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Abstract 

Karlsson. A (2015). Importance of spirituality and social support for quitting narcotics - 

Experiences of the12 step program. Bachelor thesis in Public Health science. Department of 

work- and public health science. The academy of health and working life. University of 

Gävle, Sweden. 

The aim of this study was to examine how individuals felt being off narcotics by using the 

twelve step program. By using qualitative directed content analysis and three research 

questions the aim of the study was answered. The research questions were: In what way does 

individuals experience that the twelve step program is helping them stop using narcotics? 

How is the social support perceived when it comes to stop using narcotics? How is the 

program's spiritual element perceived? The result showed that all five respondents felt that the 

twelve step program helped them to stay of drugs. They felt that the social support of drugs 

narcotics meetings was important to stay drug free but the five respondents experienced the 

programs spirituality different. The result showed that the twelve step program, with its social 

support during the drugs anonymous meetings, was working by helping drug abusers staying 

free from drugs.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur det upplevs att sluta med narkotika med hjälp av 12 

stegsprogrammet. Med hjälp av en kvalitativ riktad innehållsanalys och tre frågeställningar 

besvarades syftet. Studiens frågeställningar var: Hur upplevs det att sluta med narkotika med 

hjälp av 12 stegsprogrammet? Hur upplevs det sociala stödet när det gäller att sluta med 

narkotika? Hur upplevs programmets andliga inslag? Studiens visade att samtliga fem 

respondenter upplevde att 12 stegsprogrammet hjälpte dem att hålla sig drogfria. Det sociala 

stödet på NA möten var viktigt för att hålla sig drogfri och respondenterna upplevde det 

andliga inslaget olika eftersom det varierar från person till person vad som är andligt. Studiens 

resultat visade att 12 stegs programmet var en fungerande metod för drogmissbrukare att hålla 

sig drogfria med hjälp av det sociala stödet på NA mötena. Förslag till fortsatt forskning är att 

göra en kvantitativ studie. 
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Förord 

Hälsopedagogiska programmet har gett mig en tydlig bild att hälsa är mycket mer än fysisk 

aktivitet och kostvanor. Jag har lärt mig att hälsa betyder olika från person till person och att 

jag som hälsopedagog har en viktig roll i samhället. 

Jag vill börja med att tacka mina respondenter som ställde upp för intervju, utan er hade inte 

detta examensarbete kunnat göras. Jag vill ge ett stort tack till min handledare Maria Savela 

för hennes konstruktiva kritik genom hela uppsatsen. Detta har varit till stor hjälp för mig att 

skriva fram ett examensarbete som jag känner jag mig väldigt nöjd med och som har varit 

inspirerande att skriva. 

Jag vill tacka mina vänner som läst min uppsats och kommit med kommentarer och jag vill ge 

ett speciellt tack till min familj som stöttat mig genom hela processen. 
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1. Inledning 

Narkotika användning är ett stort folkhälsoproblem som fortsätter att öka runt om i 

världen där det idag är uppskattningsvis cirka 25 miljoner individer använder sig av 

narkotika (Wramner, Pellmer & Hellström, 2011, s. 130). Narkotika användning 

påverkar den enskilda individen både fysiskt och psykiskt och leder till ekonomiska 

kostnader, sociala effekter och i många fall till kriminalitet samt orsakar belastning för 

hälso- och sjukvården (Wramner et al. 2011, s. 150-151). Ett sätt att hantera 

narkotikamissbruk är att arbeta med självhjälpsprogram för att minska narkotika 

användningen. Därför är det av vikt att studera självhjälpsprogram i ett 

utvärderingssyfte. I den här uppsatsen undersöks respondenters upplevelse att sluta med 

narkotika med hjälp av 12 stegsprogrammet. Programmet är kostnadsfritt och kan hjälpa 

fler narkotika användare. Därför är viktigt att samhället får mer kunskap om effekten av 

12 stegsprogrammet. 

 

2. Narkotikadödlighet   

Det är ungefär 69 000 narkotika användare varje år som dör för att de överdoserar starka 

beroendeframkallande substanser under en längre tid (WHO, 2014). Det gäller 

framförallt de som injicerar narkotika. Narkotika är ett samlingsnamn för olagliga 

rusmedel av olika arter (Läkemedelsverket, 2015). År 2010 uppskattades 16 651 

individer ha dött av opiod överdoser i USA (ibid.). Idag är det 110 miljoner individer i 

månaden som använder sig av narkotika och av dessa är det cirka 25 miljoner som har 

stora problem med förbjudna droger (Wramner et al. 2011, s. 130). I Europa är det 

ungefär 10 000-20 000 användare av opioder och den största orsaken till dödsfall är 

framförallt heroin. 2012 rapporterades att totalt 6100 dödsfall berodde på överdos 

(CAN, 2014). Det finns officiella uppgifter från Nationella Dödsorsaksregistret som har 

visat att från och med åren 2012 till 2013 har dödsfall i Sverige orsakats av 

narkotikaanvändning ökat (Folkhälsomyndigheten, 2014, s 13)  

Allt fler väljer att handla narkotika över internet eftersom det både är smidigare och mer 

anonymt för den enskilda individen (EMCDDA, 2015, s. 6). Vilket är en negativ 

utveckling för folkhälsan eftersom det blir allt svårare att nå fram till de individer som 

väljer att sitta hemma. Det här kan leda till att narkotikamissbruket växer sig allt större 

och allt fler riskerar att bli beroende vilket påverkar folkhälsan om de personerna 

riskerar att skada sig eller blir allvarligt sjuka (ibid.).  

 

2.1 Hälsans bestämningsfaktorer  

I Sverige är det generella målet för folkhälsoarbetet att forma samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Arbetet underlättas med hjälp av de 11 folkhälsomålen i 

Sverige. Hälsans bestämningsfaktorer påverkar hälsan och några av faktorerna är 

relationer, levnadsvanor, faktorer i samhället och biologiska faktorer. Levnadsvanor kan 

ha stor påverkan på hälsan eftersom individen själv kan påverka sina levnadsvanor. Den 

sociala miljön kan också påverkas av individens levnadsvanor. Narkotika användare har 

större risk att dö tidigare för de utsätter sin kropp för inre och yttre skador vilket kan 

leda till medicinska och sociala skador. Individer med ett narkotikaberoende har ofta 

olika typer av psykiska sjukdomar, besvär och ökar risken för ohälsa. Det är allt fler 

http://www.synonymer.se/?query=på%20ett%20ungefär
http://sv.wikipedia.org/wiki/Beroende
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individer som får sjukhus vård för detta vilket visar att samhället har ett behov av 

åtgärdsprogram (ibid.). 

 

2.2 Målområde 11 

Den svenska narkotikapolitiken arbetar med målområde 11 som behandlar Alkohol, 

narkotika, dopning, tobak och spel (Folkhälsomyndigheten, 2014) och detta mål innebär 

att riksdagen och regeringen vill minska användandet av alkohol och tobak och att 

samhället ska vara fritt från dopning och narkotika. De vill erbjuda ett samhälle som är 

tryggt att växa upp i och att den svenska narkotikapolitiken vill arbeta fram ett 

narkotikafritt samhälle. Detta målområde inkluderar fler politikområden och olika 

aktörer som exempelvis landsting, statliga myndigheter, kommuner samt frivilliga 

organisationer (ibid.). Finns det en önskan att nå ett samhälle fritt från narkotika är det 

viktigt att erbjuda evidensbaserade åtgärder för detta.  

