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Sammanfattning 
Många människor går in och ut ur olika missbruksprogram utan att bli fria från sitt missbruk 

på sikt. Frivilligsektorn har alternativa hjälpinsatser att erbjuda men frågan är vad dessa 

hjälpinstanser, som AA och frikyrkan, gör som individerna själva upplever vara till hjälp. 

Tidigare forskning har inte svarat på frågan varför individer väljer att söka sig till 

hjälpinstanser som dessa när det finns missbruksvård inom offentlig sektor att tillgå. Syftet 

med denna studie var att undersöka människor med bakomliggande missbruksproblematiks 

upplevelser av hjälp från Anonyma Alkoholister (AA), frikyrkan eller missbruksvården inom 

offentlig sektor, för att få en uppfattning om vad som faktiskt har fungerat för dessa 

människor. Studien är kvalitativ, hermeneutisk och bygger på semistrukturerade intervjuer 

med sju informanter. Studien visar att faktorer som gemenskap, ökad självkänsla, nya 

identiteter och andlighet varit betydelsefulla för informanternas varaktiga drogfrihet. Studiens 

slutsats är att informanterna från AA och frikyrkan upplever en högre grad av dessa faktorer i 

den hjälp de fått än informanterna som fått hjälp från offentlig sektor, faktorer som i studien 

kopplats till teorier rörande identitet, empowerment och trygghet i strukturer och fostran eller 

i att lägga sitt liv i Guds händer. Denna studie kan bidra med nya perspektiv som 

missbruksvården inom offentlig sektor kan ha nytta av för att bättre anpassa missbruksarbetet 

till individernas behov. 

 

 

Nyckelord: Andlighet, Empowerment, Gemenskap, Gud, Identitet, Missbruk, 

Missbruksvård, Trygghet  

 

  



 

 

 

Abstract 
Many people go in and out of addiction programs without any long lasting results. The 

voluntary sector provides an alternate help to this group. If we look from the perspective of 

the individual, the question is what the organizations in the voluntary sector do provide that is 

helping the individual to become free from abuse? Existing research does not answer the 

question of why individuals choose to turn to organizations in the voluntary sector, like AA 

and the Free Church, when there is addiction treatment to be received through the public 

sector. This study aims to examine the experiences of people with substance abuse when 

receiving help from Alcoholics Anonymous, the Swedish Free Church and the traditional 

addiction treatments of the public sector, to gain an understanding of what has been working 

for these people. This is a qualitative, hermeneutic study based upon semi-structured 

interviews with seven interviewees. The study displays that factors such as fellowship, 

enhanced self-esteem, new identities and spirituality are important for them to be 

continuously abstinent. The result of the study shows that the interviewees from AA and the 

Free Church experiences that the help they received provide them with a stronger sense of 

these factors than the interviewees from traditional addiction treatment experiences. These 

factors are in this study connected with theories involving identity, empowerment and sense of 

security in ruling, frames and fosterage or relying on God. This study can contribute with 

new perspectives that the traditional addiction treatment can find useful to adjust the 

treatment to the needs of the individuals. 
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Inledning 
Varje år uppgår antalet alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall till cirka 2 500 i Sverige. 

Missbrukets samhällsekonomiska kostnad uppgår, enligt utredningens beräkningar, till cirka 150 

miljarder kronor i Sverige (SOU, 2011:35). 

Majoriteten av den svenska befolkningen har idag på något sätt kontakt med alkohol och 

alkohol är och har sedan länge utgjort en del av den svenska kulturen (Johansson & Wirbing, 

2005). Exempelvis beräknas cirka 1,2 miljoner av Sveriges befolkning, det vill säga 13 

procent, ha riskabla alkoholvanor enligt Statens Folkhälsoinstitut (2012), cirka 30 000 

beräknas vara narkotikamissbrukare och 65 000 läkemedelsberoende (SOU, 2011:35). 

Användande av alkohol och droger uppmärksammas alltmer och betraktas som en 

folkhälsorisk (Johansson & Wirbing, 2005). 

En stor del av Sveriges personer med missbruksproblem går i dagsläget in och ut ur olika 

vårdprogram utan varaktiga resultat. Socialtjänstens insatser till missbrukare med en låg 

motivationsnivå utgörs idag till största delen av livsuppehållande åtgärder i form av boende 

och hjälp med praktiska sysslor (Ekendahl, 2004). Det finns således stora brister i dagens 

missbruksvård inom offentlig sektor, där resultatet är att 150 miljarder kronor per år läggs på 

missbruksvård men där en stor del av missbrukarna aldrig blir fria från sitt missbruk (SOU, 

2011:35). Det finns dock frivilliga aktörer som erbjuder hjälp till missbrukare, hjälpinsatser 

som går utanför den traditionella missbruksvårdens ramar, så som Anonyma Alkoholister 

(AA) och frikyrkliga samfund.     

 

I en rapport som socialstyrelsen publicerade 2003 framkom att frivilligorganisationernas 

arbete mot missbruk har en lång historia i Sverige och att dessa organisationer fått allt större 

utrymme i det svenska välfärdssamhället vad gäller arbete mot missbruk. Detta dels på grund 

av att det funnits, och fortfarande finns, en önskan om alternativ till den statliga och 

kommunala vården och dels på grund av nedskärningar inom den offentliga sektorn. Enligt 

Socialstyrelsen (2007) är det inom vissa missbruksbehandlingar till och med ett krav att, 

parallellt med behandlingen, gå på AA-möten. I samma rapport står även att 

tolvstegsprogrammet, som utvecklats av AA, visat sig ha bättre utfall än andra 

behandlingsprogram. Det framkommer dock inte vad det är som frivilliga verksamheter, så 

som AA, gör som faktiskt fungerar. Vad är det som gör att människor med 

missbruksproblematik söker sig till verksamheter som AA och exempelvis frikyrkan, istället 

för till missbruksvård inom offentlig sektor? Offentliga och frivilliga aktörer har under lång 

tid varit, och är fortfarande, viktiga hjälpinstanser som den missbrukande individen kan vända 

sig till. Den frivilliga samt den offentliga sektorns missbruksvård siktar mot samma mål, 

nämligen att människor ska bli fria från sitt alkohol- eller drogmissbruk. Frågan är vad dessa 

hjälpinstanser erbjuder som individerna upplever vara till hjälp? 

Problemformulering 
Det svenska civilsamhället, ett samhälle där människor hjälper varandra utan inblandning av 

staten, anses vara outvecklat eller successivt försvagat. Ett antagande är att denna försvagning 

beror på Sveriges utbredda välfärd i kombination med de värderingsförändringar och 

samhällsprocesser som gör landet alltmer individualiserat. De svenska medborgarna ser sig 

som individer och konsumenter snarare än som medlemmar i ett kollektiv (Jeppsson-

Grassman, 2001). 

 

Hur kommer det sig då att vissa människor väljer att söka hjälp på annat håll än inom den 

offentliga sektorn om Sverige nu har en så pass stark och utvecklad välfärd? Varför väljer 
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vissa missbrukare att söka hjälp hos kyrkliga samfund och AA när det finns offentliga 

hjälpinsatser att få? Kanske beror det på att individen inte klarar av att ta sig ur sitt missbruk 

som en individ utan sammanhang, utan behöver en gemenskap för att lyckas. Det kanske även 

finns andra välfungerande mekanismer i dessa frivilliga hjälpinstanser som vi som arbetar, 

eller kommer att arbeta, inom offentlig sektor inte lyckats ta till oss. Så vad är det som 

människor anser vara verksamt inom dessa frivilliga hjälpinstanser? Vi vill beskriva 

individernas egna upplevelser av den hjälp de fått för att sedan diskutera om det finns något 

som respektive sektor kan lära av varandra. Finns det något i den hjälp AA och frikyrkan 

erbjuder som missbruksvården inom offentlig sektor kan ha nytta av för att bättre anpassa 

missbruksarbetet till individernas behov?   

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka människor med bakomliggande 

missbruksproblematiks upplevelser av hjälp från frivilligsektorn, i detta fall AA och 

frikyrkan, samt missbruksvård inom offentlig sektor. Tidigare forskning har visat sig vara 

bristande vad gäller individens eget perspektiv på vad som hjälpt denne. Vi vill därför 

induktivt undersöka hur informanterna upplever hjälpen från respektive hjälpinstans för att få 

en uppfattning om vad som faktiskt har fungerat för dessa människor. Våra frågeställningar är 

således: 

 

 Hur upplever informanterna hjälpen från respektive hjälpinstans? 

 

 Vilka faktorer upplever informanterna som betydelsefulla i den hjälp de erhållit från 

hjälpinstanserna?  

 

Bakgrund 
Vi kommer i bakgrunden att presentera fakta som finns kring de tre hjälpinstanserna varifrån 

våra informanter fått hjälp. 

Anonyma alkoholister  
AA grundades 1935 och har idag över 116 000 AA-grupper i över 180 länder (AA

1
, i.d.).  

 

AA bygger på tolv traditioner som tydligt beskriver AA:s viktigaste grundstenar.
1
 Dessa 

handlar bland annat om att alla som har en vilja att sluta dricka är välkomna till AA, ingen 

skall avvisas. Det finns ingen ledare i AA förutom Gud, så som gruppen uppfattar honom. AA 

skall för alltid förbli icke-professionellt och AA:s huvudsakliga syfte är att föra vidare dess 

budskap till alkoholister som ännu lider (AA, 2003).  

 

Att som alkoholist erkänna sitt problem och söka hjälp för det är för många ett skamfyllt och 

känsloladdat steg att ta och därför är anonymiteten inom AA en mycket viktig princip. Det 

finns inga medlemsregister, journaler eller statistiska sammanställningar, allt för att den 

enskilde skall kunna vara anonym om denne så önskar men också för att skydda gemenskapen 

(AA
1
, i.d.) (AA, 2003). 

 

AA har ingen anknytning till några behandlingshem, kliniker eller myndigheter utan deras 

verksamhet består bara av AA-grupperna. AA har dock i många fall ett samarbete med 

exempelvis kliniker, sjukvård, myndigheter, skolor, kyrkor och behandlingshem för att bidra 

med sina erfarenheter och informera om att AA finns för de alkoholister som söker hjälp för 

                                                 
1
 För mer detaljerad redovisning se AA (2003, s. 222ff) 
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sitt missbruk. AA vill dock inte bli sammanblandade med andra verksamheter utan förbli 

självständiga (AA
4
, i.d.) och är därför helt självförsörjande (AA

2
, i.d.). 

Verksamhetens praktik 
Praktisk erfarenhet visar att inget annat hjälper så bra mot missbruk som ett intensivt arbete 

tillsammans med andra alkoholister (AA, 2003) och därför uppmuntras nytillkomna att gå på 

så många AA-möten som möjligt (AA
1
, i.d.). Att få nya vänner, känna gemenskap och att se 

andra tillfriskna kan skänka nytt ljus till livet och de deltagande uppmuntras därför till att 

söka kontakt med andra alkoholister för att dela med sig av sina erfarenheter (AA, 2003).  

 

AA har utformat tolv steg som utgör deras program för tillfrisknande från alkoholismen. 

Dessa steg handlar i korthet om att erkänna sitt missbruk och sin maktlöshet inför det, att tro 

på och lägga sitt liv i händerna hos en högre makt, att erkänna sina fel inför sig själv, inför en 

medmänniska och Gud (såsom man själv uppfattar honom), att be Gud avlägsna ens brister, 

att gottgöra de personer man skadat, att försöka stärka bandet med Gud och be om insikt och 

styrka och att föra AA:s budskap vidare till andra alkoholister. Dessa principer uppmanas 

genomsyra alla livets angelägenheter (AA, 2003). Detta tolvstegsprogram har enligt 

Johansson och Wirbing (2005) i princip visat sig vara likvärdigt kognitivt 

beteendeterapeutiskt inriktade behandlingsprogram när man ser till dess resultat.     

