagarna, då deras 
anonymitet måste respekteras.  

Hade studien kunnat göras om, hade ett större urval varit önskvärt. De fem personer som deltog i 
denna studie kan inte tala för alla drogberoende personer som finns, utan endast för dem själva och 
vad som fungerade för dem. För att få en mer tillförlitlig studie hade populationen med andra ord 
behövt vara betydligt större, men på grund av den begränsade tidsperioden som avsetts för studien 
hade inte detta kunnat genomföras denna gång. Det låga antalet deltagare medförde givetvis också 
vissa begränsningar i studiens tillförlitlighet, då kategorierna som utlästes i dessa fem fall som 
tidigare nämnt inte kan tala för hela populationen av de som tillfrisknat från drogberoende genom 
tolvstegsprogrammet. För att uppnå högre tillförlitlighet av studiens resultat, hade alltså populationen 
i urvalet behövt vara större.  

Angående studiens överförbarhet, anser författaren dels att den bör vara överförbar, på grund av 
den eventuella igenkänningsfaktorn, men även att den inte behöver vara det, med tanke på att det är 
människors subjektiva upplevelser som resultatet ligger till grund för. Igenkänningsfaktorn motiveras 
av att urvalet erhåller både åsikter från kvinnor respektive män, från yngre respektive äldre, samt 
med kort respektive lång tids drogfrihet. Studien innehåller med andra ord olika infallsvinklar, som 
kan anses vara applicerbara på individer även utanför studien.  
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Resultat  
I detta kapitel följer resultatet av studiens databearbetning. Resultatavsnittet inleds med resultaten 
från Person A, och fortsätter sedan med resultaten från Person B, C, D och E. Därefter följer en 
sammanfattning av faktorerna som definierats i resultaten, vilka sedan kommer belysas och förstärkas 
med hjälp av tidigare forskning och litteratur i diskussionsavsnittet. Var god se tabell 1 nedan för att 
påminnas om vilka personer som intervjuades och som därmed studiens resultat i huvudsak ligger till 
grund för.  

 
Person	 Ålder	 Kön	 Drogfri	tid	 Huvuddrog	 Antal	möten	i	veckan	
Person	A	 29	 Kvinna	 1	år	 Blandmissbrukare	 3–4	stycken		
Person	B	 28	 Kvinna	 5	år	 Blandmissbrukare	 2	stycken	
Person	C	 33	 Man	 7	år	 Alkohol	 2–3	stycken	
Person	D	 41	 Man	 1	år	 Alkohol	&	kokain	 3–4	stycken	
Person	E	 43	 Man	 3	år		 Alkohol	&	kokain	 3–4	stycken	
Tabell 1: Studiens deltagare. 

 

I deltagarnas svar nedan finns somliga uttryck som kan vara svåra att förstå innebörden av, då de kan 
uppfattas som specifika för just tolvstegsprogrammet. Dyker ett sådant ord upp rekommenderas en 
tillbakablick till studiens bakgrund, där ett antal begrepp finns definierade. Ordet sponsor 
förekommer exempelvis ofta, vilket i litteraturgenomgången beskrivs under rubriken 
”Tolvstegsprogrammets syfte”. Även ordet högre makt eller Gud förekommer en del, vilket finns 
definierat under rubriken ”Andlighet” i studiens litteraturgenomgång.  
 

Person A  
Det som fick Person A att börja gå på tolvstegsmöten var ett ohanterligt missbruk och liv. Hon var 
medveten om att det fanns möten via hennes personliga kontakter, bland annat via en nära släkting 
som hade varit med i en gemenskap och tillfrisknat genom denna. Dessutom hade Person A när hon 
var 15 år gammal befunnit sig på ett behandlingshem som arbetade med tolvstegsbehandlingar, men 
då var hon inte mottaglig för att ta till sig informationen. När livet sedan blev för ohanterligt för henne 
blev hon uppmanad av en vän att följa med på ett tolvstegsmöte. Person A förklarade det som att hon 
behövde känna sig tillräckligt knäckt för att faktiskt följa med på ett möte, innan detta ville hon mot 
alla odds klara sig själv. Hon hade fördomar om att programmet handlade om Gud, vilket hon kände 
starkt motstånd till. På hennes första möte kände hon sig mycket nervös, men hon blev bra mottagen 
av gemenskapen.  

Det som fick henne att ge programmet ett ärligt försök var att hennes liv kändes ohanterligt, hon 
hade kort dessförinnan sitt första möte tagit en överdos där hon höll på att dö, och hade efter detta 
bestämt sig för att sluta. Men hon kunde inte sluta; en vecka efter överdosen satt hon fast i drogernas 
hårda grepp igen. När hon gick på mötet såg hon hur andra i programmet hade fungerade liv och 
mådde bra, vilket gjorde henne inspirerad. Innan hon kom dit hade hon testat att resa utomlands, att 
gå på yogakurs, att vara på behandlingshem vid tre olika tillfällen, samt att gå på öppenvård, men 
inget av detta fungerade.  