 

2.3 Olika typer av program  

Det finns flera olika program som är effektiva när en individ ska sluta använda 

narkotika som exempelvis Kognitiv Beteendeterapi och Community Reinforcement 

Approach (Folkhälsomyndigheten, 2010, s. 55). Förutom de två programmen finns 12 

stegsprogrammet som började användas på 1940-talet och pågår fortfarande och 

används bland annat av staten, landsting och kommuner. Programmet har visat sig vara 

effektivt för individer som vill sluta med narkotika och därför valdes 12 

stegsprogrammet för denna studie. Idag finns det runt om i världen olika 

självhjälpsgrupper inom 12 stegsprogrammet som Anonyma Narkomaner, Anonyma 

Spelare och Anonyma Alkoholister (ibid.). 

12 stegsprogrammet är ett självhjälpsprogram och är en viktig aktör vid det 

förebyggande arbetet av narkotika. Det är viktigt att ta till vara den kunskap och 

erfarenhet som finns där eftersom självhjälpsprogram har medlemmar som själv är 

beroende och vill sluta med narkotika. Medlemmarna kan dela sina upplevelser, 

kunskap och finna stöd hos varandra. Samarbetet med kommunerna och 

självhjälpsprogram måste öka för att få mer stöd att utveckla verksamheten. Det kan 

handla om att lättare ha tillgång till en lämplig lokal (ibid.). 

 

 

2.4 Tolvstegsprogrammets historia 

De tolv stegen skapades för Anonyma Alkoholister och numera har individuella 

utformningar av stegen skapats runt om i världen vid olika sorters missbruk (Carlsson, 

2012, s. 171-172). Termen alkohol bytts ut mot det missbruk som gäller och i detta fall 

mot narkotika. Men själva grunden är densamma som i Anonyma Alkoholisters tolv 

steg. Grundaren för Anonyma Alkoholister var börsmäklaren Bill Wilson och läkaren 

Bob Smith och organisationen utvecklades i USA under 1930-talet och började 

användas i slutet av 40-talet (ibid.). Inom 12 stegsprogrammets får individen lärdom om 

att beroendet är en sjukdom och ska därför inte ta på sig skulden för sitt drickande men 

däremot ta ansvar för sitt tillfrisknande (Statens institutionsstyrelse, 2014). 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/
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2.5 Anonyma Narkomaner 

Anonyma narkomaner förkortas [NA] på svenska eftersom det heter Narcotics 

Anonymous på engelska (NA Region Sverige, 2015). NA är en frivillig gemenskap för 

både män och kvinnor för narkotika har blivit ett stort problem i det vardagliga livet. 

Anonyma narkomaner går på regelbundna möten varje vecka och de använder sig av de 

tolv stegen i tolvstegsprogrammet. På mötena tar individerna del av varandras 

berättelser, erfarenhet, tankar och känslor. Tillsammans finner de socialt stöd hos 

varandra och styrka att leva ett narkotikafritt liv (ibid.). Socialt stöd definieras som 

personliga kontakter, sympati och inlevelser som sker i en grupp (Egidius, 1994, s. 

506). Varje medlem har en sponsor och det är en erfaren medlem som ger vägledning, 

stöd och som tagit sig igenom alla de 12 stegen (NA Region Sverige, 2015). Sponsorn 

har kontakt med medlemmen både under och utanför mötena för att ge stöd att stå emot 

suget efter narkotika och kunna hålla sig narkotikafri. För att få vara medlem i 

Anonyma narkomaner krävs det att vilja sluta med narkotika samt att individen är 

beroende eller tror sig ha problem med narkotika. Programmet är öppet för alla och det 

kostar inget att vara medlem i NA därför att allt fler narkotika användare ska ha 

möjlighet att vara medlem i programmet (ibid.). 

Det finns ingen anknytning mellan Anonyma narkomaner och andra föreningar eller 

organisationer utan ekonomin utgår ifrån av bidrag därför att det är gratis (NA Region 

Sverige, 2015). Anonyma narkomaner är indelade i olika distrikt och vill en NA 

medlem köpa litteratur kan de vända sig till det distrikt de tillhör, litteraturen består av 

böcker och häften med information om NA. Anonyma narkomaner kan hjälpa individen 

med stöd i sitt tillfrisknande och fungerar även som en resurs för samhället eftersom det 

inte kostar pengar men ändå hjälper individer med narkotikaproblem (ibid.). 

 

2.6 Anonyma Narkomaner möte 

Syftet med att gå på ett NA-möte är för att medlemmarna ska kunna dela sitt 

tillfrisknande med andra individer som är beroende (NA Region Sverige, 2015). 

Rekommendationen för individerna som har ett beroende eller för de som tror sig ha det 

är att de rekommenderas av en erfaren medlem som har gjort alla stegen och som varit 

narkotika fri i många år är att de ska gå på ett NA möte varje dag i nittio dagar. 

Anledningen till att medlemmarna rekommenderas detta är för att de ska lära sig hur 

programmet fungerar, komma in i programmet och arbeta med de 12 stegen och lära 

känna de andra medlemmarna (ibid.). 

 

2.7 Tolvstegsprogrammets tolv steg 

Tolvstegsprogrammets har tolv steg och på det första steget maktlöshet handlar det om 

att medge sitt beroende och inse att detta är ett problem som inte kan lösas själv 

(Carlsson, 2012, s. 15-168). Det andra steget handlar om tillit. Här får individen 

reflektera över hur han eller hon ska få hjälp med sitt problem. Det tredje steget 

överlämnande innebär att släppa sitt kontrollbehov och lägga sina händer i en högre 

kraft. Att kunna inse att hjälp behövs för att lösa problemet oavsett vad hjälpen kommer 

ifrån. Steg fyra handlar om självrannsakan och att se tillbaka till livet som beroende och 

tänka igenom de handlingar som gett konsekvenser hos individen själv och till sin 

omgivning. Steg fem handlar om bekännelse då individen tar mod att berätta om sina 

känslor, beteenden och händelser till sin högre kraft, till sig själv och till sina 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.na.org%2F&ei=IKJQVaWOHsinsAHlq4HQCA&usg=AFQjCNHHbgCOZTYVpOyM6ci7fGhe8CyXyg&bvm=bv.92885102,d.bGg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.na.org%2F&ei=IKJQVaWOHsinsAHlq4HQCA&usg=AFQjCNHHbgCOZTYVpOyM6ci7fGhe8CyXyg&bvm=bv.92885102,d.bGg
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medmänniskor. Steg sex innebär vila, här gör sig individen av med sitt försvar och inser 

att sina rädslor är ett hinder. Steget innebär att släppa taget och leva livet mer öppet. 

Steg sju handlar om ofullkomlighet, Här ber individen om hjälp att bli kvitt sina rädslor 

och sitt destruktiva beteende (ibid.). 

Steg åtta handlar om förändring, här får individen göra en lista på de personer som 

drabbats och sårats av problemet. Steg nio handlar om handling. Här ber personen om 

förlåtelse till de personer som sårats och försöker gottgöra dem. Steg tio handlar om 

närvaro och på det här steget går individen igenom alla stegen för att kolla om något 

har missats men även om något nytt kommit fram som ska tas itu med. Steg elva 

handlar om bön, här tar individen tid för bön och meditation för att hitta vägledning om 

vad personen anser vara en högre krafts vilja i den aktuella situationen. Det tolfte och 

sista steget är givande, på det här steget delar individen med sig av det som han eller 

hon har lärt sig till de personer som behöver det för att de ska få stöd att hålla sig drogfri 

(ibid.). 