Syn på alkoholism 
Inom AA ser man alkoholismen framförallt som en sjukdom, en sjukdom som även berör den 

sociala omgivningen på ett påtagligt sätt. Det första steget mot tillfrisknande handlar om att 

helt och fullt erkänna för sig själv att man är alkoholist och att man i och med detta inte är 

som andra. ”En gång alkoholist, alltid alkoholist”. Tidigare AA-medlemmars erfarenheter har 

visat att en sann alkoholist aldrig någonsin är i stånd att sluta dricka enbart med hjälp av sin 

egen självkännedom och vilja. Det enda sättet en alkoholist kan övervinna sin sjukdom är 

enligt AA genom en andlig upplevelse, det vill säga, att hitta en kraft som är större än den 

egna och erkänna sin maktlöshet (AA, 2003). 

Andlighet och existentiella frågor 
Anonyma alkoholister är inte knutna till någon religion, däremot är verksamheten andlig på 

det sättet att den uppmuntrar de medverkande till själslig utveckling. För att lyckas ta sig ur 

sitt missbruk uppmuntras deltagarna att tro på en kraft större än de själva. Vad denna kraft ska 

utgöras av lämnas dock åt de deltagande själva att avgöra. AA riktar sig således till både den 

som har en religion och till den som inte är intresserad av någon (AA
3
, i.d.) men det andliga 

stödet anses nödvändigt. Detta då utgångspunkten är att förmodligen ingen mänsklig kraft 

kommer kunna hjälpa dem bli fria från sitt missbruk och Gud, såsom individen själv uppfattar 

honom, är öppen för att hjälpa alla som verkligen söker det (AA, 2003).   

Missbruksvård inom offentlig sektor 
Sverige har en lång tradition av att erbjuda ett offentligt, icke vinstdrivande vårdsystem. Den 

offentliga missbruksvården, förr kallad alkoholistvården, har sedan början på 1900-talet varit 

ett verksamhetsområde som styrts av regler, lagar och bestämda beslutsförlopp (Stenius, 

1999). Det är svårt att ge en enhetlig bild av missbruksarbete inom den offentliga sektorn då 

vården kan te sig på många olika sätt och i vitt skilda former. Här nedan följer några exempel 

på hur missbruksvård inom offentlig sektor kan te sig. 

Verksamhetens praktik 
Johansson och Wirbing (2005) beskriver missbruksvård inom primärvård, socialtjänst och 

psykiatri och de menar att det klientcentrerade förhållningssättet fått stort utrymme inom 

missbruksvården på senare tid. Det handlar om att stimulera missbrukarnas egen vilja att 
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ändra sitt beteende och sina vanor, att hjälpa klienten att börja reflektera över sina 

levnadsvanor utifrån för- respektive nackdelar samt ge den information som klienten 

efterfrågar. Arbetet utgår således från en tydlig klient- respektive erfaren behandlarroll. 

Utgångspunkten för missbruksvård inom den offentliga sektorn är att klienten ”behandlar” sig 

själv men att behandlarens empati, kunskap och självkännedom utgör en viktig del i processen 

(Johansson & Wirbing, 2005).  

 

Missbruksvård inom den offentliga sektorn kan ibland utgöras av ganska omfattade insatser 

som vård på behandlingshem eller på sjukhus, något som ibland kan röra sig om tvångsvård, 

men handlar för det mesta om stödinsatser på frivillig grund. Det kan röra sig om 

behandlingsmetoder som exempelvis social färdighetsträning, motiverande samtal, 

självkontrollsträning, kognitiv psykoterapi eller återfallsprevention (Johansson & Wirbing, 

2005).  

 

Tolvstegbaserad behandling inom den offentliga sektorn är en annan typ av behandlingsmetod 

och bygger på de tolv stegen som AA utvecklat under 40-talet. Till skillnad från AA och 

Anonyma narkomaner (NA) så utförs behandlingen inom offentlig sektor av professionella. 

Det sker, till skillnad från AA och NA, heller inte alltid på frivillig basis och klienterna har 

inte alltid rätt att vara anonyma. Professionella som deltar vid behandlingsarbetet är vanligen 

psykologer, läkare, präster, sjuksköterskor, socialarbetare och alkohol- och drogterapeuter. 

Avgiftning utgör ofta en del av behandlingen men behandlingens syfte är främst att ge 

kunskap och insikt om drogens verkan och konsekvenser. Behandling sker oftast i grupp där 

någon ur behandlingspersonalen leder samtalet och innefattar ofta skriftliga uppgifter och 

föreläsningar (Socialstyrelsen, 2003). 

Syn på alkoholism 
Vilken funktion drogen fyller för människan kan inom missbruksvård i offentlig sektor 

förklaras utifrån såväl sociologiska, psykologiska som existentiella förklaringsmodeller 

(Johansson & Wirbing, 2005). Missbruk och beroende har dock inom den svenska 

missbruksvården olika diagnoskriterier. Utgångspunkten är att ett missbruk kan variera i 

intensitet och frekvens över tid. Det kan alltså pågå under en begränsad tid och sedan gå 

tillbaka till ett socialt bruk eller upphöra helt, vilket inte är fallet med ett beroende. Ett 

beroende är mera permanent och kräver oftast att individen avbryter sitt användande av 

drogen helt. Ett kontinuerligt missbruk kan dock leda till ett beroende och därmed leda till ett 

mer tvångsmässigt intag av drogen (Johansson & Wirbing, 2005).       

 

Andlighet och existentiella frågor 
Vi kan inte, utifrån den tidigare forskning och litteratur vi läst, finna att andlighet eller stöd i 

existentiella frågor skulle utgöra något betydande inslag i missbruksvården inom offentlig 

sektor. Det kan visserligen utgöra en del i de tolvstegsprogram som bedrivs i vissa kommuner 

men vi kan inte finna att andligheten lyfts fram som någon central del i denna behandling.  

Den svenska frikyrkans sociala arbete 
Den kristna kyrkans främsta uppdrag är att se till att alla människor, oavsett nationalitet, kön, 

ålder, samhällsklass, ska leva ett bra liv. Det kan handla om att stå upp för hela grupper, 

protestera mot orättvisor samt förtryck, men också att ge hjälp och stöd till den enskilde 

individen (Lindberg, 1993). 

 
Verksamhetens praktik 
Inom den kristna kyrkan kallas det sociala arbetet, som inte utförs på uppdrag av kommun, 

landsting eller vinstdrivande företag, för diakoni (Jeppsson-Grassman, 2001). Ansvaret för 
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diakoni ligger inte bara hos de anställda i kyrkan eller de som ideellt tar på sig ett uppdrag, 

utan uppdraget gäller alla kyrkans medlemmar (Lindberg, 1993). Diakoni kan sägas utgöra 

social verksamhet och vård med kyrklig anknytning och kan antingen vara utåtvänd eller 

inåtvänd. Den utåtvända handlar om att sörja för andra som har det svårt och som är i behov 

av hjälp och den inåtvända diakonin handlar om gemensamhetsbyggande verksamhet inom 

församlingen och ömsesidig stöttning. Olika sammanhang där diakonalt, frivilligt arbete 

utförs är i församlingsgrupper, invandrarverksamhet, äldreverksamhet, barn- och 

ungdomsverksamhet, hemgrupper eller själavård (Jeppsson-Grassman, 2001). 

 

Det sociala frivilliga arbetet inom frikyrkor och övriga trossamfund utgörs av mer direkt 

hjälparbete, till skillnad från Svenska kyrkan där det sociala arbetet till största del utgörs av 

utbildningsverksamhet. Det har dessutom visat sig att de svenska frikyrkorna står för den 

största delen av de direkta hjälpinsatserna inom den frivilliga sektorn i stort (Jeppsson-

Grassman, 2001). Hjälp för missbrukare kan ses som en typ av direkt hjälpinsats. Det är dock 

inte diakonins primära syfte att rikta hjälpinsatser direkt till missbrukare. Kyrkans diakoni 

består av många olika delar, varav missbruksarbete kan utgöra en del, till skillnad från AA 

och missbruksvård inom offentlig sektor som enbart riktar sig till personer med 

missbruksproblematik.     

 

Syn på alkoholism 
Att vara nykterist och engagerad i frikyrkan hade från början ett starkt samband menar 

Gustafsson (2000). Det råder inga tvivel om att sambandet finns kvar, men Sjöborg (2013) 

menar att den restriktiva hållningen gentemot alkohol inom frikyrkan håller på att lösas upp 

alltmer och attityder kring hur man ska se på alkohol har en större bredd idag i förhållande till 

tidigare. Cyrillus (2008) framhåller också att det förr fanns en kollektiv norm att vara 

nykterist inom frikyrkan, men att det idag mer handlar om ett individuellt val. Gustafsson 

(2000) menar att det för ca 30 år sedan fanns tydliga skillnader mellan frikyrkans 

medlemmars inställning till alkohol, där att avstå helt var vanligare, än hos de aktiva i 

Svenska kyrkan. Trots att flera studier visar på en förändrad, mindre strikt, syn på alkohol 

inom frikyrkan finns det skäl att tro att förhållningssättet till alkohol inom frikyrkan 

fortfarande är stramt. En studie från 2008, av Kühlhorn och Axelsson Sohlberg, pekade på att 

det fortfarande var stora skillnader mellan frikyrkofolkets och övriga befolkningens 

alkoholsyn och alkoholvanor då studien gjordes. I studien, där 16 400 personer deltog, 

framförs att 26 procent av kvinnorna, respektive 16 procent av männen, inte hade druckit 

alkohol den senaste månaden bland den icke frikyrkliga befolkningen. De motsvarande 

siffrorna för frikyrkomedlemmar var 62 procent av kvinnorna och 47 procent av männen.  

 

Frikyrkans syn på alkoholism framkommer egentligen inte, utan mer hur frikyrkans 

medlemmar bör förhålla sig till alkohol och droger. Den helnyktra sektorn inom frikyrkan är i 

förändring, men det står fortfarande klart att alkohol är mindre accepterat inom 

frikyrkokretsar och att frikyrkans medlemmar inte dricker lika mycket som övriga 

befolkningen. 

 
Andlighet och existentiella frågor 
Kyrkornas viktigaste uppgifter är att hålla i gudstjänster, bedriva undervisning, diakoni och 

mission. Detta för att stötta och hjälpa människor i andliga frågor samt vägleda dessa till en 

tro och en andlig relation med Gud. Utgångspunkt är att alla människor ska leva i kristen tro 

(Jeppsson-Grassman, 2001). Den själavård som kyrkan erbjuder syftar till att ge stöd, hjälp, 

mod och hopp för individen. Detta kan exempelvis göras genom gudstjänst och samtal 
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(Svenska kyrkan, i.d.). Det kan också handla om att erbjuda ett kravlöst sammanhang för 

meditation, samtal och reflektion, en fristad (Jeppsson-Grassman, 2001). 

 
Sammanfattande tablå 
 

 Verksamhetens 
Praktik 

Syn på 
alkoholism 

Andlighet och 
existentiella 
frågor  

AA 
AA-möten, 

tolvstegsprogrammet. 
Alkoholism ses som 

en sjukdom. Ett 

viktigt steg i 

tillfrisknandet anses 

vara erkännandet av 

denna sjukdom. 

Verksamheten är ej 

religiös men 

uppmuntrar till 

andlighet då det 

andliga stödet anses 

nödvändigt för att bli 

nykter. 

Offentlig sektor 
Tvångsvård eller 

öppenvård. Kan 

exempelvis utgöras 

av vård på 

behandlingshem eller 

stödjande samtal. 

Andlighet eller stöd i 

existentiella frågor 

tycks ej utgöra någon 

betydande del i den 

offentliga 

missbruksvården. 

Missbruk anses 

kunna variera i 

intensitet och 

frekvens över tid 

medan beroende ses 

som mer permanent.  

Frikyrkan 
Diakoni är frikyrkans 

sociala arbete som 

med anknytning till 

den kristna tron 

erbjuder behövande 

grupper eller 

individer stöd.    

Alkohol och andra 

droger är inte vanligt 

förekommande bland 

frikyrkomedlemmar.  

Håller i gudstjänster 

och vägleder 

människor i deras 

sökande efter Gud. 