Hon tror att de avgörande faktorerna i programmet för hennes tillfrisknande var att förstå 
sjukdomen och att ta den på allvar. Andra avgörande faktorer för henne var att ha en sponsor som 
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hon var helt ärlig mot. Även fjärdestegsinventeringen som görs på steg 4, där hon rensade upp och 
fick förståelse för sitt liv var viktig för henne. Hon berättade även att programmet gav henne verktyg 
att använda sig av, som att ringa någon i gemenskapen när hon mår dåligt, samt att lära sig meditera 
och be. Det viktigaste hon förstod att hon måste göra för att bibehålla sin nykterhet var att göra 
annorlunda, att ringa folk i gemenskapen och prata. Hon tror att det viktigaste att göra som ny i 
programmet är att ta en sponsor att känna tillit till.  

Hon tror även att hoppet är viktigt, då man ofta känner hopplöshet när man kommer dit. De 
rutiner hon genomför i syfte att bibehålla sin nykterhet är att varje morgon och kväll meditera i 10 till 
20 minuter, be böner, samt prata en kort stund med sin högre makt. På kvällen gör hon en inventering 
av dagen, samt en tacksamhetslista över saker hon känner sig tacksam för. Den största gåvan hon fått 
av programmet är att hon kan hantera sina känslor, att hon kan hjälpa andra, samt att hon har fått 
kontakt med något större än sig själv.  
 
Det hjälper att höra att någon förstår och vet hur det känns att inte få fly in i droger när det blir jobbigt i livet.  
 
Hon menar att gemenskapen och mötenas roll är det absolut viktigaste, hon menar att det är den som 
håller henne på banan känslomässigt och beteendemässigt. Hon använder gemenskapen genom att 
ringa till andra som hon lärt känna på mötena, när livet känns tungt, eller om hon känner sug efter 
droger. 

Andligheten har väldigt stor betydelse för henne, hon menar att andligheten är väsentlig om hon 
vill må bra. Hon tror att man kan hålla sig nykter på andlig brist (att inte vara i kontakt med sin högre 
makt), men vill man må bra på riktigt så finner man det genom andlighet.  

 
Jag är kärlek till mig själv och mina medmänniskor, jag har en ärlig kraft som styr mig istället för att jag och 
mitt ego styr mig.  

 
Med detta citat menar hon att andlighet för henne är en plats i henne själv, där hon kan se 
verkligheten för vad den är och tro på att hon får det hon behöver. Hon känner att det finns en plan 
för henne. 
 

Person B 
Det som fick henne att börja gå på möten var att hon kände en otillräcklighet i den behandling hon 
redan fått. Hon hade precis börjat gå till en beroendemottagning och få öppenvård, men kände att 
något fattades. Hon kände sig ensam och tom. Hon var rädd för sig själv efter allt hon utsatt sig själv 
för. Hon hade nyligen tagit en överdos som lett till mycket misär och ångest i hennes liv, och hade 
knappt några vänner kvar vid sin sida. Alla hade tröttnat på hennes beteende. Hon hade en bekant 
som gick i en tolvstegsgemenskap och frågade honom om hon fick följa med på ett möte. Hennes liv 
var ohanterligt, hon hade använt droger som lett till tunga psykoser och hon visste inte vad som var 
sant längre. Hennes första möte var mycket jobbigt, hon grät oavbrutet och hade svår ångest. Hon 
förstod inte att hennes liv hade kunnat bli så annorlunda mot vad hon egentligen ville.  

Hon gav programmet ett försök eftersom hon kände att hon inte hade så många alternativ. 
Dessutom kände hon igen folk som befann sig på mötena, vilket gav henne hopp. Hon menar att det 
var skönt att se att vissa av dem som hon tidigare hade tagit droger tillsammans med hade tillfrisknat 
från detta. Hon testade andra metoder innan hon hittade till tolvstegsprogrammet, så som öppenvård, 
antabus och beroendemottagningar, men det räckte inte. Hon tror att de avgörande faktorerna för 
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henne var att hon fick en sponsor direkt, samt att hon hade en drivkraft och vilja att må bra. Hon 
kände dessutom att hon ville vara duktig inför sin sponsor och ta sig igenom stegen snabbt och 
smidigt.  

 
Jag hade så många problem och visste inte var jag skulle börja, men jag förstod att jag måste börja någonstans 
och valde därför stegen, jag var desperat efter hjälp.  