 

3. Upplevelser av Tolvstegsprogrammet 

När en droganvändare ska behandlas mot sitt beroende är det vanligt att de allra flesta 

tänker på att personen ska bli avgiftad (Agerberg 2004, s. 33-35). Den stora utmaningen 

är att hjälpa individerna att stå emot återfall och tvånget att ta drogen igen. 

 

3.1 Upplevelser att sluta med narkotika 

I New York gjordes en studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Rodriguez & 

Smith, 2014, s. 486-487) och den visade att deltagarna upplevde konflikt i förhållande 

till sin nya självkänsla och identitet. De upplevde att de hade svikit den gamla 

identiteten och utmanades att skapa en ny identitet som överensstämde med den nya 

sociala välden. De upplevde detta framförallt när de delade sina upplevelser på NA-

mötena. Men också till sina gamla vänner som de lämnade för att kunna leva ett 

drogfritt liv. Deltagarna upplevde också att de har utvecklat ett nytt sätt att se på sig 

själv. De såg sig själv som en person med ett tillfrisknat beroende (ibid.). 

I Washington DC gjordes en kvalitativ studie med djupintervjuer där fokus i studien var 

kvinnor som använde sig av de tolv stegen och deras upplevelse av maktlöshet 

(Matheson & McCollum, 2008, s. 1037-1041). Det var några av kvinnorna som 

upplevde att de kände sig maktlösa och att det var inte bra för deras återhämtning. Dessa 

kvinnor hade inte förstått att deras användning av droger hade blivit ett problem och 

behövde hjälp att ta sig ur beroendet. I studien framkom det även att begreppet 

maktlöshet behövde förtydligas i det första steget eftersom det var flera kvinnor som 

inte hade tagit till sig begreppets innebörd. Forskarnas slutsats var att känslan av 

maktlöshet kan vara vägen till ett nytt liv, men det kan vara svårt om individer inte 

förstår innebörden i det första steget (ibid.).  

En kvalitativ studie i USA gjordes med intervjuer som visade att unga vuxna upplevde 

att de inspirerades och uppmuntrades av andra medlemmar på mötena, som tagit sig 

igenom liknande problem (Labbe, Kelly & Slaymaker, 2014, s. 402-405). Andra 

upplevelser visade att längden på NA-mötena avgjorde om informanterna motiverades 

till att ta sig till mötena. Många informanter upplevde att 12 stegsmötena hjälpte de i sitt 

tillfrisknande (ibid.). 



5 

 

På en konferens i Michigan sammanfattades en rapport om empiriska belägg för 

effektiviteten i AA och NA (Krentzman, Robinson, Moore, Kelly, Laudet, White, 

Zemore, Kurtz & Strobbe 2011, s. 78). Konferensen visade att engagemanget i 12 

stegsprogrammet hjälpte medlemmarna att hålla sig drogfria. De upplevde att tre eller 

fler möten i veckan var en lagom mängd att gå på (ibid.). I Los Angeles gjordes en 

kvantitativ studie på 356 stycken personer med drog eller alkohol missbruk inom 12 

stegsbehandling (Fiorentine, 1999, s.95-96). I studien gjordes strukturerade Intervjuer 

från ett frågeformulär som redan var fastställt. Det var störst chans att förbli fri från 

droger var om deltagarna i självhjälpsgruppen deltog minst 1 gång per vecka. Studien 

visade också att individer som deltog mindre än en gång i veckan ökade risken för 

återfall (ibid.). 

En empirisk studie gjordes i USA på 3699 män som precis avslutat en medicinsk 

behandling och befann sig på behandlingshem (Ouimette, Finney & Moos, 1997, s. 

230). En utbildad psykolog inom bedömning och behandling av missbruk tillbringade 

ungefär 1-1,5 dagar på båda platserna för att observera antingen 1 eller fler 

behandlingsgrupper. Psykologen utförde också intervjuer på personalen om 

programmets inriktning och effektivitet. Även programdirektören intervjuades med 

hjälp av semistrukturerande intervjuer för att få en bild av programmets aktiviteter och 

mål som är relevant för behandling vid Kognitiv beteendeterapi och 12 

stegsprogrammet. Studien undersökte effekten i 12 stegsprogrammet och Kognitiv 

beteendeterapi och jämförde de med varandra för att se vilket program som var mest 

effektivt. Studien visade att 12 stegsprogrammet var effektiv att använda om individen 

ville sluta att missbruka droger. Studien visade också att 12 stegsprogrammet kunde 

kombineras med Kognitiv beteendeterapi (ibid.). 

I USA gjordes en kvalitativ studie med ett urval från straffrättsliga systemet som med 

hjälp av intervjuer undersökte betydelsen av att närvara på NA möten (Brown, O'Grady, 

Farrell, Flechner & Nurco, 2001, s. 157). De ville undersöka vilka egenskaper och 

faktorer som gjorde att deltagarna deltog i NA-möten. 154 deltagare med ett 

narkotikamissbruk befann sig inom öppenvården och deltog i en behandling mot 

missbruk. Studien visade att NA-mötena hjälpte deltagaren att hålla sig drogfri och 

risken att börja missbruka droger igen var stor om de slutade med NA-mötena (ibid.). 

 

3.2 Socialt stöd 

En kvalitativ studie gjordes i USA med intervjuer (Labbe, Kelly & Slaymaker, 2014, s. 

402-405) Studien visade att unga vuxna upplevde att 12 stegsprogrammet hjälpte dem 

att ta bort deras känsla av isolering tack vare det sociala stödet på mötena (ibid.). En 

multisite randomiserad kontrollerad studie gjord i USA visade att individer som deltar i 

grupp upplever att stödet ökar och minskar risken att börja missbruka igen (Donovan, 

Daley, Brigham, Hodgkins, Perl, Garrett, Doyle, Floyd, Knox, Botero, Kelly, Killeen, 

Hayes, Kau'i Baumhofer, Seamans, & Zammarelli 2013, s.104). Stödet i 12 

stegsprogrammet var en viktig faktor för att hålla sig drogfri (ibid.). 

På en konferens i Michigan sammanfattades en rapport om empiriska belägg för 

effektiviteten i AA och NA (Krentzman, et al. 2011, s. 78). Konferensen visade att 

engagemanget i 12 stegsprogrammet hjälpte medlemmarna att hålla sig drogfria. De 

upplevde att de fick det sociala stödet från deras sponsor som är en medlem i 

programmet. (ibid.). 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsv.wiktionary.org%2Fwiki%2Fengagemang&ei=nbUwVYyCPYaOsAGI6oH4CA&usg=AFQjCNEwfoFUZfKxGAEULo7KW8FDn89LJw&bvm=bv.91071109,d.bGg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsv.wiktionary.org%2Fwiki%2Fengagemang&ei=nbUwVYyCPYaOsAGI6oH4CA&usg=AFQjCNEwfoFUZfKxGAEULo7KW8FDn89LJw&bvm=bv.91071109,d.bGg
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En kohortstudie som gjordes i USA visade att avhopp från12 stegsprogrammet var 

vanligt (Kelly & Moos, 2003, s. 242). Det var 2518 män som deltog i undersökningen, 

och de deltog 90 dagar innan och efter behandling Orsaken till avhopp var att 

informanterna inte hade någon sponsor eller vänner i programmet. De upplevde att det 

sociala stödet saknades (ibid.). I Israel gjordes en kvalitativ studie med hjälp av 

djupintervjuer (Ronel, Gueta, Abramsohn, Caspi & Adelson 2015, s. 114, 1147). 