Utgångspunkten att 

alla människor kan 

leva i kristen tro. 
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Begreppsförklaringar 

Frivilligsektorn  
Vi kommer i denna studie använda begreppet frivilligsektorn i likhet med Jeppsson-

Grassmans (2001) definition. Hon menar att begreppet i viss mån kan liknas vid 

civilsamhället och handlar om medborgardeltagande. Det handlar om lokala 

sammanslutningar och föreningar, av och för medborgare, utanför statens regi. Trossamfund, 

föreningar och grannskap kan ses som exempel på arenor där det aktiva medborgarskapet kan 

äga rum. Frivilligsektorn utgör en del av samhället som varken är sammankopplat med stat, 

marknad eller familj (Jeppsson-Grassman, 2001). Inom den sociala frivilligsektorn finns 

många organisationer, verksamheter och insatser som huvudsakligen syftar till att ge ökad 

välfärd för individer och grupper (SOU 1993:82). Frivilligorganisationerna är i viss mån 

offentliga och organisatoriska, men de kan bildas samt upplösas utan beslut från myndighet. 

Deltagandet ska vara frivilligt och det finns i regel något slags personligt medlemskap. 

Arbetsinsatserna inom frivilligorganisationer kan vara både avlönade eller oavlönade och 

eftersträvar inte ekonomisk vinst (SOU 1993:82). 

Offentlig sektor  
Med offentlig sektor menar vi kommunernas, landstingens och statens verksamheter. Vad 

gäller missbruksvård inom offentlig sektor syftar vi på missbruksvård som finansieras genom 

skattemedel och bedrivs på statlig, landstings- eller kommunalnivå och utförs av 

professionella. 

Missbruk och missbrukare 
I vårt arbete kommer vi utgå från Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV) definition av missbruk. Utifrån denna definition är missbruk ett bruk av 

alkohol eller narkotika som leder till funktionsnedsättning eller lidande. Detta kan ta sig 

uttryck genom att individen inte klarar av att fullfölja sina plikter vad gäller arbete, skola eller 

i hemmet på grund av sitt bruk av drogen, att individen intar drogen trots att det finns 

betydande risker för fysisk skada eller att individen fortsätter sitt droganvändande trots att 

användandet leder till upprepade eller ständiga sociala problem (American Psychiatric 

Association, 2002).  

 

En missbrukare skulle enligt AA (2003) kunna beskrivas som en person som tappar all 

kontroll över sin drogkonsumtion när denne intar dessa. Personen kanske gör tragiska saker 

när denne intar drogen och vidtar absurda åtgärder för att försäkra sig om att han eller hon kan 

fortsätta med sitt missbruk. Det handlar sällan om okunskap om drogens påverkan eller ovilja 

att sluta. 

 

Andlighet 
Vi kommer att utgå från Anandarajah och Hights (2001) beskrivning av andlighet. De menar 

att andlighet är en form av mänsklig upplevelse eller uppfattning med många olika 

dimensioner. Andligheten kan vara sammankopplad med en religion men behöver inte vara 

det. Andlighet kan röra frågor som handlar om meningen med livet och vad som är sant och 

meningsfullt och vad som inte är det. Det kan också röra de värderingar och trosuppfattningar 

som människan lever efter. Andlighet kan för vissa innebära känsla av sammanhang, hopp, 

kärlek, inre lugn, trygghet och stöd. Vissa människor finner andlighet genom någon form av 

religion eller genom en personlig kontakt med en högre kraft men det kan också finnas genom 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fallpsych.com%2Fdisorders%2Fdsm.html&ei=clFdUc2tG9HMswb8yYCgAQ&usg=AFQjCNHRhJW-kvFZNB936_GMaiILGxbXcA&sig2=9J1V5FZQsQmupFnbsEHWUA&bvm=bv.44770516,d.Y
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fallpsych.com%2Fdisorders%2Fdsm.html&ei=clFdUc2tG9HMswb8yYCgAQ&usg=AFQjCNHRhJW-kvFZNB936_GMaiILGxbXcA&sig2=9J1V5FZQsQmupFnbsEHWUA&bvm=bv.44770516,d.Y
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exempelvis konst, musik eller genom nära kontakt med naturen. 

 
Religion 
I denna studie utgår vi från Anandarajahs & Hights (2001) samt McGuires (2002) definiton av 

religion. Religion utgör enligt Anandarajah och Hight (2001) olika former och verksamheter 

för att hjälpa individer att få svar på andliga frågor. Det kan utgöras av organisationer med 

skilda trosuppfattningar, utbildningsformer och praktiker. McGuire (2002) menar att religion 

utgör en gemenskap där alla underkastar sig samma trosuppfattning, följer dess 

beteendemönster och tar sig an dess värderingar.  
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Tidigare forskning   

Identitetsbyte 
Kellogg (1993) undersökte i sin studie hur en lyckad missbruksbehandling kan se ut ur ett 

identitetsteoretiskt perspektiv. Studien undersökte hur identiteten utvecklas vid genomförande 

av tolvstegsprogram, psykoterapi och religiösa vårdprogram. Tanken är att, med hjälp av 

identitetsteori, lokalisera vad dessa tre till synes mycket olika behandlingsinstanser har 

gemensamt för att kunna skapa nya, alternativa tillvägagångssätt inom missbruksvård. 

 

Kellogg (1993) kom i sin studie fram till att de missbrukande individerna behövde en ny 

social miljö där det finns förebilder som stöttar dem i deras självtransformation. Om 

individerna ska bli fria från sitt missbruk bör de därför inte isolera sig. För att personen ska 

fortsätta arbeta mot ett drogfritt liv är det av stor vikt att denne blir socialt bekräftad samt att 

den nya identiteten blir socialt accepterad av både icke-missbrukare, men också missbrukare. 

Att vara missbrukare är enligt Kellogg (1993) stigmatiserande och omgivningens 

uppfattningar om den missbrukande individen kan försvåra för denne att känna sig 

välkommen in i ett sammanhang, en gemenskap. Det är då, för missbrukaren, enkelt att gå 

tillbaka till sitt missbruksliv eftersom den där lättare blir accepterad. Omgivningens bristande 

acceptans kan också bidra till att missbrukaren tänker ”en gång missbrukare, alltid 

missbrukare”, vilken är ett tankesätt som verkligen kan stå i vägen för det nödvändiga 

identitetsbytet.  

 

Kelloggs (1993) studie visade att AA-program och tolvstegsprogram, sett ur ett 

identitetsperspektiv, erbjuder en fungerande väg ut ur missbruket. Alla positiva framsteg 

stöttas och uppmuntras inom dessa missbruksprogram. Detta då medlemmarna i gruppen vet 

hur svårt det kan vara att ta sig ur missbruket och ändra sin identitet. Det kan även handla om 

att minsta prestation av en ny medlem anses som ett reflekterande och en underliggande 

identitetsbyte, en självförvandlingsprocess. 

 

Även Cain (1991) har forskat kring identitetsbyte inom AA:s program. Hon har gjort en 

studie om självförståelse och förvärvandet av en ny identitet inom AA. Cain (1991) drog 

slutsatsen att när nykomlingar i AA måste lämna sin gamla identitet, som normaldrickare, och 

anta en ny identitet går de igenom en process av diffusion (upplösning) av sin identitet, följt 

av en process av identitetsrekonstruktion. Cain (1991) beskriver samtal hon haft med AA-

medlemmar och flera av dem berättar att när de till slut hade medgett att de hade 

alkoholproblem och att AA var relevant för dem, kunde dessa personer fortfarande inte 

identifiera sig med övriga medlemmar. Nya medlemmar i AA uppfattar gamla medlemmars 

liv som så välordnade och perfekta att de inte kan identifiera sig med dessa då deras egna liv 

är helt i kaos. Internaliseringen av en ny identitet tar form när den nya medlemmen börjar 

identifiera sig med de andra AA-medlemmarna. Detta sker genom att de jämför sin 

livshistoria med deras och upptäcker att andra medlemmar faktiskt är som de själva. Den nya 

medlemmen blir känslomässigt fäst vid sin nya identitet som AA-alkoholist genom att 

personen börjar bry sig om hur andra i gruppen uppfattar denne. Cain argumenterade för att 

rekonstruktionen av identiteten i AA tar form genom en omtolkning av sig själv och sitt liv. 

Den huvudsakliga motorn för denna process är de personliga historierna som berättas i AA. 

De personliga berättelserna är viktiga för att de som dricker ska kunna identifiera sig som 

alkoholister. 
 

Weisz (1996) har genomfört en studie om hur social identitet påverkar missbrukarens 

möjligheter att lyckas med sin behandling. Hon kom där fram till att sociala identiteter, som 
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individen har etablerat före behandling av sitt missbruk, bidrar med motivation och ett starkt 

skydd mot bland annat återfall. Detta då sociala identiteter ofta hänger samman med faktorer 

som socialt stöd, självkänsla och beteendemässiga alternativ till missbruk. Även människor 

med ett lägre antal positiva sociala identiteter kan dock utveckla sådana genom deltagande i 

behandling. Ett exempel på detta är hur behandlingsprogram satsar på den sociala typen av 

behandling genom gruppterapi och deltagande i andra stödjande nätverk och hjälper 

därigenom individen att utveckla positiva identiteter.  

 

Weiszs (1996) studie visade också att deltagare som hade större antal positiva och viktiga 

identiteter innan behandlingen började, bättre klarade av att förbli drogfria i tre månader. I 

studien framkom att individer som gick in i behandling med flera positiva och viktiga 

identiteter var mindre benägna att ta ett återfall än de som hade färre värdefulla identiteter 

innan påbörjad behandling. Positiva och viktiga identiteter är således en starkare kraft än 

enbart mängden olika identiteter. Studiens resultat visar dock att båda grupper, de som hade 

flertalet sociala identiteter innan behandling och de som inte hade det, hade en jämlik grad av 

sociala identiteter när behandlingen pågått i tre till sex månader. Gruppen som inte hade lika 

hög grad av sociala identiteter innan behandling fick således det när behandlingen pågått 

under längre tid. 

Empowerment 
Empowerment handlar om att individen tillskansar sig styrka och kraft att ta sig ur maktlöshet 

och återfå kontroll över sitt liv (Askheim, 2007). Grundläggande är att individen till fullo tror 

att det är denne själv som har kontroll över sitt liv och sitt eget beteende för att det skall vara 

tal om empowerment (Larsson, 2007). Empowerment handlar i grund och botten om att 

betrakta individen som en aktiv och kunnig varelse istället för passiva och oförstående 

(Askheim & Starrin, 2007).  

 

Wood m.fl. (2010) undersöker i sin studie hur effektivt Say it Straight (SIS) är i institutionell 

missbruksbehandling. SIS är en behandlingsform som bygger på idén om stärkt empowerment 

genom kommunikation. I SIS-programmet utbildas deltagarna i social interaktion, de får 

träning i att kommunicera på ett sådant sätt att de stärker både sin egen självkänsla och 

andras. Med grund i empowerment lär sig deltagarna hur de skall förhålla sig till andra, som 

behandlingsgruppen, familj och personal, samt hur de kan ge och ta emot feedback. 

Deltagarna upptäcker med tiden att deras egen empowerment också stärker andras 

empowerment, något som ger ytterligare motivation till arbetet mot drogfrihet. Metoden är 

evidensbaserad och har visat sig ha mycket goda effekter när det gäller att öka 

kommunikation och beteenden som stärker individen och gruppens empowerment. Detta har 

visat sig öka individernas och familjernas självförtroende och livskvalité. 