 
Det viktigaste hon förstod att hon behövde göra i tolvstegsprogrammet var att hålla sig nykter, att inte 
ta återfall. Hon tror att det viktigaste att ta till sig som ny i programmet är att vara villig att ta emot 
hjälp, att lita på att folk förstår, att se likheter istället för olikheter med andra, samt att känna hopp till 
att det finns ett annat alternativ än drogerna. De rutiner hon genomför för att bibehålla sin nykterhet 
är att gå på möten, motionera, meditera, samt att läsa mycket böcker som handlar om nykterhet och 
välmående överlag. Det bästa hon har fått av programmet är en möjlighet att skaffa sig ett värdigt liv.  

 
Det meningslösa i livet blev plötsligt meningsfullt.  

 
Gemenskapens roll ser hon som väldigt betydande, hon menar att gemenskapen ersätter det gamla 
livet, som ofta innehåller vänner man brukade ta droger tillsammans med. Hon använder 
gemenskapen för att bryta isoleringen och visa sig sårbar med andra som hon litar på. Andligheten 
har väldigt stor betydelse enligt henne, extremt stor. Hon kände sig trygg med andligheten sedan 
tidigare, så det var inte jobbigt att höra folk prata om Gud heller. Hon menar att man måste släppa sig 
själv och lita på att något gott kan ske om man vågar släppa kontrollen. Hon ser andlighet som kärlek, 
och som hennes rena jag - det som tror på henne när hon inte tror på sig själv.  
 

Person C 
Det som fick Person C att börja gå på möten var ett ohanterligt liv och missbruk. Han hade fått ett tips 
från en nära släkting att följa med på ett möte, och i desperation att hitta något som kunde få honom 
att sluta dricka följde han med. Hans första möte var obehagligt och omskakande, men han kände 
starkt att han var på rätt plats. Han kände ångest och paranoia, han var misstänksam mot de andra på 
mötet och undrade om de verkligen gick att lita på. Han blev dock mycket välkomnad av de andra 
och kände någon form av samhörighet genom deras historier som visade sig likna hans. Den 
avgörande faktorn som fick honom att ge programmet ett försök var den starka känslan av 
igenkänning med de andra som var i samma situation. Han ville ha en nystart i livet och komma bort 
från sitt gamla liv kantat av misär, vilket ledde till att han gav programmet en chans.  

Innan Person C hittade programmet testade han att träffa alkoholläkare, äta antabus, samt gå i 
terapisamtal. Han tror att de avgörande faktorerna i programmet för hans tillfrisknande var att han 
snabbt fick vänner i programmet som gjorde att han kände gemenskap och samhörighet. Han tror 
även det var viktigt att han fick en sponsor som han gjorde stegen tillsammans med. Det viktigaste 
han förstod att han behövde göra för att bibehålla sin nykterhet var att gå på möten samt att 
genomföra programmet precis så som hans sponsor sa. Dessutom kände han att den egna drivkraften 
var viktig, att han var tvungen att ta ansvar för detta själv och inte lägga över det på någon annan. 

 
Jag insåg att ingen annan kommer göra det här åt mig, jag var tvungen att göra det själv. 
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Han tror att det viktigaste att ta till sig som ny i programmet är att inte låta sig skrämmas över uttryck 
som Gud, utan att försöka vara öppen och ärlig. Han själv hade svårt för uttrycket Gud till en början 
men stannade ändå kvar och gav programmet en chans. De rutiner han genomför i syfte att bibehålla 
sin nykterhet är att gå på möten, ringa sin sponsor, samt att arbeta med stegen. Det bästa han har fått 
av programmet menar han är ett liv som han är menad att leva. Nykterheten har gett honom möjlighet 
att leva ett normalt liv.  

Gemenskapens roll anser han vara mycket stor, han tror att det är nyckeln till hela tillfrisknandet. 
Detta då det fick honom att känna sig som en del av något för första gången i sitt liv. Han använder 
gemenskapen genom att ringa till någon annan i programmet när han behöver stöd. Andligheten har 
enligt Person C en jättestor roll även den. Andlighet för honom är att få distans till sig själv, till sitt 
ego, samt att vara sann mot sig själv.  

 
Andligheten behövs ju för att känna den där meningen med livet du vet.  

 
Med detta citat menar han att andligheten ger honom mening med sitt liv. Innan andligheten blev en 
del i hans liv kände han ofta meningslöshet, medan han numera känner att allt som händer i livet sker 
av en anledning.  
 

Person D 
Det som fick Person D att börja gå på möten var ett liv i kaos som han inte kunde hantera längre. Han 
visste att en god vän till honom gick på möten, men han hade aldrig vågat be om hjälp. Efter en tid 
svalde han tillslut stoltheten, tog mod till sig, ringde sin vän och bad om hjälp. Hans första möte var 
han väldigt nervös och omtumlad på, men han kände även en stark förlösande känsla. Detta var första 
gången han vågade släppa taget på riktigt och acceptera hur hans liv faktiskt såg ut. 