Forskningen visade att individerna upplevde att det sociala stödet på NA-mötena och 

mellan mötena hjälpte informanterna att hålla sig drogfria. Det kunde vara att någon 

medlem behövde hjälp med något eller behövde prata av sig till någon annan NA 

medlem (ibid.). 

 

3.3 Andlighet 

En kohortstudie som gjordes i USA visade att avhopp från 12 stegsprogrammet var 

vanligt (Kelly & Moos, 2003, s. 242). Det var 2518 män som deltog i studien, de deltog 

90 dagar innan och efter behandling. Orsak till avhopp från programmet var att 

informanterna inte var religiösa och upplevde att de inte kunde tillgodogöra sig i ett 

program som baserades på andlighet (ibid.). 

En kvalitativ studie gjordes i USA på 101 stycken substans missbrukare inom 

öppenvården (Laudet, 2003, s. 2026, 2033-2040). Datainsamlingen samlades in med ett 

frågeformulär med öppna svarsalternativ och med hjälp av kvalitativa intervjuer. I 

studien undersökte de attityder och tillit till självhjälpsgrupper inom 12 

stegsprogrammet och faktorer som leder till att en del individer väljer att inte vara med i 

de här grupperna. Det visade sig att den religiösa aspekten inom NA upplevdes som ett 

problem hos en del av individerna i studien. Det religiösa kunde bidra till en sämre 

behandling (ibid.). 

I Israel gjordes en kvalitativ studie med hjälp av djupintervjuer (Ronel, Gueta, 

Abramsohn, Caspi & Adelson 2015, s. 114, 1147). Studien visade att respondenterna 

upplevde att Gud kunde hjälpa på olika sätt. En av respondenterna upplevde att kunna 

lämna sin känsla av maktlöshet och sitt destruktiva beteende till Gud. Efteråt var 

upplevelsen en känsla av lättnad och förmåga att kunna göra på ett annat sätt. Andra 

deltagare upplevde att de hade svårt att ta till sig det andliga och även kunna släppa 

kontrollen över sitt liv (ibid.).  

 

4. Teoretisk ansats 

4.1 Socialt Kapital 

Definition på socialt kapital är att sociala resurser, grupper och individer tillsammans 

utvecklar goda sociala relationer (Medin & Alexandersson, 2000, s.138). Teorin socialt 

kapital handlar om att det finns ett kapital av sociala resurser emellan oss individer 

(Coleman 2000, s. 16-19, 23). I det sociala kapitalet ingår sociala resurser som socialt 

deltagande, socialt nätverk, tillit samt socialt stöd. Socialt nätverk innebär att fler 

individer har kontakt med varandra och kan påverka varandra. Den här studien använder 

teorin socialt kapital som innebär att hitta sociala resurser i en grupp (ibid.) Socialt 

kapital går att relatera till 12 stegs programmet genom att individer hittar sociala 

resurser på NA mötena (Labbe et al. 2014). Resurserna som fanns hjälpte individerna att 

må bra som i sin tur ökade grupptillhörigheten, stödet och glädje på mötena (ibid.).  

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FKohortstudier&ei=vM00VbKBJsmZsAGTx4DIBQ&usg=AFQjCNHR5KWmMIw31PcX8Z6AW3GSWkxobg&bvm=bv.91071109,d.bGg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FKohortstudier&ei=vM00VbKBJsmZsAGTx4DIBQ&usg=AFQjCNHR5KWmMIw31PcX8Z6AW3GSWkxobg&bvm=bv.91071109,d.bGg
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4.2 Sociala Ritualer 

En annan teori som denna studie använder är sociala ritualer (Collins 2004, s. 44). 

Teorin är en process som sker när medlemmar träffas i en grupp och tillsammans 

utvecklar ett gemensamt fokus. Medlemmarna kan dras in i varandras känslostämning 

och i rummet bildas en känslobetonad energi vilket kan leda till att medlemmarna 

känner att de hör ihop och att det finns en mening att vara där tillsammans samt att de 

blir helt uppfyllda av varandra (ibid.). 12 stegs programmet går att relatera till sociala 

ritualer genom att individerna på NA mötena upplever en form av ”vi” känsla när de 

delar med sig av sina tidigare erfarenheter. (Brown et al.) 

 

5. Problemformulering 

Det sker en ökning av narkotikadödligheten i världen och Europa. Forskning är överens 

om att det sociala stödet på NA möten hjälper respondenterna att hålla sig drogfria. 

Forskning visade även att den andliga aspekten var orsak till att en del respondenter 

hoppade av 12 stegsprogrammet eftersom de inte kunde tillgodose sig i ett andligt 

program. För att kunna arbeta fram ett narkotikafritt samhälle behövs förutom statliga 

myndigheter, landsting och kommuner också självhjälpsprogram. Självhjälpsprogram är 

en resurs för samhället för de resurserna når ut till fler respondenter eftersom 

medlemskapet är kostnadsfritt. Det är av stor vikt att undersöka hur det upplevs att sluta 

med narkotika med hjälp av 12 stegsprogrammet. Det behövs mer kunskap om 

självhjälpsprograms betydelse för att minska drogmissbruket i samhället och hjälpa fler 

individer med ett beroende problem. 

 

6. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur det upplevs att sluta med narkotika med hjälp av 

12 stegsprogrammet. 

6.1 Frågeställningar 

1. Hur upplevs det att sluta med narkotika med hjälp av 12 stegsprogrammet? 

2. Hur upplevs det sociala stödet när det gäller att sluta med narkotika? 

3. Hur upplevs programmets andliga inslag? 

 

7. Metod 

7.1 Val av metod och design 

För att få en djupare förståelse om respondenternas upplevelse av 12 stegsprogrammet 

valdes utifrån syftet en empirisk kvalitativ metod (Bryman, 2012, s. 415). 

Semistrukturerad intervju valdes som intervjumetod för att eget missbruk kan vara 

känsligt ämne att prata om och det fanns fokus på tydliga teman som kunde besvara 

syftet med hjälp av en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden hade formulerats av 

intervjuledaren innan intervjuerna genomfördes och skrevs fram med öppna 

svarsalternativ för att respondenterna skulle ha möjlighet att svara på det sätt som 

upplevdes mest bekvämt (ibid.). 

http://www.synonymer.se/?query=k%E4nslobetonad


8 

 

7.2. Dataanalys 

Till den här studien valdes en kvalitativ riktad innehållsanalys med en deduktiv ansats 

(Bryman, 2012, s. 505). En deduktiv ansats innebär att forskaren följer en väg som 

redan är bevisad och det innebär att forskaren riktar innehållsanalysen (ibid.). 

Intervjuledaren visste innan intervjuerna genomfördes vad som skulle studeras och vilka 

kategorier som de kodade meningarna skulle placeras i. Intervjumaterialet 

transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhet. Efter att ha läst 

materialet togs irrelevant text bort och sen kodades texten med olika färger och 

meningarna som handlade om att sluta med hjälp av programmet fick en färg, 

textmaterialet som handlade om socialt stöd fick en annan färg och den text som 

handlade om andlighet fick en tredje färg. Efter att ha kodat meningarna med olika 

färger placerades de i förbestämda kategorier sluta med hjälp av programmet socialt 

stöd och andlighet. När meningarna låg i kategorierna gjordes en noggrannare tolkning 

av textinnehållet. När detta var gjort skrevs ett resultat som bestod av både text och 

citat. 