 

Woods med fleras (2010) studie visar att deltagarna i undersökningen uppvisat ett flertal 

positiva effekter av SIS-behandlingen. Genom den empowerment-kommunikation 

(empowering communication) som behandlingen inrymmer upplever sig deltagarna ha fått 

förståelse för hur deras beteende påverkar andra och de har fått lära sig att kompromissa, ha 

empati, visa respekt, våga säga nej, respektera sig själv och andra, tala till andra på ett bra sätt 

utan att klandra, att stå upp för sig själv, att kunna berömma sig själv och andra samt att våga 

visa och uttrycka sina känslor. Sammantaget visar Woods med fleras (2010) studie att SIS 

som metod vid missbruksbehandling leder till motivation till förändring, stärkt kvalité på 

gruppdynamiken, stärkt ansvarstagande både för individen och för gruppen samt byggande av 

goda relationer. Studien visar att SIS-behandling leder till förbättrad empowerment-

kommunikation vad gäller alla undersökta komponenter på individuell nivå.    
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Andlighet och religion 
Trots det sociala arbetets religiösa rötter har en fördjupad undersökning kring förhållandet 

mellan religion, andlighet och socialt arbete valts bort i det moderna samhället då det sociala 

arbetet strävar efter professionalisering och vetenskaplig evidens (Praglin, 2004). Det händer 

att socialarbetare finner att en andlig dimension uppenbarar sig i arbetet när en klient brottas 

med frågor som ”varför jag?”, ofta i samband med kroniska eller livshotande sjukdomar. Att 

som socialarbetare bortse från individens behov av andlighet vid dessa tillfällen kan innebära 

att socialarbetaren inte hanterar dessa situationer på det sätt som är mest gynnsamt för 

klienten. Även drog- och alkoholrehabiliteringsprogram involverar ofta någon sorts andlig 

dimension, att lära sig bli beroende av en högre makt för vägledning och styrka (Praglin, 

2004).   

 

Stewart (2004) jämför i sin undersökning tre olika typer av missbruksbehandling för att se 

religionens och andlighetens betydelse för behandlingsresultatet samt se om personernas 

uppfattning om religion och andlighet ändras under behandlingens gång. Stewarts (2004) 

resultat visar att missbrukare som går in i behandling med en andlig eller religiös tro, lutar sig 

starkt på denna tro under behandlingen för att lyckas ta sig ur sitt missbruk. Dessa människor, 

med en redan stark tro, fann stor hjälp i tolvstegsprogrammet, som har vissa andliga inslag, 

och såg dessa inslag som en viktig del i sin resa mot ett drogfritt liv. De människor som hade 

lägre grad av tro lyckades också med sin behandling utifrån tolvstegsprogrammet men lade 

enligt Stewart (2004) större vikt vid andra mekanismer i behandlingen än just den andliga, 

och deras andliga tro stärktes inte märkvärt av behandlingen. 

 

Det var enbart en av de tre deltagande behandlingsformerna i studien som inte hade någon 

form av uttalat inslag av religion eller andlighet. Behandlingen hade dock enligt Stewart 

(2004) ett visst inslag av andlighet när det kom till bearbetning av jobbiga eller stressiga 

livssituationer, vilket låg utanför själva behandlingsprogrammet. Majoriteten av de som fick 

hjälp hos denna icke-religiösa hjälpinstans var dock på sin första missbruksbehandling. Detta 

beror enligt Stewart (2004) på att missbrukaren troligtvis inte förstår andlighetens betydelse 

under den första eller de första behandlingarna, utan att den insikten kommer mellan 

behandlingarna, senare i processen. 

 

Stewarts (2004) slutsats är att andlighet och religion kan utgöra viktiga delar i 

missbruksbehandlingen för vissa människor och att val av behandling kan vara avgörande för 

hur stor plats andlighet och religion får i behandlingsprocessen. Stewart menade vidare att en 

stark tro kan vara avgörande för en lyckad behandling för vissa människor men att andra utan 

en stark tro istället kan behöva finna stöd i andra faktorer som kan uppfattas som 

meningsfulla för personen. Stewarts (2004) studie stärker tesen om att religion och andlighet 

är komplexa fenomen som, tillsammans med flera andra komponenter, kan ha stor betydelse 

för människor att komma ur sitt missbruk. 

 

Jeppsson-Grassman (2001) har i en studie samlat in information från samtliga kyrkor och 

samfund i en kommun om det sociala arbete som bedrivs inom dessa. I studien framkom att 

de flesta informanterna angav verksamheter rörande vardagsliv och gemenskap som de 

viktigaste aktiviteterna i församlingens sociala arbete. Det som lyftes fram rörande detta 

arbete var kravlös samvaro, arrangerat av kyrkan eller av en diakon, där deltagarna får träffa 

varandra och umgås i en miljö där det är ”högt i tak”. De flesta diakoner i undersökningen 

menar att deras främsta sociala arbete är att skapa samvaro. Informanterna gav exempel på 
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olika aktiviteter som ägde rum i församlingen och menade att dessa ger deltagarna 

gemenskap, personlig utveckling, meningsfull sysselsättning, stöd och uppbyggelse 

(Jeppsson-Grassman, 2001).  

 

Jeppsson-Grassmans (2001) studie visar att det inom de frikyrkliga samfunden är vanligt med 

olika typer av församlingsgrupper, vilka utgör nätverk för ömsesidig gemenskap. Dessa fria 

församlingar har en utbredd inåtriktad dimension av stöd och integration 

församlingsmedlemmarna emellan men har även visat sig inbegripa viss social kontroll och 

fostran. Grupptillhörigheten, vi-känslan, tycks enligt Jeppsson-Grassman (2001) sammantaget 

ha en mer konkret innebörd i frikyrkorna än i Svenska kyrkan.     

 

Merparten av de tillfrågade i undersökningen påtalar att en central del i kyrkans sociala arbete 

är att hjälpa och stötta människor i andliga och existentiella frågor. En längtan efter andlighet 

uppfattas av de tillfrågade blivit allt vanligare och det anses av dessa vara kyrkans uppgift att 

svara upp på denna längtan och finnas som stöd vid dessa existentiella frågor. En av 

församlingarna, som ingick i undersökningen, anordnar exempelvis sinnesrogudstjänster, en 

typ av gudstjänst som bygger på den typ av andlighet som förekommer inom AA (Jeppsson-

Grassman, 2001). Studien visade dock att kyrkan måste stärka sin identitet för att nå ut till 

människor och att detta, utifrån studiens resultat, skall göras genom att vara mer andlig och 

religiös. Människors behov av andlighet blir mer och mer påtagligt och det är där som kyrkan 

skall möta upp. Som det såg ut vid studiens genomförande tog det sociala diakoniarbetet, mot 

särskilt utsatta grupper, nästan över den andliga verksamheten. Kyrkan har axlat en del av den 

offentliga sektorns välfärdsarbete på grund av den bristande ekonomin, och den andliga 

dimensionen tycks hamna i skymundan (Jeppsson-Grassman, 2001). 

Sammanfattning tidigare forskning 
Utifrån den tidigare forskning vi här tagit del av har identitetsbyte, empowerment samt 

religion och andlighet framställts som exempel på viktiga komponenter för individer att 

komma ur sitt missbruk. Trots att dessa komponenter lyfts fram som viktiga tycks de inte tas 

på allvar när det kommer till den offentliga missbruksvården. Vi kan exempelvis inte 

någonstans i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruksvård (2007) utläsa att andligheten i sig 

utgör eller bör utgöra inslag i vården. Vi vill med vår studie lyfta fram att det faktiskt kan 

finnas verksamma komponenter, utifrån individernas eget perspektiv, som man inom den 

offentliga missbruksvården bör ta till sig. Så vad är det egentligen som individerna själva 

upplever hjälpa dem i deras strävan att bli drogfria? Den tidigare forskning på området som vi 

studerat har varit deduktiv, där man utgått från ett visst perspektiv eller viss teori, för att se 

dess verkan. Vi vill i stället ha ett induktivt förhållningssätt, där vi helt utgår från individens 

eget perspektiv, för att få reda på vad som faktiskt fungerar.     
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Teoriavsnitt 
Med utgångspunkt från informanternas berättade upplevelser av den hjälp de fått för sitt 

missbruk har vi valt en referensram byggande på teorier rörande identitet, som symbolisk 

interaktionism, social identitet, Goffmans rollteori samt stigmatisering, och empowerment. 

Identitetsbyte samt empowerment är något som vi, i både tidigare forskning och i studiens 

resultat, utläst vara betydelsefulla komponenter för att individer ska lyckas bli fria från 

missbruk. Avsnitten rörande identitet och empowerment är uppdelade i underrubriker utifrån 

teoriernas centrala komponenter.   

 

Identitet 
Det finns en mängd teorier som tar upp området kring identitet och roller. Dessa olika teorier 

och begrepp bidrar med olika perspektiv, på olika nivåer, för hur vi kan se och förstå identitet 

och roller som individen har till andra, sig själv och samhället.  

Tillhörighet 
Den symboliska interaktionismen handlar i grunden om människors sociala förmåga att 

relatera till andra (Persson, 2012). Johansson (2004) förklarar att symbolisk interaktionism 

inte är något enhetligt perspektiv, utan ett sätt att se på olika sorters förändring och samspel 

människor emellan beroende på vilka situationer individen befinner sig i. Persson (2012) 

hävdar att den symboliska interaktionismen handlar om hur människors självuppfattning blir 

till genom att vi ser oss själva via andras ögon. En positiv eller negativ självkänsla växer fram 

ur den spegling individen gör av sig själv i gruppen (Larsson, 2007). Interaktion med andra 

människor är därför nödvändig för skapandet av vår identitet. Johansson (2004) menar att 

formandet av vår identitet skulle omöjliggöras utan denna förmåga att kunna se sig själv 

genom andra. Detta förutsätter dock att vi har en grupp att identifiera oss genom. Goffman 

(1973) menade att alla människor behöver få känna tillhörighet då det är svårt att definiera sin 

personlighet om vi inte har någonstans att tillhöra. Den självkänsla som individen har kan 

genom ett kollektivt agerande stärkas (Larsson, 2007).  

 

Teoretiker inom området för sociala identiteter menar att vi inte bara definierar oss själva och 

andra genom personliga egenskaper, utan också utifrån den grupp vi tillhör och den sociala 

identitet vi besitter (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland & Vliek, 2009). Människan vill 

gärna gruppera samman objekt och händelser i förnuftiga kategorier. Kategorierna hjälper oss 

att organisera vår värld så den blir lättare att förstå och agera i. Det finns icke-sociala och 

naturliga kategorier, men det som är intressant för vår analys är vad Passer m.fl. (2009) 

benämner som social kategorisering, som är vår kategorisering av oss själva och andra i olika 

meningsfulla fack beroende på vilken grupp vi ingår eller inte ingår i. Dessa sociala 

kategoriseringar, och det gruppmedlemskap som följer, utgör till stor del en grund för hela vår 

identitet. Persson (2012) argumenterar också för att identiteten skapas i de grupper personen 

tillhör. Han menar att en social identitet hjälper individen att skapa mening i sitt liv, då 

exempelvis den sociala identiteten blir en del av individens inre värderingar, moral och mål. 

Andras förväntningar påverkar identiteten 
Goffman (1983) har utvecklat teorier kring roll och identitet. Han menar att det är i samspelet 

med andra som människor intar roller. De förväntningarna som människor i individens 

omgivning har hjälper till att forma den roll som individen tar på sig. Om en individ hamnar i 

en grupp där alla utgår från att individen är hjälpsam, och även förväntar sig ett sådan 

uppförande, så är det sannolikt att individen tar på sig en sådan hjälpsam roll trots att han eller 

hon inte skulle ha gjort det i normala fall. Rollens utformning beror enligt Persson (2012) 

också på vilka förväntningar individen har på samspelet med andra.  
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Våga visa sig 
Goffman menade att människan har främre och bakre regioner i sitt framträdande inför andra 

människor. Den främre regionen är den som syns i offentliga sammanhang. Här framhävs 

vissa aspekter av personligheten medan andra förblir dolda. I den bakre regionens 

framträdande slappnar vi av, våra tillkortakommanden synliggörs, och det är därför naturligt 

att vi inte hur som helst släpper in publiken bakom våra kulisser (Goffman, 2009). En 

missbrukare kan exempelvis hålla uppe en fin fasad på arbetet och bland människor men 

slappnar av och släpper ut alla sina känslor när denne kommer hem och börjar dricka.  