 
Äntligen kunde jag ge upp, nu fanns det ingen återvändo längre. Jag accepterade att jag var alkoholist och 
narkoman.  

 
Det som fick honom att ge programmet ett ärligt försök var den starka känslan av att ha nått sin 
botten. Han såg ingen annan utväg, och kunde lika gärna prova detta. En annan bidragande faktor var 
att han hade sett vad hans vän hade fått av programmet, vilket inspirerade honom. Han ville ha det 
som hans vän hade fått. Innan Person D testade tolvstegsprogrammet provade han också geografisk 
flykt ett antal gånger, vilket innebar att han reste till olika städer i tron om att missbruket inte skulle 
följa med. Han tänkte att det var Stockholm som gjorde att han använde droger, men samma sak 
inträffade oavsett vilken stad han besökte. Han testade även att satsa på träning, vilket inte heller 
fungerade. Ibland tänkte han att han kunde ta bilen till middagar på stan för att ha en anledning att 
inte dricka, men det slutade alltid med att han tog en taxi och lämnade bilen ändå.  

Person D tror att de avgörande faktorerna för hans tillfrisknande var att han hade en bra sponsor 
som han inte ville göra besviken. Hans sponsor var hård och tydlig mot honom, vilket ledde till att 
han inte vågade annat än att göra programmet som hans sponsor sa åt honom att göra. Det viktigaste 
han förstod att han behövde göra för att bibehålla sin nykterhet var att hålla total avhållsamhet från 
alla droger, men också att jobba bort drog-suget med sin sponsor med hjälp av arbetet i stegen. Han 
behövde ringa väldigt mycket till sin sponsor i början, så fort han mådde dåligt. Hans mående var 
mycket turbulent de första tre månaderna som nykter. Han tror att det viktigaste att ta till sig som ny i 
programmet är att ha tillit till processen som arbetet med stegen innebär.  
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Det kan ta ett tag att tillfriskna från detta men man får ju inte ge upp bara för att livet känns jobbigt ibland.  
 
De rutiner han genomför i syfte att bibehålla sin nykterhet är att göra en inventering av dagen varje 
kväll, genom att besvara sju frågor. Han ber även böner, mediterar fem minuter varje morgon, samt 
går igenom dagen och vad han ska göra med den. Den största gåvan han fått av programmet är att 
människor i hans närhet börjat lita mer och mer på honom igen, samt att han inte har kaos närvarande 
i sitt liv på samma sätt längre.   

Gemenskapen betyder väldigt mycket för honom, utan den skulle han inte hittat någon sponsor 
eller fått ta del av andras historier. Han använder gemenskapen i sitt liv genom att ringa till sin 
sponsor så ofta som möjligt, men har svårt att göra det ibland då hans låga självkänsla kan försöka 
intala honom att hans problem inte är tillräckligt stora för att någon annan ska vilja lyssna på dem. 
Andlighetens roll är även den enligt Person D väldigt betydande, eftersom att tolvstegsprogrammet är 
ett andligt handlingsprogram. Andlighet för honom vet han inte riktigt vad det är än, men han har 
bestämt sig för att tro på något, vad det än är.    

 
Jag vet inte riktigt vad andlighet är för mig än, men det känns ju som att det borde vara precis allt.  

 
Med detta citat menar han att andligheten och de rutiner som de medför i hans liv är avgörande för 
hans välmående, men han kan inte sätta fingret på exakt vad andlighet är för något än.  
 

Person E 
Det som fick Person E att börja gå på möten var en överdos som nästan ledde till hans död. När han 
var i England såg han en annons från en tolvstegsgemenskap med information om möten som fanns 
tillgängliga, och kort dessförinnan hade han nästan hade druckit ihjäl sig. När han såg annonsen fick 
han en stark känsla som talade om för honom att han behövde gå på ett möte så fort han kom hem till 
Sverige, vilket han gjorde.  

Han beskrev att han under sitt första möte fick en känsla av att gemenskapen var en form av sekt, 
då många pratade om Gud och förklarade hur bra programmet fungerade - som att programmet var 
det enda alternativet. Han kände dock också att det var väldigt roligt på mötet, då många skrattade åt 
allt galet som de gjort när de varit påverkade av drogen. Det som fick honom att ge programmet ett 
försök var en stark känsla av att det antingen är döden eller programmet som gäller. Han hade försökt 
dricka sig själv till döds för att inte behöva känna någonting längre.  