 

7.3 Urvalsmetod 

I den här studien användes ett målinriktat urval (Bryman, 2012, s. 434) I ett målinriktat 

urval väljs relevanta personer ut som uppfyller studiens syfte. Målinriktat urval är ett 

välplanerat tillvägagångssätt när särskilda typer och mängd data väljs ut från vad 

studien undersöker och har resurser till (ibid.). Denna studie hade syfte att undersöka 

hur det upplevdes att sluta med narkotika med hjälp av 12 stegsprogrammet. Detta 

påverkade val av respondenter som innefattar urvalet och inkluderingskriterier för 

studien var följande; att respondenterna skulle vilja sluta med narkotika och gå på öppna 

möten för anonyma narkomaner. Individerna som intervjuades var både män och 

kvinnor i åldrarna 18 år och uppåt och använde sig av 12 stegsprogrammet för att sluta 

med narkotika. Ovanstående kriterier har tagits hänsyn till studiens urval.  

 

7.4 Första steget att ta kontakt 

Första steget var att läsa på hemsidan Anonyma Narkomaner Region Sverige på 

internet. På hemsidan fanns tillgängliga öppna NA möten som visade vilka möten vem 

som helst kunde gå på. Val av öppet möte blev ”Bara för idag”.  

Innan mötet började gick intervjuledaren fram till en kvinna som satt bakom ett bord i 

mitten av rummet och bredvid henne satt en manlig och en kvinnlig medlem. 

Intervjuledaren berättade om studiens syfte och ställde frågor hur gamla de var? om de 

ville sluta använda narkotika?, om de gick på öppna anonyma narkomaner möten? om 

de använde sig av 12 stegsprogrammet för att sluta med narkotika? Tack vare att dessa 

frågor besvarades av alla 3 såg intervjuledaren att medlemmarna stämde överens med 

studiens inkluderingskriterier. När mötet var slut gick intervjuledaren fram till 

ytterligare 2 andra medlemmar och ställde samma frågor som nämndes ovan. Dessa två 

medlemmar stämde överens med studiens inkluderingskriterier och därför valdes de här 

5 respondenterna ut för denna studie. Alla 5 som tackat ja fick ett missivbrev där det 

framgick att intervjuledaren studerade sista terminen på hälsopedagogiska programmet 

och skrev en kandidat uppsats. Respondenterna informerades att intervjuerna 

beräknades ta cirka 40 minuter, att de var anonyma och att det var frivilligt att delta i 

studien. Efter att de läst igenom missivbrevet skrev de ner sina mobilnummer på ett 

https://www.google.se/search?q=transkuberats&nfpr=1&ei=mhxLVbuWHcSQsAHxm4HIDg&sqi=2&start=0
http://www.synonymer.se/?query=tillvägagångssätt
http://www.synonymer.se/?query=särskild
https://www.google.se/search?biw=1051&bih=495&q=hälsopedagogiska+programmet&spell=1&sa=X&ei=wAX2VM-jEeH9ygOouYHwBg&ved=0CBkQBSgA
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papper till intervjuledaren och respondenterna informerades att de skulle bli uppringda 

upp efter ungefär en vecka för att bestämma dag, plats och tid. Ungefär en vecka senare 

ringde intervjuledaren upp alla 5 personer och bokade in ett datum för en intervju. De 

blev informerade på telefon att intervjun skulle spelas in med en diktafon och frågade 

om de gav sitt samtycke till det. Alla 5 personerna gav sitt tillstånd till att intervjun 

spelades in. Intervjuledaren informerade respondenterna att endast denna person skulle 

ha tillgång till materialet och ljudfilen. De informerades om att materialet och ljudfilen 

skulle raderas när studien var klar. 

 

7.5 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes med en respondent åt gången och tillsammans med 

respondenterna bestämdes tid och plats för att det skulle kännas bekvämt för båda under 

intervjun. Alla fem intervjuer genomfördes på olika platser. Första intervjun hölls i 

respondentens egna hem, den andra intervjun hölls i ett samtalsrum som NA 

medlemmar kan låna av en förening, den tredje intervjun hölls i respondentens egna 

hem, den fjärde intervjun hölls på ett lugnt café i ett avskilt rum där intervjun kunde 

genomföras ostört och den sista intervjun hölls i ett rum i en kyrka som respondenten 

kände sig bekväm i. Diktafonen slogs på efter det att intervjuledaren och respondenten 

bekantat sig med varandra och respondenten fått en påminnelse om studiens syfte och 

att intervjun skulle spelas in.  

Intervjuledaren började med att ställa frågor från intervjuguiden som vilken ålder, vilket 

steg respondenten befann sig i, hur länge respondenten deltagit i 12 stegsprogrammet, 

om deltagandet var frivilligt och vilka tidigare behandlingar som fanns. Under intervjun 

ställdes följdfrågor utifrån intervjuguiden för att få en djupare förståelse av 

respondentens upplevelse. När intervjun närmade sitt slut frågades respondenten om det 

var något som skulle läggas till eller om det var något som hade missat att tagits upp. 

Allra sist tackade intervjuledaren respondenten för sitt deltagande och därefter stängde 

diktafonen av. Intervjuerna tog olika lång tid och de varade mellan 15 minuter till 45 

minuter. 

 

7.6 Etiska överväganden 

Respondenterna i studien blev informerade att de var anonyma och det insamlade 

materialet hanterades med största försiktighet för att inte hamna i obehöriga händer. De 

forskningsetiska principerna (Olsson & Sörensen, 2011, s. 84-85) gav bra riktlinjer för 

hur intervjuledaren och respondenten skulle förhålla sig till varandra.  

Informationskravet uppfylldes genom att ett missivbrev lämnades ut till respondenten 

där det tydligt framgick information om studiens syfte och vem som stod bakom 

studien. Respondenten informerades om hur lång tid intervjuerna beräknades hålla på 

och det framgick att respondenten var anonym. Samtyckeskravet gav information att det 

var frivilligt att delta i studien och det fanns möjlighet att dra sig ur när som helst under 

studiens gång. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att intervjuledaren informerade 

att respondenten skulle hanteras med sekretess. Inga personuppgifter skulle lämnas ut 

och ingen utomstående skulle komma åt informationen. Nyttjandekravet uppfylldes 

genom att informera att materialet som samlades in endast skulle användas för 

forskningens ändamål och fick därmed inte användas i något annat syfte (ibid.). 
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8. Presentation av respondenter 

Respondent 1 är 55 år och har deltagit i 12 stegsprogrammet i 22 år, Respondent 2 är 53 

år och har deltagit i 12 stegsprogrammet i 4 år och 7 månader, Respondent 3 är 28 år 

och har deltagit i 12 stegsprogrammet i 1 år, Respondent 4 är 36 år och har deltagit i 12 

stegsprogrammet i 20 månader och Respondent 5 är 64 år och har deltagit i 12 

stegsprogrammet i 14 år. 

 

9. Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text och har placerats i kategorier som bestämdes i 

förväg. Kategorierna var; Sluta med hjälp av programmet, Socialt stöd och Andlighet. 

 

9.1 Sluta med hjälp av programmet 

En respondent berättar att viljan måste finnas för att kunna sluta med narkotika för finns 

inte viljan kan det bli väldigt svårt att sluta. Han beskriver att 12 stegsprogrammet ger 

honom förståelse att han är en värdefull människa. Skulden och skammen han känner 

hamnar åt sidan för han vet att han har en sjukdom. En annan respondent berättar att 

programmet främst hjälper henne med steg arbetet och att hon får insikt samt förståelse 

för hur hennes liv har sett ut. 