Den inre och yttre identiteten 
Begreppet identitet används för att indikera om det finns en samklang mellan en persons olika 

delar. Denna samklang kan bland annat involvera hur en persons yttre, exempelvis beteendet 

utåt, överensstämmer med personens inre (Persson, 2012). Goffman (2009) menar att en 

identitet alltid kan ombildas eftersom den skapas och utvecklas i interaktion mellan individ 

och omvärld. Freire (1972) menar att om samhället har en negativ syn på individen är det lätt 

hänt att individen till slut anammar samhällets syn och ser sig själv på det viset, vilket kan 

leda till att individen förlorar tron på sig själv och passiviseras inför sina problem. Goffman 

(2011) hävdade att stigmatisering är när en person inte får socialt erkännande med anledning 

av att den inte uppfyller de identitetsvärden som samhället värdesätter. När individer bär på 

ett så kallat stigma, en stämpel omgivningen styr över, och avviker från normen försöker 

individen dölja det attribut som skiljer sig från övriga gruppen. Individen anpassar med andra 

ord sin identitet för att bättre passa in och därmed undvika skam. 

  

Persson (2012) menar att människors identitet förändras snabbare idag än vad den gjorde förr. 

På samma sätt utvecklas även samhället i snabbare takt idag än någonsin tidigare. Allt går 

snabbare, vilket leder till en otrygghet för människan då individen ständigt måste förändra sig 

för att skapa en överensstämmelse mellan sig själv och samhällets krav. Persson (2012) tar i 

samband med detta upp hur viktigt det idag kan vara med kollektiva identiteter för 

människan, så som gruppidentitet, vilka kan samlas under namnet social identitet. Detta då en 

grupp oftast inte förändras i samma snabba takt som samhället i övrigt, vilket skapar en 

trygghet för individen.  

 

Empowerment 
Empowerment är ett begrepp som innefattar en mängd olika definitioner, metoder och 

teoretiska utgångspunkter, ett begrepp som kan te sig på vitt skilda sätt beroende på i vilket 

sammanhang det används (Nielsen Wright, 2009).  

Självtillit 
Empowerment kopplas ofta till fenomen och egenskaper som självtillit, egenkontroll, 

självstyre och samarbete, men handlar i grund och botten om att betrakta individen som en 

aktiv och kunnig varelse istället för passiva och oförstående, en individ som vet och vill sitt 

eget bästa bara denne får förutsättning till det (Askheim & Starrin, 2007), (Askheim, 2007). 

Grundläggande för att det verkligen skall vara tal om empowerment är dock att individen tror 

att det är denne själv som har kontroll över sitt liv och sitt eget beteende (Larsson, 2007). 

Kärnan i empowerment är att individen tillskansar sig styrka och kraft att ta sig ur 

maktlösheten och återfå kontroll över sitt liv (Askheim, 2007).  

Roll i samhället 
Empowerment handlar om att individen tar tillbaka sin plats i samhället eller att denne återtar 

kontrollen och makten över sitt liv. Att individen här har handlingsförmåga, att denne klarar 

av att definiera sina mål och uppnå dessa, är en central del. Att ha handlingsförmåga handlar 
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dock inte bara om resultatet av individens handlingar utan också om motivation, känslan av 

meningsfullhet och en förståelse för syftet med handlingen (Larsson, 2007).  

Förtryckande känslor 
Det finns en mängd förtryckande strukturer i samhället. Exempelvis möts missbrukare ofta av 

förakt från såväl professioner inom vård och omsorg som från samhället i övrigt (Tengqvist, 

2007). Samhället bygger upp en negativ bild av individen som lätt blir dennes egen bild av sig 

själv, vilket leder till ett minskat självförtroende och passivitet (Freire, 1972). Olika 

frigörande processer kan dock skapa motmakt gentemot dessa förtryckande strukturer 

(Wahlberg, 1998). Empowerment i den personliga dimensionen handlar just om undanröjande 

av de känslor av förtryck som individen känner. Dessa förtryckande känslor kan avlägsnas 

genom en utveckling hos individen vad gäller självkänsla, självförtroende och kapacitet. Att 

hjälpa en individ till empowerment kan handla om att lyfta fram individens styrkor och 

resurser istället för dess brister (Larsson, 2007). 

Personlig insikt och stöd genom kollektivet 
Den självkänsla individen har är väsentlig för empowerment och självkänslan växer lättare 

genom ett kollektivt agerande (Larsson, 2007). Att gå samman med andra som befinner sig i 

samma socialt utsatta situation, bli medlem i något och arbeta tillsammans med andra för att 

nå sina mål ger energi till arbetet (Starrin, 2007). Den kollektiva dimensionen av 

empowerment handlar just om att individen lättare uppnår sina mål om denne arbetar 

tillsammans med andra, än vad denne skulle ha gjort på egen hand. Grupper som verkligen 

tror på att de kan lyckas med en förändring tillskansar sig större handlingskraft och lyckas i 

större utsträckning än andra att åstadkomma förändring (Larsson, 2007). Individen kommer 

genom det kollektiva agerandet upp i en högre energinivå och går från känsla av skam till 

stolthet (Starrin, 2007). Självkänslan påverkas också av relationen till andra i gruppen och hur 

denne tror sig uppfattas av dessa. En positiv eller negativ självkänsla växer fram ur den 

spegling individen gör av sig själv i gruppen. En god självkänsla gynnar empowerment då det 

leder till ett agerande och känslor av kontroll samt värdighet. Validering och igenkännande i 

den kollektiva erfarenheten ökar förmågan att se sammanhanget och minskar skuldkänslor. 

Möjlighet för individen till kompetensutveckling och självförverkligande är också en central 

del i empowerment. Kunskap och kompetens understödjer en gemensam syn på problemet, 

exempelvis hur man blir fri från missbruk. Denna gemensamma syn kan även bidra till ett 

ömsesidigt stöd mellan gruppmedlemmarna (Larsson, 2007).  

Omsorg och respekt för andra 
Empowerment på individuell nivå handlar dock inte bara om att kunna påverka sitt eget liv i 

en positiv riktning. Det handlar också om att ha förmåga att värdesätta andra människor och 

klara av att ha omsorg om dessa. Den relationella dimensionen av empowerment handlar om 

att individen lär sig att förhandla och vara med och påverka i relationer som denne har med 

andra människor (Larsson, 2007).  

Disempowerment 
Sann empowerment kan endast förekomma om det finns valmöjligheter för individen. Om det 

inte finns några valmöjligheter handlar det istället om det motsatta, disempowerment och 

individen hamnar i stället i en förtryckt position (Larsson, 2007).  

Sammanfattning teoriavsnitt 
Ovan kan utläsas vikten av positiva identiteter och empowerment för lyckad utveckling och 

känsla av egenmakt och kontroll för individen. Genom grupptillhörighet kan individen bygga 

upp en identitet och tillsammans med gruppen skapa gemensamma värderingar och mål. Om 
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individen blir bemött utifrån positiva förväntningar från övriga gruppmedlemmar ges goda 

förutsättningar för stärkt självtillit, en positiv självbild och känsla av meningsfullhet för 

individen. Genom det kollektiva agerandet och tilltron till sin egen kapacitet får individen 

stärkt empowerment, tilltro till sin egen makt att styra över sitt liv. Att bli betraktad som 

kunnig och aktiv av övriga gruppmedlemmar stärker handlingsförmågan hos individen och 

skapar förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete.           
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Metod 

Hermeneutisk ansats  
Detta är en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats, en grundställning som enligt Westlund 

(2009) handlar om att tolka och förstå, en design som lämpar sig väl om syftet är att få fram 

informanternas egna upplevelser. Bryman (2011) beskriver den hermeneutiska studien som en 

strävan efter empatisk förståelse för människors handlingar, att försöka förstå meningen i det 

individen förmedlar utifrån den sociala kontexten. Det är forskarens uppgift att förstå och 

sätta sig in i den stämning informanten var i när denne utformade sitt svar. Det handlar 

således om att tolka men inte mindre om att förstå. Den hermeneutiska metoden styr hur 

analysen och tolkningen går till och var fokus för tolkningen ligger. Forskaren måste 

fördjupa, pröva och misstänkliggöra de tolkningar som görs och ständigt jämföra tolkningens 

delar med textens helhet för att tolkningen skall bli rimlig (Westlund, 2009). Studiens 

tillvägagångssätt bygger på den hermeneutiska cirkeln, där vi forskare ständigt växlar mellan 

teoriförståelse och tolkning av verkligheten (Thurén, 2007). Under tiden vi samlat in vårt 

material har vi växelvis kopplat detta till den teoretiska förförståelse vi har erhållit genom 

socionomutbildningen.  

 

Vi har innan påbörjande av denna studie haft en förförståelse om att hjälpinstanser inom 

frivillig sektorn eventuellt har betydelsefulla faktorer i sina hjälpinsatser mot missbruk som 

missbruksvård inom offentlig sektor saknar. Den socionomutbildning vi går har gett oss en 

bild av hur missbruksvården inom offentlig sektor kan se ut. Samtidigt har vi personliga 

erfarenheter, eller känner personer med erfarenhet, som säger att det finns andra 

betydelsefulla och verksamma faktorer i verksamheter, exempelvis AA och frikyrkan, som 

inte tycks finnas inom offentlig sektor.  

Urval 
Vi har genomfört enskilda kvalitativa intervjuer med sju personer som har erhållit vård eller 

stöd från antingen AA, frikyrkan eller från offentlig sektor.  

 

Vi har gjort ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) innebär att forskaren väljer ut sina 

informanter utifrån de forskningsfrågor som skrivits. Vi har valt informanter som vi anser 

vara relevanta för forskningsfrågorna. De kriterier som vi haft för informanterna är att de skall 

ha varit nyktra i minst ett år samt att de inte själva skall arbeta med missbruksvård. Detta då 

vi befarar att informanterna kommer att ge oss de svar vi söker utifrån ett 

”socialarbetarperspektiv” och inte utifrån egna subjektiva upplevelser. Vi har tagit kontakt 

med människor i vår närhet som gett oss tips på personer som passade in i våra urvalskriterier 

och som de trodde var villiga att ställa upp på intervjuer. Detta är enligt Bryman (2011) ett så 

kallat snöbollsurval. Vi tog bland annat kontakt med två missbrukssamordnare som arbetar 

inom kommun och landsting och en socialarbetare med anknytning till kyrkan. Målet med vår 

kvalitativa studie var inte att få fram ett representativt resultat för en större population genom 

ett sannolikhetsurval. Syftet var att få förståelse för enskilda individers upplevelser med 

utgångspunkt i våra forskningsfrågor och ett snöbollsurval blev då lämpligt.  

 

Vi anser att våra informanters kön eller ålder inte har någon betydelse för resultatet men vi 

har försökt att få fram en så heterogen grupp som möjligt inom ramen för våra urvalskriterier 

och har därför valt att intervjua både män och kvinnor. Åldersspridningen för våra 

informanter har legat mellan 25-67 år och deras missbruk har utgjorts av antingen alkohol 

och/eller narkotika.  
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Utformning av intervjuguide 
För att samla in vår empiri har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av 

intervjuform syftar enligt Bryman (2011) till att ge intervjupersonen möjlighet att utforma 

sina svar med sina egna ord och utifrån vad denne tycker är viktigt. Vi har utgått från en 

intervjuguide med olika teman med förbestämda öppna frågor. I vår studie har våra teman, 

som är sex till antalet, varit: hjälpens utformning, kunskap som erhållits från hjälpinstansen, 

identitetsförändring, gemenskap, andlighet samt förbättringsområden hos hjälpinstansen.  

Dessa teman växte fram ur den litteraturgenomgång och genomgång av tidigare forskning på 

området som gjorts. Vi fick genom detta en förförståelse för hur hjälpen hos de olika 

instanserna kan se ut, vilket låg till grund för utformningen av intervjuguiden. Utifrån varje 

tema har vi formulerat ett antal underfrågor där syftet har varit att få fram så mycket 

information om varje tema som möjligt (se bilaga 2). 

Genomförande av intervjuer 
Vår studies syfte har varit att undersöka informanternas egna upplevelser av den hjälp de fått. 