 
Tillslut ville jag bara att det skulle bli tyst i huvudet.  

 
Han kände attraktion gentemot programmet, attraktion till att livet inte längre behövde vara hopplöst. 
Han kände att han hade misslyckats i sitt liv vad gällde både jobb och familj, och drogerna kändes 
som den enda valmöjligheten för att känna tillfällig glädje. Innan han hittade tolvstegsprogrammet 
testade han olika former av extremsporter i syfte att hålla sig borta från droger, och ibland testade han 
även att hålla sig nykter för att hans fru ville det. Men inget av detta höll i längden. Han tror att de 
avgörande faktorerna i programmet för hans tillfrisknande var att han förlät sig själv för allt han gjort, 
samt att han förlät andra människor som gjort honom illa. Det viktigaste han förstod att han behövde 
göra för att bibehålla sin nykterhet var att lyssna på vad hans sponsor sa och sedan genomföra det. 
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Han kände starkt att hade förlorat sin rätt att ta beslut, som inte ledde honom någonstans längre. Han 
var trött på sina egna beslut.  

Person E anser att det viktigaste att göra som ny i programmet är att vara villig att förändra sitt liv, 
samt att vara ärlig med sin sponsor. De rutiner han genomför i syfte att bibehålla sin nykterhet är att 
be sina böner, samt att meditera, vilket han dock har lätt att glömma emellanåt. En annan rutin han 
genomför är att han är sponsor åt andra som kommer till programmet, vilket innebär att han hjälper 
någon annan genom stegen på samma sätt som hans sponsor hjälpte honom. Den största vinsten han 
fått av programmet är sinnesro, och att det för det mesta äntligen är tyst i huvudet.  

Gemenskapen betyder jättemycket för honom, på grund av att den gjorde så att han inte kände sig 
ensam längre. Känslan av att tillhöra något anser han vara mycket viktig. Han använder gemenskapen 
till allt, han umgås med dem i gemenskapen på fritiden och ringer sin sponsor när han behöver stöd.  

 
Människans ego är ondska, och Gud är motsatsen till detta - den goda energin.  

 
Med detta citat menar Person E att andlighet för honom är god energi, vilket han också ser som sin 
högre makt. Andligheten har en jättestor roll enligt honom, han menar att det är en grundpelare i 
programmet. 

Sammanfattning av resultaten 
Studiens resultat visade att samtliga frågeställningar besvarades utav deltagarna på ett utförligt sätt. 
Det gick att sammanfatta deltagarnas svar och hitta en form av röd tråd, vilket gjordes genom 
hermeneutiken som analysmetod, vilket innebar att hitta liknade svar hos deltagarna genom cirkulära 
processer (Alvesson & Sköldberg, 2008). Genom detta kunde en sammanfattning sedan utföras, och 
frågeställningarna kunde besvaras.  

Denna sammanfattning av resultaten har tagits fram genom en ytterligare transkribering av 
svaren, likt en nedbantning, i syfte att tydliggöra intervjupersonernas svar i ett mer kortfattat format 
samt besvara frågeställningarna. Frågeställningarna står formulerade i rubriker, sedan följer svaren på 
frågeställningarna under dem i kortfattade meningar. En analys av resultatet samt en diskussion kring 
huvudfrågeställningen följer sedan under diskussionsavsnittet.   

 
1. Vilka faktorer i tolvstegsprogrammet hjälper drogberoende att tillfriskna?  

Att inspireras av andra på möten som har fungerande liv, att känna hopp. Att ha en sponsor att göra 
stegen med och vara helt ärlig mot. Att ringa till andra i gemenskapen och vara villig att ta emot hjälp 
från dem. Att vara sponsor åt och hjälpa andra som är nya i programmet. Att meditera och be till sin 
högre makt varje morgon. Att inventera sin dag varje kväll och skriva tacksamhetslista. Att ha tillit till 
processen och ha tålamod med sig själv. Att förlåta sig själv och andra, och gottgöra dem man gjort 
illa. 

 
2. Vilken roll spelar gemenskapen för tillfrisknandet?  

Används för att ringa sponsor och få stöd i jobbiga stunder som vid drog-sug. Används för att känna 
igenkänning och empati från andra som förstår. Används för att bryta isoleringen och visa sig sårbar. 
Används för att känna att man är en del av något, att man inte är ensam.  

 
3. Vilken roll spelar andligheten för tillfrisknandet?  
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Används för att känna tillit till att man har en plats i livet, en livsplan. En ärlig kraft större än sig själv 
som styr ens liv istället för ens ego. Är kärlek och god energi, något som tror på en och älskar en. Ger 
mening till det som känns meningslöst. 