”... man måste vilja själv…” [Respondent 1] 

”… här får jag lära mig att jag är sjuk och att jag har en sjukdom och det var väldigt viktigt för 

mig så jag kunde lägga skulden och skammen åt sidan…” [Respondent 1] 

”… alltså för mig var det såhär eftersom jag var så pass gammal när jag kom in i programmet 

så var det inte så mycket att det hjälpte mig att sluta liksom utan det som programmet främst 

har hjälpt mig med det är ju det här med stegarbetet…” [Respondent 5] 

 

Samtliga av respondenterna berättar att tack vare 12 stegsprogrammet får de verktyg att 

använda sig av för att behålla sin drogfrihet. Ett av verktygen är att undvika platser som 

riskerar drogfriheten. En av respondenterna berättar att han kan tillämpa 12 

stegsprogrammet i många situationer i sitt liv och att vara med i programmet är det 

bästa han någonsin gjort. Ända sen han kom in i programmet är han drogfri. 

Alla respondenter berättar att 12 stegsprogrammet har räddat deras liv. En av 

respondenterna berättar att programmet hjälper henne att sätta ord på sina känslor. En 

kvinna berättar att hon är lycklig tack vare programmet men att hon är väldigt förvånad 

över att själva programmet hjälper henne att hålla sig drogfri. 

”... jag måste behålla min drogfrihet genom att gå det här programmet...” [Respondent 1, 2, 3, 

4, 5] 

”... vi ska undvika platser...” [Respondent 1, 2, 3, 4, 5] 

”Ja det här 12 stegsprogrammet har ju räddat mitt liv, det har verkligen räddat mitt liv. Det 

finns ingenting annat som har räddat mig så pass mycket som det här programmet när jag tog 

till mig det här programmet. Och när jag förstod att jag är känslomässigt bankrutt, jag hade 

inte ord på mina känslor, jag visste när jag var arg och nr jag var ledsen sen var det inte 
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mycket mer.” [Respondent 5] 

 

9.2 Socialt stöd 

Respondenterna berättar att de upplever att det sociala stödet i 12 stegsprogrammet är 

viktigt för att hålla sig drogfria. 

”… jag vet att människorna på mötena finns där för mig vad som än händer…” [Respondent 1, 

2, 3, 4, 5] 

”... det finns alltid någon som ger mig något och någon som jag kan ge någonting till från mina 

erfarenheter...” [Respondent 3] 

 

9.2.1 Socialt stöd på NA-mötena 

Majoriteten av respondenterna upplever att det sociala stödet på NA-mötena har en stor 

betydelse för de ska hålla sig drogfria. De berättar att sammanhållningen, kramar, 

delningen och gemenskapen i gruppen underlättar otroligt mycket. Att omge sig med 

människor som är där av samma orsak gör att de känner ett stort stöd hos varandra. 

Samtliga berättar att de finner ett stort stöd hos sin sponsor eftersom de kan ringa när 

som helt på dygnet till denna person om det är krisläge eller om de mår väldigt dåligt av 

någon anledning. 

”... det är det som har hållit mig drogfri, absolute och blivit lite mindre elak människa om man 

kan säga så eller en bättre människa helt enkelt, bättre liv för alla involverade och framförallt 

mig själv. Men utan, utan gruppen och mötena skulle det aldrig vara möjligt...” [Respondent 4] 

”Jag upplever stödet som jätte bra för att de är ju såhär att man skaffar sig en sponsor i 

programmet. Jag får ju fråga någon kvinna som vill sponsra mig och det är ett jätte stort stöd 

att ha någon i programmet som jag kan ringa till när det är problem. Och samtidigt som jag har 

vänner som stöttar mig om jag känner att det är något bekymmer så kan jag ringa någon av 

mina vänner i gemenskapen” [Respondent 5] 

”… när jag går på ett möte så kanske jag får 20 kramar och det gör att jag mm förstår att jag 

inte är ensam...” [Respondent 1,2, 3, 4,5] 

 

9.2.2 Socialt stöd från omgivningen 

Samtliga respondenter berättar att de upplever socialt stöd olika från sin omgivning. En 

man berättar att han har ett bra stöd från sin familj, hans mamma och pappa har alltid 

stöttat honom till hundra procent. Han berättar att hans dotter alltid finns där för honom 

och ger honom stöd. Dottern och han har en nära relation och kan prata om allt. Han 

känner också att arbetskamraterna är ett bra stöd och han tycker att han ser sig själv som 

en bra förebild för dem.  

”… vi har en väldigt öppen relation där vi berättar om saker och ting…”[Respondent 1] 

”… på jobbet och sådär ser jag mig som en förebild mot dom…”[Respondent 1] 

 

En kvinna berättar att hon inte har något stöd alls från sin familj eftersom hennes familj 

inte existerar längre. Däremot får hon stöd bland sina vänner. Hon och några till är ett 
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kompisgäng där de visar varandra kärlek, de visar att de är rädda om varandra och 

vännerna uppmuntrar henne att fortsätta hålla sig drogfri. 

”… det finns mycket kärlek bland mina kompisar…”[Respondent 2] 

”... min familj existerar inte…”[Respondent 2] 

 

En man berättar att han inte alls upplever något stöd från sin omgivning. Det beror 

framförallt på att han i dagsläget inte klarar av att umgås med någon för han mår 

alldeles för dåligt och isolerar sig från omvärlden. Han har lämnat sina gamla vänner för 

de flesta fortfarande är aktiva i sitt missbruk och nu är han tvungen att försöka träffa nya 

vänner som inte är aktiva. Han upplever att hans mamma inte förstår vad han går 

igenom eftersom hon själv inte är beroende och kan sätta sig in i hans situation. 

”... jag kunde inte umgås med vänner eftersom dom alltså dom flesta var är ju aktiva så jag 

kunde inte få det stödet...” [Respondent 3] 

 

En man berättar att hans omgivning inte kan hjälpa honom på det sätt han behöver 

eftersom de själva inte är beroende och är i samma situation. Han ansåg att endast en 

person med ett beroende kan sätta sig in i hanns situation och ge honom det stöd han 

behöver. 

”Nej dom har ju inte vart med om samma liksom, dom är inte beroende och det är det som är 

grejen...” [Respondent 4] 

 

En kvinna berättar att hon har väldigt stort stöd från sin omgivning. Hennes dotter och 

barnbarn ger henne stort stöd och de har en väldigt bra relation. Hon har fått många nya 

vänner under sin tid som drogfri. De vännerna är inte beroende och ger henne stöd att 

förbli drogfri. Hon berättar att hennes syster verkligen stöttat henne då hon mådde som 

sämst och det hjälpte henne enormt mycket. 

”Min syster fanns för mig då för 14 år sedan, jag ringde henne nästan varje dag och grät, jag 

var så förtvivlad och det var så mycket känslor som kom upp. Och det var jobbigt allting att 

lämna alla min gamla kontakter, gamla vänner och hitta nya vänner...” [Respondent 5] 

 

9.2.3 Socialt stöd av samhället 

När respondenterna fick svara på vad de tycker om det sociala stödet från samhället var 

svaren varierande. Det var flera av respondenterna som upplever att samhället bör bli ett 

bättre stöd. En man berättar att han fick fel behandling och samhället ger inte det stöd 

han ber om. En man berättar att han är skyldig att följa de lagar som finns i samhället 

och tycker inte att det är något konstigt att det finns lagar och regler. Han berättar att 

han får stöd av samhället eftersom han sköter sig och följer de lagar som finns. En 

kvinna berättar att samhället ger henne det stöd hon behöver och hon känner sig nöjd 

med samhällets insatser. En man berättar att han får det stöd han behöver och han 

känner sig nöjd med det. 
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”… det är väldigt svårt för oss att hitta lokaler. Det och där tycker jag att samhället borde ge 

oss ett bättre stöd…”[Respondent 1] 

”... alltså jag tycker inte att jag får det stödet jag verkligen behöver som om man säger så här 

att tända av var jag tvungen att feja en hjärtattack för att få tända av på ett sjukhus...” 