Före intervjuernas genomförande skickades ett missivbrev ut till informanterna (se bilaga 1), 

för att informera dem om deras rättigheter samt hur intervjuerna var planerade att gå till. Det 

var inte möjligt att i förhand veta vad informanterna skulle ta upp under intervjun och vi valde 

därför att ha en semistrukturerad intervju. Det är inte våra personliga intressen, som forskare, 

som ska styra intervjun utan det är informanternas erfarenheter och inställningar som skall 

bidra till förståelse för vad som faktiskt har hjälpt och haft betydelse för individen.  

 

Samtliga sju intervjuer genomfördes under april månad år 2013 och tog cirka 60 minuter 

vardera. Alla intervjuer genomfördes hemma hos informanterna enligt deras önskemål.  

 

Vi har spelat in samtliga intervjuer med godkännande från informanterna. Bryman (2011) 

menar att inspelning av intervjuer minskar risken för omedvetna tolkningar från forskarens 

sida, möjliggör att lyssna på intervjun flera gånger och underlättar en noggrann analys. Vi har 

sedan transkriberat och analyserat vår empiri allteftersom det insamlats.  

Analysmetod 
Utifrån de transkriberade intervjuerna har vi gjort en tematisk analys utifrån de teman vi 

ansåg mest framträdande i intervjusvaren. Denna analysmetod går enligt Bryman (2011) ut på 

fragmentisering av textmaterialet i teman. Fejes och Thornberg (2009) menar att man i denna 

metod analyserar likheter och skillnader i materialet, resultatet av detta sätts in i kategorier 

och struktur skapas. Resultatet blir på detta sätt mer överskådligt och underlättar koppling till 

relevanta teorier och begrepp. Det vi gör är enligt Fejes och Thornberg (2009) att vi bryter ner 

resultatet i hanterbara delar som vi sedan kodar för att till sist söka efter mönster. Resultatet 

får dock enligt Bryman (2011) mening först då det tolkats och relaterats till teorier. Genom 

vår analys av intervjusvaren har vi fått fram tre huvudteman: identitetsbyte, empowerment och 

trygghet. Vi har sedan relaterat dessa huvudteman till teorier rörande identitetsbyte 

(symbolisk interaktionism, social identitet, Goffmans rollteori, stigmatisering) och 

empowerment.  

Forskningsetiska överväganden 
Under våra kvalitativa intervjuer har informanterna berättat om personliga erfarenheter och 

det var därför viktigt för oss att beakta olika etiska principer. Innan intervjun informerade vi 

våra informanter vad som var studiens syfte samt vad intervjun skulle innebära, vad som 

förväntades av dem och att de när som helst kunde välja att avsluta sin medverkan, vilket 

enligt Vetenskapsrådet (2002) utgör informations- och samtyckeskravet för 
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samhällsvetenskaplig forskning. Det material som framkom i intervjuerna kommer endast att 

användas i just vår studie och vi har varit noga med att behandla personuppgifter varsamt 

vilket Vetenskapsrådet (2002) benämner som nyttjande- samt konfidentialitetskravet. Det kan 

för informanterna innebära negativa konsekvenser om deras identitet röjs och det 

framkommer att dessa har eller har haft ett missbruk. Bearbetning och analys av 

intervjumaterialet har därför utformats på sådant sätt att intervjupersonerna inte kan 

identifieras.  
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Resultat och analys 

Presentation av intervjupersoner 
Margareta är en 65-årig kvinna som under det senaste decenniet haft en del problem med sitt 

alkoholdrickande i samband med andra jobbiga situationer i livet. För ett år sedan tog hon 

kontakt med sin vårdcentral på grund av sina psykiska problem och fick då kontakt med 

missbrukssamordnaren i kommunen. Hon gick under några månader på stödsamtal hos denna 

missbrukssamordnare och medverkar nu i en återfallspreventionsgrupp, tillsammans med ett 

tiotal andra kvinnor, som kommunen håller i.  

 

Emil är 25 år gammal, är uppvuxen i en familj med missbruksproblematik och har sedan tidig 

tonår haft ett alkoholmissbruk. Livet har präglats av en ständig kamp för att kunna 

upprätthålla missbruket och ständiga konflikter med syskon, flickvänner och arbetsgivare. 

Emil tog för fem år sedan kontakt med en AA grupp och har gått i denna grupp regelbundet 

sedan dess.   

 

Lasse är 50 år gammal, har haft ett alkoholmissbruk sedan många år tillbaka och har tidigare 

erhållit vård vid tre tillfällen från offentlig sektor. Lasse har dock aldrig kommit ur sitt 

missbruk förrän han kom i kontakt med AA och på riktigt anammade deras budskap. Lasse 

har idag varit nykter i 13 år.    

 

Lena är 45 år gammal, har under många år bott tillsammans med en man som hade stora 

alkoholproblem och som misshandlade henne regelbundet. Lena föll själv in i ett missbruk för 

att orka med sitt liv och skrev för tre år sedan in sig själv i ett behandlingsprogram för 

missbrukare, ett program som hon ett år senare genomgick ytterligare en gång, men denna 

gång i kommunens regi. Idag är Lena med i en återfallpreventionsgrupp, även den i 

kommunens regi.   

Markus är 40 år gammal och har missbrukat droger som heroin, men också alkohol sedan 

tidig tonår. Han uttrycker att han provat allt i behandlingsväg för att bli av med sitt missbruk, 

helt utan framgång, tills dess att han fick hjälp från en frikyrka. Andra gången han besökte 

kyrkan, för tio år sedan, bad pastorn för honom och sedan den bönen har han inte gått tillbaka 

till sitt missbruk. 

Thomas är 60 år gammal och gick redan i barndomen in i ett missbruk av både alkohol och 

droger. Thomas lyckades bli drogfri under perioder av sitt liv men har alltid haft ett konstant 

alkoholmissbruk fram tills för 15 år sedan då han fick hjälp från en frikyrka. Från den dag 

Thomas blev frälst har han varken knarkat eller druckit alkohol.  

 

Peter är 50 år, har sedan tonåren haft ett narkotika- och alkoholmissbruk och har genomgått 

en mängd olika behandlingar för att bli fri från sitt missbruk. Alla behandlingar var utan 

framgång fram till dess att han fick hjälp från en frikyrka. Peter har varken intagit droger eller 

druckit alkohol sedan dess.   

Inledning 
Utifrån de intervjuer vi gjort har vi fått en uppfattning om vad som av informanterna upplevs 

vara betydelsefullt i den hjälp de fått från hjälpinstansen. Det som framstår som verksamma 

mekanismer utifrån informanternas svar är identitetsbyte, att informanterna fått hjälp att byta 

sin negativa bild av sig själva mot en identitet som de kan vara stolta över, empowerment, att 

informanterna genom hjälpinsatsen fått kraft genom gruppen och i sig själva att förändra sitt 
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liv, samt trygghet, trygghet i fostran och de strukturer som finns i hjälpinstansen samt 

trygghet i att lägga sina liv i Guds händer. 

Identitetsbyte  
Tillhörighet 
Informanterna från alla instanser uttrycker att samhörighet med människorna i 

hjälpinstanserna har varit en väsentlig del i att bli av med sitt missbruk och att finna sig själva.  

 
De visste ju vem jag var (en missbrukare) och var jag hade varit och ändå så var det som att jag 

känt dem i 20 år. /Markus, frikyrkan 

 

Innan jag kom in i församlingen och fick några att identifiera mig med, var jag ensam och kristen 

[…] Jag hade ingen tillhörighet och så fick jag då en tillhörighet och det har definitivt 

församlingen hjälpt till med. […] Tillhörigheten har också hjälp mig till en identitet. /Thomas, 

frikyrkan 

 

Jag kommer ihåg att jag tyckte om känslan. Jag var inte själv. Andra hade också varit i samma sits. 

[…] Och när de andra började prata om sig själva tänkte jag att de måste ha spionerat på mig eller 

något för jag kände så väl igen det de pratade om. Men de pratade om sig själva. /Emil, AA 

 

Jag kände mig inte ensam då jag hade diskuterat det med gruppen och fått tips och idéer. Jag fick 

stöttning. /Lena, offentlig sektor 

 

Goffman (1973) påtalar människans behov av att känna tillhörighet. Vi har ingen fast 

personlighet om vi inte har någonstans att tillhöra. Samtliga informanter uttrycker tydligt att 

det var en betydelsefull faktor i hjälpen de fått, att känna gemenskap och tillhörighet med 

andra medlemmar inom hjälpinstansen. Medan frikyrkoinformanter verkar sökt en 

samhörighet med andra i den kristna tron, eller bara en grundläggande villkorslös tillhörighet, 

talar informanter från både AA- och offentlig sektor om att det varit viktigt att inse att de inte 

är ensamma med sina problem. Offentlig sektor- samt AA-informanter trycker på att 

gemenskapen som skapas när människor samlas kring samma problem är ovärderlig.  

Teoretiker inom området för social identitet menar att vi inte bara definierar oss själva och 

andra genom personliga karaktärsdrag, utan också utifrån den grupp vi tillhör och den sociala 

identitet vi besitter (Passer m.fl., 2009). Persson (2012) tar upp hur viktigt det idag kan vara 

med kollektiva identiteter för människan, så som gruppidentitet, vilka kan samlas under 

namnet social identitet. En social identitet kan hjälpa individen att skapa mening i sitt liv, då 

exempelvis den sociala identiteten blir en del av individens inre värderingar, moral och mål. 

Det är viktigt för samtliga informanter att fortsätta samlas, att träffas inom hjälpinstansen, för 

att bli styrkt av andra medlemmar samt för att hålla fast vid den sociala identiteten och i vissa 

fall även nykterheten. Kelloggs (1993) studie visar att AA-program och tolvstegsprogram, sett 

ur ett identitetsperspektiv, erbjuder en fungerande väg ut ur missbruket då alla positiva 

framsteg stöttas och uppmuntras inom dessa missbruksprogram. Detta då alla inom gruppen 

vet hur svårt det kan vara att ta sig ur missbruket och ändra sin identitet. 

 

Andras förväntningar påverkar identiteten  
Den symboliska interaktionismen tar bland annat upp hur människor skapar sig en uppfattning 

om sig själva i samspel med andra. När andra definierar individen så formar det också 

individen eftersom denne ser sig själv genom de andras ögon (Persson, 2012). Johansson 

(2004) menar att speglingen, att se sig själv genom andra, är den viktigaste förutsättningen för 

ett formande av vår identitet, något som pågår under hela livet. Informanterna från både 

frikyrkan och AA har vid inträdet hos respektive hjälpinstans börjat se sig själva utifrån det 

bemötande och de förväntningar som hjälpinstansens människor haft på dem. Informanterna 

från frikyrkan förmedlar hur viktigt det var att bli väl mottagen av människorna inom 
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hjälpinstansen. Det verkar ha en avgörande betydelse att bli sedd som en ”vanlig människa” 

och inte som en missbrukare. Att känna sig viktig, värd att lita på och få ansvar utan att 

hjälpinstansen tvivlar på individens kapacitet verkar varit den viktigaste biten för 

frikyrkoinformanterna. 

 
Jag sökte en gemenskap som kanske inte tydliggjorde att jag hade en bakgrund som missbrukare 

utan att jag var mera en vanlig människa som blivit kristen. /Markus, frikyrkan 

 

Det finns inget speciellt sätt i församlingen för hur man tar hand om missbrukare, invandrare eller 

så, alla blir behandlade på alla sätt. Vi särskiljer inga. /Peter, frikyrkan 

 

Får folk i vanliga fall reda på att du är, eller har varit missbrukare, då är man alltid det, opålitlig… 

[…] Och det var inget sånt, INGEN som var så i kyrkan. Det var helt sanslöst! Och då tänkte jag 

Det här kan man ju fortsätta gå på. /Markus, frikyrkan 

 

Goffmans (2009) rollteori klarlägger att en roll formas utifrån andras förväntningar på 

individen. Stigmatisering kan dock uppstå om omgivningen har en negativ bild av individen 

och dennes handlingar och beteenden. Goffmans (2011) definition av stigma är när en person 

inte får socialt erkännande med anledning av att denne inte uppfyller de identitetsvärden som 

samhället värdesätter. Människan kan lätt förringa sig själv om samhället har en bild av denne 

som oduglig, sjuk, lat och dum. Detta leder till att individens bild av sig själv till slut blir 

densamma som samhällets, något som leder till att denne tappar sitt självförtroende och blir 

passiva inför sitt problem (Freire, 1972). Även Kelloggs (1993) menar i sin studie att 

omgivningens bristande acceptans kan bidra till att missbrukaren tänker ”en gång 

missbrukare, alltid missbrukare”, vilket är ett tankesätt som kan stå i vägen för det 

nödvändiga identitetsbytet. Människorna i frikyrkan har inte påmint informanterna om det 

stigma som informanterna, enligt samhällets normer, bär på. Genom ett varmt välkomnande 

in i frikyrkogemenskapen, och genom att de blivit accepterade för dem de är, har 

informanterna blivit av med sin skam och känslan av att man är smittsam och en dålig 

människa.  