Diskussion 
I detta kapitel följer en diskussion avseende de faktorer som hittats i det empiriska materialet, i syfte 
att ansluta studiens frågeställningar till resultaten. Sammankoppling av resultaten till tidigare 
forskning förankrar faktorerna som definierats av deltagarna ytterligare enligt hermeneutiken, vilket 
ger skäl för diskussionen kring detta (Alvesson & Sköldberg, 2008). Faktorerna i detta fall avser dem 
som visade sig hjälpa drogberoende att tillfriskna genom tolvstegsprogrammet, vilka i resultaten 
visade sig vara gemenskapen, andligheten, samt de dagliga rutinerna.  

 Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer i tolvstegsprogrammet som var avgörande 
för deltagarna i deras kamp mot drogberoendet, med målet att tillfriskna. Syftet uppfylldes med hjälp 
av deltagarnas erkännande av sina erfarenheter av tolvstegsprogrammet och vad det har gett just 
dem. Genom svaren på frågeställningarna i resultatet kan det antydas att kontakt med andra i 
gemenskapen, andlighet och upprätthållande av dagliga rutiner är de viktigaste faktorerna att 
tillämpa för att ett tillfrisknande från drogberoendet ska kunna äga rum, enligt deltagarna i studien.  

Ett förvånande resultat var att andligheten spelade en så pass stor roll för tillfrisknandet. 
Författaren till studien anade redan innan att andligheten hade en betydelse i och med förförståelsen, 
men inte så pass stor som resultatet antydde att den hade. En svaghet med studien anser författaren 
vara att urvalet är så pass litet att det inte är möjligt att generalisera till en hel population.  

Valet av metod bedöms dock i det stora hela vara till fördel för studien, då den gav författaren en 
mycket djup förståelse för deltagarna och deras arbete i tolvstegsprogrammet. Detta tack vare 
studiens kvalitativa ansats och den semistrukturerade intervjuguiden. Användandet av 
semistrukturerade intervjuer innebar en stor fördel för studien då det gav möjlighet att låta deltagarna 
utveckla sina svar djupare. En annan styrka med studien anser författaren vara att samtliga deltagare 
som användes i studien i sitt förflutna har haft ett beroende av droger, och är aktiva inom 
tolvstegsprogrammet än idag. Detta bedömes enligt författaren som ett tecken på trovärdighet av 
deltagarnas svar, vilka studiens resultat ligger till grund för.   

Det skulle kunna antas att dessa resultat kan vara överförbara på en större population, eftersom 
dessa svar även kan förankras och utläsas i tidigare forskning och litteratur. Mer om dessa 
förankringar följer under rubrikerna nedan. 
 

Gemenskap 
Faktorer kopplade till gemenskapens roll i tolvstegsprogrammet, såsom att inspireras av andra på 
möten, att ha en sponsor som man gör stegen med, att ringa till andra i gemenskapen, att vara villig 
att ta emot hjälp från andra, samt att vara sponsor åt andra i programmet, kan kopplas till den 
vetenskapliga artikeln skriven av Kelly, Dow, Yeterian och Kahler (2010), vars studie visade att 
tolvstegsmöten och gemenskapen med andra i samma situation hade en stark effekt för 
tillfrisknandet. 

Även Laudet, Stanick och Sands (2007) studie antydde att behandlingar mot drogberoende där 
tolvstegsmöten ingick, ledde till att deltagare från behandlingarna i större utsträckning fortsatte att 
leva i programmet, gå på möten och hålla sig nyktra. Dessutom anser jag att dessa tolvstegsmöten bör 
ses som en form av praktikgemenskap, eftersom drogberoende personer samlas i ett och samma rum 
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för att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra i syfte att tillfriskna från sitt drogberoende 
(Wenger, 1998; Agerberg, 2015). Detta styrker studiens resultat som visade att gemenskapens roll är 
mycket betydande för tillfrisknandet.   
 

 
Andlighet 
Faktorer kopplade till andlighetens roll i tolvstegsprogrammet, såsom att meditera och be till sin 
högre makt varje morgon, att ha tillit till tillfrisknandeprocessen, samt att förlåta sig själv och andra, 
kan förankras i det Nakken (2016) skriver om hur man behöver bli andlig för att tillfriskna från ett 
beroende. För att hitta andlighet och en högre makt att känna tillit till, kräver det att personen 
undersöker sig själv i relation till andliga principer. Genom att öva sig i andlig disciplin genom 
exempelvis meditation kan man lära sig att leva i nuet och vara närvarande, vilket är nödvändigt då 
drogberoende personer alltför ofta tänker på framtiden – när ska nästa intag ske, vem ska ringas, hur 
ska pengarna fås fram, och så vidare. Förr eller senare blir dessa principer en del av dem som 
människor, vilket skapar ett så kallat levande samvete, som hela tiden påminner dem om att droger 
inte är lösningen på deras problem. Detta styrker studiens resultat som visade att andligheten är 
mycket betydande för tillfrisknandet.   