[Respondent 3] 

”... gör man fel får man ta deras straff liksom...” [Respondent 4] 

9.3 Andlighet 

När respondenterna berättar om vad andlighet är för dem är svaren varierande. En av 

männen säger att för honom är andlighet det han söker inom sig. Han lyssnar på sitt 

samvete om det som får honom att må bra.  En kvinnlig respondent säger att Gud kan 

vara precis vad som helst och att alla oavsett ras, religion och sexuell läggning ska 

känna sig välkomna i programmet. En manlig respondent berättar att för honom är 

andlighet att han har sin drogfria tid just nu. En man säger att andlighet för honom är 

allt som är gott, att vara snäll och det som är lagligt. En kvinna berättar att andlighet för 

henne är att kunna se upp mot himlen, se fåglarna, höra fåglarna, uppleva den fina 

naturen och se hur skön och vacker den är. 

”Allt som är bra helt enkelt, allt som är bra, som är nyttigt och som är snällt och ja framför allt 

lagligt” [Respondent 4] 

”… för mig att gud kan vara precis vad som helst liksom. Och att alla oavsett ras, religion och 

sexuell läggning och så liksom ska känna sig välkomna i programmet…”[Respondent 2] 

”... sen när jag kom in i programmet så började jag titta uppåt, jag började se himlen, jag 

började se fåglarna, jag började höra fåglarna, jag kunde uppleva naturen och hur skön och 

vacker den var...” [Respondent 5] 

 

 

10. Diskussion 

Samtliga respondenter upplever att 12 stegsprogrammet hjälper dem att sluta med 

narkotika. Det sociala stödet är en väldigt stor del av programmet och alla respondenter 

upplevde att det sociala stödet på mötena hade stor betydelse för att fortsätta att hålla sig 

drogfria. Den andliga aspekten inom 12 stegsprogrammet upplevdes väldigt olika.  

 

10.1 Resultatdiskussion 

10.1.1 Sluta med hjälp av programmet 

Den här studiens resultat visade att respondenterna upplevde att 12 stegsprogrammet var 

en stor hjälp att kunna sluta med narkotika vilket också annan forskning visar (Brown et 

al. 2001; Krentzman et al. 2011; Labbe et al. 2014; Ouimette et al. 1997). Samtliga 

upplevde att de har fått verktyg att använda sig av för att kunna behålla sin drogfrihet 

och alla respondenter var eniga om att programmet hade räddat deras liv. 

Respondenterna pratade om verktyg och ett av verktygen var att undvika platser som de 

hållit till på när de varit aktiva i sitt missbruk. De berättade att det gäller att hitta bra 

verktyg som de kan tillämpa under lång tid för att minimera risken att falla tillbaka i 

missbruk igen. 
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Att undvika speciella platser för att inte riskera sin drog frihet kan i längden bli 

ohållbart speciellt om NA mötena hålls i närheten av en plats som någon medlem hållit 

till vid under sin tid som aktiv i sitt. Det kan istället bli att personen flyr bort från sitt 

problem och i längden kan det bli svårt att klara av situationer eller platser som kan vara 

jobbiga. Risken kan öka att falla tillbaka i ett aktivt missbruk igen om individen inte kan 

stå emot sitt sug även i jobbiga situationer.  

Något som respondenterna berättade var att de rekommenderades att bryta upp med sina 

gamla missbruks vänner och träffa nya vänner som inte har någon form av 

beroendeproblematik. Det kan vara problematiskt för respondenterna att träffa nya 

vänner eftersom personer som inte håller på med narkotika eller som inte har prövat 

narkotika kan ta avstånd till de personer som gjort det. Detta kan då bli svårt för 

respondenterna att träffa nya vänner utanför programmet.  

 

10.1.2 Socialt stöd 

Majoriteten av respondenterna upplevde att det sociala stödet var det allra viktigaste 

inom 12 stegsprogrammet och det bästa stödet fick de genom att gå på NA möten vilket 

även annan forskning visar (Donovan et al. 2013; Kelly & Moos 2003; Krentzman et al. 

2011; Labbe et. al 2014; Ronel et al. 2015). Det var framförallt sammanhållningen 

mellan medlemmarna som bidrog till upplevelse av det sociala stödet. På NA mötena 

behöver de inte känna sig utanför eftersom medlemmarna kan känna igen sig i varandra 

och ingen blir utpekad som konstig eftersom alla befinner sig i samma situation, vilket 

även forskning visar (Labbe et al, 2014). Att vara med individer som befinner sig i 

samma situation kan leda till att de gärna håller sig till varandra eftersom det finns en 

förståelse mellan dem. Det blir som en ”vi” känsla och de håller sig till gruppen för där 

är de är trygga och får socialt stöd. På mötena kramas det väldigt mycket och kommer 

det nya medlemmar så får de all uppmärksamhet och det blir en så kallad ”kärleks 

bombning” den personen är den viktigaste personen på det mötet. På det sättet kan nya 

svaga medlemmar som är långt ner i botten snabbt fatta tycke och ansluta sig till NA 

gruppen. För att fortsätta hålla sig drogfri måste medlemmarna regelbundet fortsätta gå 

på sina möten och det kan ses som att byta ut ett beroende till att bli beroende av att gå 

på mötena. Men det finns inget som är rätt eller fel utan mår medlemmarna bättre av att 

regelbundet gå på möten borde de få göra det. Det är bättre att de skaffar sig ett 

”sundare” liv än att bruka narkotika och riskera att må dåligt. 

Flera av deltagarna i studien upplevde att samhället inte gav tillräckligt stöd och borde 

bli bättre på det. En man i studien berättade att han fick fel behandling och det var han 

väldigt arg och besviken över. Jag tycker att det är av stor vikt att de får rätt behandling 

och tas på allvar för hur ska de annars kunna sluta med narkotika även om viljan finns. 

Den svenska befolkningen måste ge den här utsatta gruppen en chans att få komma in i 

samhället och se det goda i att de faktiskt vill leva ett drogfritt liv.  

 

10.1.3 Andlighet 

Inom 12 stegsprogrammet förekommer ordet Gud flitigt och programmet har andliga 

inslag. Men vad menar de med att programmet har andliga inslag? Det är ett ämne som 

kan diskuteras eftersom andlighet kan tolkas på olika vis och det är viktigt att respektera 

att alla tar till sig det andliga på olika vis och det gäller att ha ett öppet förhållningssätt 

för andlighet är personligt. 
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Respondenterna i denna studie sa att de upplevde andlighet på olika sätt och det 

behövde inte vara en speciell person utan det kunde vara vad som helst och det kunde 

vara något som de sökte inom sig. Andlighet kunde också vara att ha sin drogfria tid just 

nu och att vara andlig kan också upplevas att vara snäll och följa samhällets regler. Här 

är det tydligt att andlighet är individuellt och det finns inget rätt eller fel med att det 

finns andliga inslag i programmet. För en del fungerar inte ett program med andliga 

inslag och det har även forskning visat (Kelly et al. 2003; Laudet 2003). Den studien 

visade att folk valde att hoppa av programmet eftersom de inte var religiösa och kunde 

tillgodose sig i ett program som baserades på andlighet (ibid.). Här finns en tydlig bild 

att andlighet är svårt att ta till sig om individen inte tror på någon högre makt. När det 

gäller den andliga aspekten skiljer sig respondenternas upplevelse av det andliga i 12 

stegsprogrammet med tidigare forskning. (Ronel et al. 2015) och det beror på att alla är 

olika som person och vi tar till det andliga på olika sätt eftersom vi kan ha olika 

bakgrund, förutsättningar och intresse av det andliga (ibid.). 