 

Informanterna från AA talar också om att de blev varmt mottagna hos hjälpinstansen och att 

det hade betydelse för deras villighet att ta emot hjälp. Däremot talar inte AA-informanter om 

betydelsen av att bli sedd som en ”vanlig människa”, de måste snarare bli sedda och se sig 

själva som missbrukare för att känna att de kan börja omforma identiteten. Informanterna som 

fått hjälp via AA påtalar vikten av att erkänna att de är alkoholister och acceptera den 

identiteten på sig själv. 
 

Erkännandet var den största av alltihopa. Det blev mycket tårar då, då jag erkände och insåg: ”fan 

också”… Tyvärr har det sett ut så men jag kan faktiskt göra annorlunda om jag håller mig till 

vinnarna och går på AA. /Lasse, AA 

 

Det blev ganska enkelt till slut, när jag kom till den punkten att ”okej, jag ger mig. Jag tar emot det 

konceptet ni erbjuder. /Lasse, AA 

 

Jag tror att det är viktigt att få säga ”jag heter Emil och jag är alkoholist, jag är sjuk” för varje gång 

man säger det så blir man ju mer övertygad, även om man tvivlar på att man är alkoholist. För min 

del var det väldigt viktigt att göra det erkännandet. /Emil, AA 

 

Persson (2012) menar att när individer avviker från samhällets normer försöker de dölja det 

som anses vara ett stigma då det finns skamkänslor som kretsar kring just känslan att vara 

avvikare. Individen styr då sin identitet för att undvika skam. Informanterna från AA har på 

samma sätt haft en känsla av att inte passa in någonstans. När de hade trätt in i AA-

gemenskapen förväntades de, till skillnad från frikyrkan, vara och bli sedda som missbrukare. 
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Det gäller att erkänna sin alkoholistidentitet och då äntligen få känna sig hemma, till skillnad 

från informanter från frikyrkan där det var skönt att äntligen slippa bli sedd som en 

missbrukare. Att identifiera sig som en missbrukare inom AA, stämmer väl överens med 

Cains (1991) studie som hävdar att den nya medlemmen blir känslomässigt fäst vid sin nya 

identitet som AA-alkoholist då personen känner sig positivt bekräftad genom denna identitet. 

Passer, m.fl. (2009) beskriver social kategorisering, vilket innebär att vi kategoriserar oss 

själva och andra människor i meningsfulla indelningsgrupper. Vi klassificerar andra och oss 

själva beroende på vilken grupp vi tillhör eller inte tillhör. Socialidentitetsteoretiker menar att 

våra sociala kategoriseringar är så viktiga för individen att vår identitet delvis är baserad på 

dessa gruppmedlemskap. För informanterna var det således viktigt acceptera den sociala 

kategoriseringen ”alkoholist” för att kunna bli fri från sitt missbruk men också för att kunna 

identifiera sig med de andra i gruppen samt kunna ta till sig AA:s budskap.  

Våga visa sig 
Informanterna beskriver att de, sedan de kom till hjälpinstanserna, öppnat sig själva och visat 

”sitt inre jag”, detta för att komma in i gemenskapen och kunna ta emot hjälp.  

 
Det är så lätt att möta människor och släppa in människor på livet som man aldrig gjort förut. 

/Lasse, AA 

 

Genom att informanterna fått chans att tillhöra och känna samhörighet har de känt sig som 

hemma. Enligt Goffman (2009) har människan främre och bakre regioner i sina framträdande 

inför andra människor. De främre regionerna präglas av självbehärskning och det är de som 

uppvisas i offentliga sammanhang. Det är i de bakre regionerna som vi slappnar av och tar av 

oss våra masker. I den bakre regionens framträdande synliggörs våra tillkortakommanden och 

hemligheter. Inom AA och frikyrkan är gemenskapen spontan och informell. Detta har 

troligtvis lett till att informanterna har vågat släppa fram sina bakre regioner, i alla fall delar 

av dem, och behövde inte längre hålla uppe fasaden i de främre regionerna. Vår tolkning är att 

när de vågade släppa kontrollen, vid insikten om att ”jag är inte ensam”, infann sig en frihet 

och ett lugn. Det kan vara så att det är de bakre regionerna av en människa, kärnan av självet, 

som behöver öppnas upp och genomgå förändring för att omvandlingen ska kunna bestå. 

Informanterna från frikyrkan behövde få möta Gud för att bli omformad medan informanterna 

från AA behövde höra andra människors livshistorier för att kunna ta till sig och bli 

förvandlad. Gemenskapen inom den offentliga sektorn är till skillnad från AA och frikyrkan 

mer formell och strukturerad. Detta leder till att informanterna inte släpper fram sina bakre 

regioner och därmed påverkas inte identiteten i lika hög grad inom offentlig sektor som inom 

AA och frikyrkan.  

En god yttre och inre identitet 
Samtliga informanter uttrycker att de, sedan de sökte hjälp, fått en identitet som de är mer 

stolta över än innan de blev nyktra.  

 
Jag tar mycket mer plats idag. Jag har blivit så rättfram och säger precis vad jag tycker. Jag hade 

ingen självkänsla eller någonting förut. Det var bara ett skal, fint utåt men kaos inuti. Nu är jag 

stolt över mig själv. /Lena, offentlig sektor 

 

Jag blev av med den här jobbiga Peter Svensson som hade plågat mig i hela livet. Jag fick ett 

hjärtbyte och ett identitetsbyte. Jag slipper den här gamla identiteten. […]. Och kan gå in i 

normalstadiet. /Peter, frikyrkan 

 

Jag tycker bättre om mig själv idag än vad jag någonsin gjort när jag varit drogfri förut. […] Hade 

jag inte hittat Jesus så hade jag inte känt såhär, det tror jag inte. För då hade jag inte tyckt om mig 

själv för allt som jag gjort. /Markus, frikyrkan 
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Min inre identitet var redan förändrad och den blev bara stärkt i rollen som kristen. /Thomas, 

frikyrkan 

 

Jag tar ju ansvar över mitt liv idag, vilket jag inte gjorde innan. Jag håller tider och löften. Allting, 

hela livet fungerar. Innan var det bara ljug och svek för att jag skulle kunna fortsätta supa. /Lasse, 

AA 

 

Jag vågar stå upp för det jag känner och tycker. […] Sådant har jag lärt mig genom AA. /Emil, AA 

 

Informanterna uttalar en lättnad över att kunna lämna sin gamla identitet och träda in i en 

identitet som förknippas med något gott, en god identitet som de känner inombords, men som 

de också vill att ska synas utåt. Enligt Persson (2012) används begreppet identitet för att 

indikera om det finns en samklang mellan en persons olika delar. Det kan handla om hur en 

individ känner sig inombords kontra hur den beter sig utåt, hur det överensstämmer mellan 

individ och grupp samt mellan individ och omvärld. Genom att informanterna fått komma in i 

hjälpinstansens sammanhang, där det verkar funnits utrymme att tänka över den man 

verkligen vill vara, har deras identitet omformats till något de är nöjda och stolta över. 

Identiteten är således öppen för rekonstruktion, enligt Perssons (2012) tolkning av Goffmans 

identitetssyn. Identiteten skapas och utvecklas i samspelet mellan personen och dess 

omgivning, i detta fall utgör hjälpinstansen den nya omgivningen. 

 
Accepterade som de är 
Informanterna hittade genom hjälpinstansen en grupp där de blev accepterade för de personer 

de var och hittade kanske även människor i samma situation som de kunde identifiera sig 

med. När informanterna kom med i gruppen fick de möjlighet att bygga upp en positiv 

självbild genom den acceptans som gruppen speglade.  

 
Jag har fått vänner som vet hur det här är, som varit i det själva som man kan prata med om saker 

och ting. […] Det betyder väldigt mycket tycker jag. Att vi har det gemensamt, att vi har druckit 

och har erfarenheter utav det och att vi är nyktra nu. /Margareta, offentlig sektor  

 

En positiv eller negativ självkänsla växer fram ur den spegling individen gör av sig själv i 

gruppen. Det sociala livet i en grupp har alltid en värderande effekt som kan skapa känsla av 

stolthet eller skam hos individen (Larsson, 2007). Informanterna fick i respektive grupp 

tillfälle att känna stolthet tillsammans med andra när de hållit sig nyktra i stället för skam över 

att de är missbrukare. Detta går även att koppla till Kelloggs (1993) studie som visar att det är 

av stor vikt att personen blir socialt bekräftad samt att den nya identiteten blir socialt 

accepterad av både icke-missbrukare och missbrukare för att kunna fortsätta arbeta mot ett 

drogfritt liv. Informanterna som fått hjälp genom kommunens behandlingsprogram upplever 

dock inte samma kollektiva sammanhållning och acceptans.  

 
På kommunens behandlingsprogram märkte man att andra i gruppen undrade vad man gjorde där. 

Andra gången hade jag varit nykter i nästan två år så då kunde de fråga ”vad gör du här?”. Det var 

lite jobbigt. /Lena, offentlig sektor 

Empowerment 

Självtillit 
Att bli bemött som en ”vanlig människa” av hjälpinstansen och se att andra som varit i samma 

situation och klarat sig ur det, har för informanterna från AA och frikyrkan varit värdefullt för 

att kunna tro på sig själv och sina resurser.  
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Jag tror aldrig jag har känt mig så hemma någon gång. Så blev det på en gång. Alla kom fram och 

pratade med mig. Jag kommer ihåg att jag tyckte om känslan. Jag var inte själv. Andra hade också 

varit i samma sits. /Emil 

 

Genom att informanterna blivit betraktade som människor, inte bara som missbrukare, och 

genom att få hopp fick informanterna möjlighet att bygga upp sin självtillit igen och 

därigenom öka sina chanser att komma ur missbruket. Självtillit är enligt Wahlberg (1998) en 

viktig del i empowerment, det handlar om att individen får tillit till sina egna resurser, får 

förmåga att samarbeta och solidarisera sig med andra och härigenom få kraft att kunna 

påverka sina levnadsförhållanden i den riktning denne önskar. Detta styrks av Wood m.fl. 

(2010) som att stärkt empowerment ökar individernas och gruppens självförtroende och 

livskvalité. 

 

Informanterna från offentlig sektor har inte samma upplevelse. De upplever snarare att de 

tvingats in i en missbrukarroll som de inte kände sig bekväma i. 

 
De på kommunens behandlingsprogram ville bara trycka ner en liksom, få en att känna att man var 

en värdelös människa. […] och där följer man planen. Man är bara en del i programmet. Det var en 

kvinnlig personal på behandlingsprogrammet som inte alls gick ihop med mig. Hon kunde säga 

saker som ”men måste du ha så fina kläder?”. Och då tänkte jag, men måste jag se ut som om jag 

är helt neralkoholiserad? Så kände jag. /Lena, offentlig sektor 

 

Tengqvist (2007) menar att missbrukare ofta möts av förakt från såväl professioner inom vård 

och omsorg som samhället i övrigt och att människor ofta har låga förväntningar vad gäller 

missbrukarens förmåga och styrka. Informanterna från offentlig sektor har tvingats in i en 

missbrukarroll och av behandlingspersonal blivit betraktade och bemötta som ”dåliga 

människor” utifrån denna missbrukarroll. En god självkänsla är enligt Larsson (2007) en 

viktig del av målet för empowerment. Den leder till ett agerande, känsla av kontroll och 

värdighet. Om informanternas självtillit försvagas genom den roll och det bemötande de 

utsatts för torde det snarare vara tal om disempowerment än empowerment. 