 
Dagliga rutiner 
Även dagliga rutiner som att inventera sin dag varje kväll, skriva en tacksamhetslista och gottgöra 
dem som skadats genom missbruket, visade sig vara viktiga faktorer för studiens deltagare. Dessa 
faktorer går även att sätta i förbindelse till Nakkens (2016), då han menar att en drogberoende person 
måste göra personliga inventeringar av sig själv regelbundet, för att arbeta på att kontrollera sina 
impulser mot att ta till droger. Dessa inventeringar görs genom att dagligen skriva en lista på kvällen 
avseende hur ens beteende sett ut under dagen. Denna rutin påminner personen om hur lätt det är att 
falla tillbaka i gamla vanor.  

Nakken (2016) menar även att en drogberoende person bör gottgöra de människor som skadats 
under dennes tid som droganvändare, för att rensa upp i det förflutna och kunna gå vidare. Han 
nämner även att man genom förändring av sina ritualer, som exempelvis att inte ta en öl för att fira en 
bra dag på jobbet, utan istället gå på ett tolvstegsmöte, ändrar associationerna till belöningssystemet i 
hjärnan. Det framgår även att efterlevnad av tolvstegsprogrammets principer såsom ärlighet, tillit, 
mod, integritet, villighet, ödmjukhet, disciplin, kontakt med högre makt, samt att föra budskapet 
vidare, minskar risken för återfall. Detta styrker studiens resultat som visade att de dagliga rutinernas 
roll är mycket betydande för tillfrisknandet.   

 
Återkoppling till studiens syfte 
Efter att ha genomfört denna studie är författaren utav uppfattningen att tolvstegsprogrammet kan ses 
som en läroprocess för drogberoende personer uppnå drogfrihet genom. Genom att lära sig leva efter 
de faktorer som ansågs fungera enligt det som framkom i resultatet, bör ett tillfrisknade kunna 
uppstå, samt bestå genom upprätthållande av dagliga rutiner. Läroprocessen handlar om att upptäcka 
andlighet, det vill säga att lära sig leva andligt och träna sig i detta genom att meditera och be varje 
dag. Detta blir en pedagogisk handling då det kan förklaras som att träna sig i andlig disciplin. 
(Nakken, 2016) 
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En annan faktor som visade sig vara av vikt för tillfrisknandet var gemenskapen. Författaren till 
studien anser att närvaron på tolvstegsmöten kan beskrivas som en pedagogisk handling, med 
utgångspunkt i att personen går dit i syfte att lära sig tillhöra genom att söka stöd hos andra. Att ta sig 
till ett möte och lära sig av andra genom att lyssna på andras historier, kan sättas i förbindelse till 
teorin om sociokulturellt lärande. Att ringa till sina vänner eller sin sponsor i gemenskapen visade sig 
vara en avgörande faktor för drogfriheten i denna studie, vilket även det kan relateras till 
sociokulturellt lärande. (Säljö, 2010) 
Som nämnt i studiens bakgrund menar Säljö (2010) att människan kan utveckla sitt lärande genom 
kommunikation. Han menar att människans lärande framför allt sker genom socialt samspel med 
andra, och att det vardagliga samtalet är en av de viktigaste delarna i kunskapsbildning. Detta kan 
förankras i det som framkom i resultatet angående vikten att ringa andra i gemenskapen, eftersom ett 
vardagligt samtal med någon i samma situation då kan förklaras som lärande enligt Säljös åsikt. Jag 
kopplar även detta till Wengers (1998) begreppsbestämning av att lärande sker genom deltagande i så 
kallade handlingsgemenskaper, vilka tolvstegsmötena skulle kunna beskrivas som. Där sitter dessa 
individer på tolvstegsmöten, i en handlingsgemenskap, och lär sig av varandra genom att lyssna och 
dela med sig.   

 

Sammanfattning av studiens viktigaste resultat 
Denna studie har påvisat att de avgörande faktorerna i tolvstegsprogrammet för att ett tillfrisknande 
ska uppstå är upplevelsen av gemenskap, ett andligt uppvaknande, samt genomförandet av dagliga 
rutiner. Av gemenskapen fick deltagarna i studien en känsla av sammanhang, som visade sig vara 
direkt avgörande för deras välmående och fortsatta nykterhet. Andligheten gav dem en känsla av tillit 
och trygghet i att någon annan hjälper dem att hitta rätt i livet, samt en möjlighet att leva i nuet och 
känna sinnesro genom meditation. Av de dagliga rutinerna framgick det i resultatet att dessa var 
avgörande för att hålla nykterheten och det goda måendet stabilt, genom att exempelvis inventera sin 
dag varje kväll och gå på tolvstegsmöten regelbundet.  