 

10.1.4 Socialt Kapital och Sociala Ritualer 

Min forskning visade att respondenterna upplevde att det sociala stödet hade en stor 

betydelse på NA mötena och att 12 stegsprogrammet hjälper dem att hålla sig drogfria. 

Genom att gå på mötena kände de att dem kan hålla sig borta från narkotikan och istället 

omger de sig med medlemmar som är i samma situation. På mötena kramas de väldigt 

mycket och gemenskapen i gruppen gör att de mår bra (Coleman, 2000) Det här kan 

kopplas till teorin socialt kapital eftersom respondenterna upplever att de mår bra när de 

omger sig med andra NA medlemmar och genom att umgås med de andra 

medlemmarna aktiverar de sig inom det sociala nätverket. Socialt stöd och tillit är 

viktigt att känna eftersom det hjälper de att stå emot situationer som är jobbiga samt att 

inte falla tillbaka i ett aktivt missbruk igen (ibid.). Det sociala stödet kan även kopplas 

till teorin sociala ritualer eftersom respondenterna delar på NA mötena och vissa 

delningar kan vara väldigt känsliga (Collins, 2004.). När medlemmarna sitter i rummet 

på NA mötena kan de lätt att dras med in i varandras känslostämning och som resultatet 

i min studie visar att det blir en form av ”Vi” känsla i gruppen när de delar sina 

upplevelser (ibid.). 

 

10.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden för denna studie var kvalitativa intervjuer då upplevelser av 12 

stegsprogrammet undersöktes. Målet med uppsatsen är att den ska bidra till en bättre 

förståelse om hur respondenternas upplever att sluta med narkotika med hjälp av 12 

programmet. Semistrukturerade intervjuer valdes till min forskningsstudie eftersom 

denna form av intervju passade bäst för denna kvalitativa undersökning. Fördelarna med 

denna form av intervju var att forskningsfrågorna var tydliga och respondenterna kunde 

utifrån sina egna upplevelser svara fritt på frågorna vilket gjorde att de kände sig 

bekväma och avslappnade under intervjun. Det gjorde också att svaren på frågorna 

kändes mer levande och livliga. Innan intervjuerna genomfördes formulerades en 

intervjuguide för att kunna uppfylla studiens syfte och för att skapa struktur ställdes 

frågorna i samma ordningsföljd till samtliga respondenter. Det lämnades även plats för 

följdfrågor ifall någon fråga behövdes sägas om eller om frågan inte besvarades. När 

kodningen av intervju materialet gjordes var det tydligare att kunna koda materialet 

eftersom svaren kom i samma ordningsföljd för varje respondent. Mindre fördelar med 

att välja semistrukturerad intervju var att det blev mycket textmaterial att transkribera 
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och koda samt att bearbetningen av data tog lång tid. I denna studie var det 5 

respondenter som deltog och jag hade inte för avsikt att generalisera vilket inte hade gått 

eftersom det var för få respondenter i min studie. Kvale (2014, s. 129) anser att det kan 

vara svårt att generalisera en kvalitativ studie till en hel population eftersom det oftast är 

för få respondenter i denna typ av studie. (ibid.).  

En annan typ av intervju som kunde ha valts var ostrukturerad intervju men då ställer 

intervjuledaren möjligtvis en fråga och sen får respondenten svara helt fritt (Bryman, 

2012, s. 415). Studiens syfte kunde ha besvarats med att ställa en fråga men 

frågeställningarna i studien hade inte kunnat besvaras (ibid.). Men det är irrelevant 

därför att intervjuledaren ville ha struktur och kunna styra intervjun i sådan stor 

utsträckning som möjligt och detta gjorde att semistrukturerade intervju valdes. Till den 

här studien valdes en riktad innehållsanalys för att analysera textmaterialet och metoden 

har en deduktiv ansats. Deduktiv ansats betyder att den är strukturerad och utgår från en 

teori som redan är bestämd och testad.  Förutbestämda kategorier underlättade arbetet 

då intervjumaterialet transkriberades eftersom forskaren visste vad som skulle 

undersökas. Att välja riktad innehållsanalys har också sina nackdelar eftersom forskaren 

väljer ut de delar av en text som uppfyller studiens syfte och frågeställningar och det 

kan finnas en risk att något viktigt som respondenten säger går miste om. En del stycken 

i texten kan vara komplicerade att tyda eftersom en del meningar kan vara väldigt korta 

och innehålla enstaka ord som gör att det är svårt att förstå meningen. Men detta var 

inget som påverkade analysen eftersom textmaterialet analyserades noggrant och lästes 

ett flertal gånger. 

 

11. Slutsats 

Studiens resultat visade att 12 stegs programmet är en fungerande metod för 

respondenterna att hålla sig drogfria med hjälp av andlighet och det sociala stödet på 

NA mötena. Tidigare forskning har också kommit fram till liknande resultat. 

 

12. Förslag till fortsatt forskning 

Det är viktigt att göra kvantitativ studie som kan ge ett generaliserbart resultat därför att 

det är viktigt för samhället och det är viktigt för missbrukarna att göra en större studie 

om effektiviteten av 12 stegsprogrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synonymer.se/?query=i%20den%20utsträckning
http://www.synonymer.se/?query=i%20den%20utsträckning
http://www.synonymer.se/?query=komplicerad
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Bilaga 1. Missivbrev 

Hej! 

Jag studerar sista terminen på hälsopedagogiska programmet och skriver nu på min c-uppsats. 

Min uppsats handlar om klienters upplevelse att ta sig ur ett narkotika beroende med hjälp av 

12 stegsprogrammet. Jag skulle därför vilja intervjua ca 5 personer från ett öppet na möte. 

Intervjuerna kommer att ta ca 40 minuter och det är frivilligt att delta och du är anonym.   

Om du samtycker till intervju så kommer jag att ta kontakta dig för mer information och 

bestämma tid och plats som passar bra för oss båda. 

Har du frågor kontakta mig via e-mail. 

 

Med vänlig hälsning 

Annsofie Karlsson 

 

Annsofie Karlsson 

hhp12akn@student.hig.se 

 

Handledare: 

Maria Savela 

maria.savela@hig.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Frågeställningar 

1. Kön  

2. Ålder 

3. I vilket steg befinner du dig? 

4. Hur länge har du deltagit i 12 stegsprogrammet? 

5. Deltar du frivilligt i programmet? 

6. Vad har du för tidigare behandlingar? 

7. Hur upplever du att 12 stegsprogrammet hjälper dig att sluta med narkotika och på 

vilket sätt? 

8. Hur upplever du att programmet har andliga inslag? 

9. Hur upplever du det sociala stödet i gruppen på NA möten? 

10. Hur upplever du stöd från din omgivning/hemifrån? 

11. Hur upplever du att delta i programmet? 

12. Hur mår du i fasen du befinner dig i? 

13. Upplever du något som är problematiskt med de 12 stegen?  

14. Är det något mer du skulle vilja tillägga som du tycker att vi har missat att ta upp? 

 

 