Samtliga frågeställningar besvarades i resultatet, och likaså huvudfrågeställningen - ett lärande 
kan uppstå i tolvstegsprogrammet. Tolvstegsgemenskapen kan förlikas vid en praktikgemenskap där 
deltagarna lär sig av varandra genom att utbyta erfarenheter, och kan därför ses som en läroprocess 
(Wenger, 1998). Även Säljö (2010) poängterar vikten av att lära sig i samspel med andra, 
sociokulturellt lärande, vilket motiverar synen på tolvstegsprogrammet som en läroprocess 
ytterligare.   

Deltagarna i studien kommer från olika miljöer, är av varierande ålder och varierande kön. 
Gemensamt för dem alla är dock att de på något sätt upplevt ett dåligt mående som fått dem att börja 
använda droger. Alla deltagare har velat skapa en förändring i sina liv, de har haft en vilja att 
tillfriskna vilket trycker ytterligare på det som en av deltagarna uttryckte om den egna viljan och 
vikten av att göra allt i sin makt för att tillfriskna, vilket även Nakken (2016) poängterade. Vidare 
menar Nakken att fröet till att tillfriskna fullt ut ligger inom varje enskild individ - det måste finnas en 
egen drivkraft att förändra sitt liv.   

Framtida studier 
I framtida studier skulle det vara intressant att granska hur andlighetens roll ser ut på ett mer 
genomgripande plan. En fundering som uppstår är av vilken anledning andlighetens roll är så viktig, 
samt hur andligheten bör se ut för att ge bäst effekt på tillfrisknandet. Ett exempel på en framtida 
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studie skulle kunna vara att studera huruvida det är skillnad på andlighetens effekt i 
tolvstegsprogrammet om deltagaren innan programmet redan trodde på en högre makt, eller inte. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor:  

1. Hur gammal är du? 
2. Man eller kvinna? 
3. Var bor du? 
4. Hur länge har du varit drogfri? 
5. Vad var din huvuddrog? 
6. Hur många möten i veckan går du på? 

Vilka faktorer i tolvstegsprogrammet hjälper drogberoende att tillfriskna? 
7. Kan du berätta om hur och varför du började gå på tolvstegsmöten? 
8. Hur var ditt första möte? 
9. Vad fick dig att ge programmet ett försök, vad fick dig att fastna?  
10. Testade du några andra metoder också? 
11. Vad tror du var de avgörande faktorerna i programmet för ditt tillfrisknade? 
12. Vad var det viktigaste du förstod att du måste göra för att bibehålla din nykterhet? 
13. Vilka ritualer genomför du i syfte att bibehålla din nykterhet? 
14. Vad tror du är det viktigaste att vara öppen för att ta till sig när man kommer som ny 

till programmet och har kort drogfri tid? 

Gemenskapen/möten: 
15. Hur vill du beskriva gemenskapen/möten och dess roll för tillfrisknandet? 
16. Hur använder du gemenskapen i ditt liv? 

Andligheten: 
17. Vad kan du berätta om andligheten som programmet bygger på och dess roll för 

tillfrisknandet? 
18. Vad är andlighet för dig?  

Avslutande frågor: 
19. Vilken är den största vinsten du fått av programmet? 
20.  Något annat du vill tillägga?  
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Bilaga 2 
 

Missivbrev 

 
Hej! Mitt namn är Johanna Lagerström och jag är en student från 
beteendevetenskapsprogrammet på Mittuniversitetet som nu är inne på min sista termin och 
för tillfället skriver på mitt examensarbete i pedagogik. Mitt valda ämne är att studera 
tolvstegsprogrammet mot drogmissbruk som en pedagogisk process.  

Syftet med detta arbete är att utkristallisera vilka faktorer i tolvstegsprogrammet som gör 
att drogmissbrukare tillfrisknar. Jag vill ta reda på om tolvstegsprogrammet kan ses som en 
läroprocess, om man kan lära sig att leva nyktert.  

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring ämnet, men har också för avsikt att 
ta hjälp av drogmissbrukare som tillfrisknat av tolvstegsprogrammet, genom intervjuer. 
Därmed vill jag intervjua dig, som har dina erfarenheter som är värdefulla för mig och mitt 
arbete. Intervjun kommer att bestå av 20 frågor och min förhoppning är att en givande 
diskussion med följdfrågor och sidospår ska uppstå. Intervjun tar ca 45 minuter och jag 
hoppas att du har möjlighet att delta.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta 
intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 
och resultatet kommer enbart att användas i detta forskningsändamål.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare för mer information.  
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