Tro på individens kapacitet att inte återfalla i missbruk 
Informanterna från AA och frikyrkan berättar att det förtroende som hjälpinstansen hade för 

dem och tron på deras kapacitet att ta sig ur sitt missbruk, gav dem den frihetskänsla som var 

nödvändig för dem för att trivas i gemenskapen.   

 
Sen jag gick med i församlingen är det faktiskt första gången som jag känner att jag inte är 

kontrollerad. Och det är fantastiskt. /Peter, frikyrkan 

 

Jag har ju haft ett stöd från AA-medlemmarna hela tiden men jag tog det inte till mig förrän jag 

var mogen. /Lasse, AA 

 

Jag hade nog inte lagt av med drogerna om jag inte haft någon som trodde på mig. /Markus, 

frikyrkan 

 

Att informanterna upplever att hjälpinstansen tror på dem kan ha stark påverkan på deras grad 

av empowerment. Askheim och Starrin (2007) menar att empowerment i grund och botten 

handlar om att betrakta individen som en aktiv och kunnig varelse med förmåga istället för att 

vara passiva och oförstående. Det handlar om att utgå ifrån att individen vet och vill sitt eget 

bästa, bara denne får förutsättningar till det (Askheim, 2007). Inom dessa två hjälpinstanser, 

AA och frikyrkan, har man hela tiden utgått från att individen är i stånd till att ta sig ur sitt 

missbruk och arbetet utifrån detta antagande och därigenom varit med och stärkt 

informanternas empowerment.  
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Förtryckande känslor 
Våra informanter upplever alla att de har varit utsatta för någon form av förtryck, antingen 

från omgivningen eller från sig själva. Informanterna från frikyrkan har fått hjälp med att 

stärka sitt självförtroende för att kunna ta tag i de känslor som förtrycker dem och hindrar 

dem från att återta makten över sina problem.  

 
Jag var tvungen att förlåta en massa människor och att be en massa människor om förlåtelse, men 

framförallt Gud då. Att känna att man är helt klar, helt ren från allt hat, bitterhet, även om man 

lyckades dölja det på ytan så satt det där som taggar och låste både mig och den som jag hade 

agget till. Men jag blev fri. /Thomas, frikyrkan 

 

Känslor som hat, bitterhet, känslan av att vara oförlåten, som ständigt hängt över 

informanterna till följd av missbruket hade tidigare hindrat dem från att handla. Larsson 

(2007) menar att empowerment i den personliga dimensionen handlar om undanröjande av 

känslor av förtryck som individen känner. Detta genom en utveckling hos individen vad gäller 

självkänsla, självförtroende och kapacitet. Genom hjälpinstansen har informanterna fått 

självförtroende och redskap att lyckas ta sig ur sitt missbruk, men de har även uppmuntrats till 

att ta tag i och bearbeta sina känslor och be människor om förlåtelse för att kunna gå vidare 

med sitt liv. Detta, att individen får möjlighet att arbeta med sina inre förtryckande 

föreställningar och vända dessa till en känsla av självtillit och självrespekt, är enligt Wahlberg 

(1998) en typ av frigörandeprocess som leder till empowerment. 

Roll i samhället 
Alla informanter utrycker att hjälpen de erhållit bidragit till att de aktiverat sig och tagit ett 

kliv tillbaka in i samhället igen.  

 
Innan så var jag bostadslös, fick inte träffa mina barn eller någonting… Men nu har jag faktiskt 

fast jobb, träffar mina barn varje dag, har egen lägenhet med eget kontrakt. /Markus, frikyrkan 

 

Ett utanförskap har präglat hela mitt liv. Och det var en drivkraft som drev mig in i missbruk. […] 

jag hade ingenting kvar, jag var utanför systemet. […] Nu känner jag mig som en del i samhället. 

/Peter, frikyrkan 

 

Nu tar jag hand om min systers barn varje vecka. Det gjorde jag aldrig förut. Men man måste ju 

förtjäna det. /Lena, offentlig sektor 
 

Empowerment kan i sin vidaste bemärkelse handla om att individen tar tillbaka sin plats i 

samhället eller att denne återtar kontrollen och makten över sitt liv (Larsson, 2007). Samtliga 

informanter från AA och frikyrkan stod utanför samhället under missbrukslivet. När de sedan 

tog kontakt med hjälpinstansen beskriver de det som att de tog ett kliv tillbaka in i samhället 

igen och försökte ta igen allt de missat och gottgöra de fel de gjort. Informanterna från 

offentlig sektor upplevde inte på samma sätt att de gjort olagliga eller felaktiga handlingar 

som de behövde gottgöra, men de upplevde däremot att de kunde ta en större plats och 

aktivera sig i samhället efter att de blivit nyktra.   

Personlig insikt genom kollektivet 
Genom att söka sig till hjälpinstansen har informanterna fått insikt om sitt alkohol- eller 

drogproblem och därigenom fått handlingskraft att ta sig ur sitt missbruk. 
 
Ett välbehag och en trygghet i hela kroppen infann sig när jag väl kom över tröskeln och insåg hur 

sjuk jag har varit. Jag kom då underfund med att nu jävlar är det på allvar, nu är det dags att ta 

ansvar för sitt liv. /Lasse, AA 
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Det har lett till att jag känner mig fullkomligt nykter. Det är ett avslutat kapitel. Jag tycker jag att 

jag har fått styrka att klara av alkoholen och även andra situationer i mitt liv. /Margareta, offentlig 

sektor 

 

Då kände jag att, det måste gå nu. Och det gick. Men det var jättesvårt, jag borde ha gått fem år 

tidigare. Men man kommer ju till en gräns när man känner att, jag kommer inte att överleva det 

här. Det kändes så. /Lena, offentlig sektor 

 

Genom insikten om sitt problem och genom hjälp från hjälpinstansen att formulera tydliga 

mål, få vägledning och redskap för att kunna uppnå dessa, har informanterna fått den 

motivation och den känsla av meningsfullhet och förståelse som krävs för att ta sig ur sitt 

missbruk. Detta, att individen klarar av att definiera sina mål och uppnå dessa, är enligt 

Larsson (2007) en central del av empowerment. Att besitta en sådan handlingsförmåga 

innebär att åstadkomma förändringar men inbegriper också motivation, känsla av 

meningsfullhet och en förståelse för syftet med handlingen (Larsson, 2007). 

Stöd genom kollektivet 
Informanterna uttrycker alla att de aldrig hade klarat av att nå dit de ville utan stödet från 

människorna i hjälpinstansen.  
 

Vi är ju alla syskon på något sätt. Vi har en sak som förenar oss. /Peter, frikyrkan 

 

Man träffar vänner för livet. […] Karlar kramar karlar! Inom AA släpper man så lätt in människor 

på livet, mycket mer än vad man gör ute i vanliga livet. /Lasse, AA 

 

AA finns där för mig oavsett om det händer någonting. […] Sen så vet jag att det är en sjukdom 

och utan hjälp så går det inte, inte för mig i alla fall. /Emil, AA 

 

Det är bra att höra andra, hur de har gjort och tänker, och så får man tips och så. /Margareta, 

offentlig sektor 

 

Gemenskapen som man har med de som gått igenom samma sak det är helt otrolig. […] Jag hade 

varit nykter ett tag men jag kände att jag behövde gå varje vecka ändå. Det är viktigt för mig, 

viktigt att se hur andra mår. /Lena, offentlig sektor 

 

Informanterna får styrka och motivation från gruppen och detta kan vi koppla samman med 

den kollektiva dimensionen av empowerment. Den kollektiva dimensionen handlar enligt 

Larsson (2007) om att individen arbetar tillsammans med andra och på så sätt uppnår sina mål 

lättare än vad denne skulle ha gjort på egen hand. Att gå samman med andra som befinner sig 

i samma socialt utsatta situation är enligt Starrin (2007) ett exempel på kollektiv 

empowerment. Att bli medlem i något och arbeta tillsammans med andra för att nå sina mål 

ger bränsle till det fortsatta arbetet. 

Omsorg och respekt för andra 
Flera informanter upplever att hjälpinstansen har fått dem att förstå vikten av att respektera 

andra människor och kunna sätta sig in i andra människors situation och upplevelser.  

 
Jag har fått lära mig att passa tider och sånt. […] Och det har jag fått lära mig också, att visa andra 

människor respekt. /Peter, frikyrkan 

 

Har jag sagt att jag ska ordna det så gör jag det. Det är en skillnad från förut. Jag hade ett helt 

annat tankesätt innan jag kom med i AA. /Lasse, AA 

 

Jag har även lärt mig att inte bara tänka på sig själv. […] AA har fått mig att förstå en massa saker, 

bland annat mina känslor. Och att respektera andras känslor, inte bara se till mina egna. /Emil, AA 

 



28 

 

Larsson (2007) menar att empowerment på individuell nivå, förutom att kunna påverka sitt 

eget liv i en positiv riktning, handlar om att ha förmåga att värdesätta andra människor och 

klara av att ha omsorg om dessa. Individuell empowerment räcker inte eftersom samhället 

bygger på sociala relationer, vilket individen måste kunna förhålla sig till. Hos 

hjälpinstanserna har informanterna fått lära sig att vara rädda om andra och visa respekt 

gentemot varandra vilket stärker dem själva och deras roll i gruppen. Woods med fleras 

(2010) studie visar att missbrukare genom empowerment-kommunikation upplever sig ha fått 

förståelse för hur deras beteende påverkar andra och de har fått lära sig att ha empati, visa 

respekt gentemot sig själv och andra, att kunna berömma sig själv och andra samt att våga 

visa och uttrycka sina känslor. 

Resurser för livet 
Informanterna har alla fått olika hjälpmedel för att lyckas bli drogfria och för att lära sig om 

de normer och strukturer som ryms inom hjälpinstansen. Det kan också handla om hjälp i 

form av stödsamtal, både med professionella och mellan medlemmar, men också om 

tillhandahållande av redskap för att få kontakt med och utöva sin tro. 

 
Församlingen i sig har gjort det lättare att leva tillsammans med Gud, både undervisningen och 

människorna. /Thomas, frikyrkan 

 

När man känner att man nått vägens ände, då kan man beställa tid och få själavård. […] Sen kan 

den personen komma med nycklar, gör det här i stället. /Peter, frikyrkan  

 

AA:s litteratur läser jag enormt mycket. Vi har ju en bok och den läser jag inte som en vanlig bok, 

varje gång jag läser den så hittar jag nya saker om samma text. /Emil, AA  

 

Missbrukssamordnaren berättade om alla hemskheter som man kan råka ut för, hon sa saker som 

jag inte tänkt på förut. Men hon gav lite tröst också, så det var inte bara hemsketer hon förmedla, 

men det var väldigt, väldigt nyttigt. /Margareta, offentlig sektor 

 

Det är mycket filmer och föreläsningar. […] Jag märkte att jag var jätteintresserad av att lära mig 

om olika droger och om hur de fungerar. Det har varit jättenyttigt att lära sig sånt, och ganska 

skrämmande. /Lena, offentlig sektor 
 

Informanterna har fått olika redskap från hjälpinstanserna som utbildning om alkohol och dess 

påverkan, utbildning i den kristna tron, utbildning i form av erfarenheter och tips från AA:s 

”Stora bok”, kurativt stöd för att kunna bearbeta sina känslor, uppmuntran och påtryckning att 

ta tag i gammalt ”trassel”, läka relationer, förlåta och be om förlåtelse. Askheim (2007) menar 

att det första och viktigaste steget i motmaktsprocessen är att utrusta individen med personliga 

resurser och det är detta som är kärnan i empowerment Att individen utrustas med kunskap 

och kompetens kan bidra till en gemensam syn på problemet och ett ömsesidigt stöd 

medlemmarna emellan (Larsson, 2007). De resurser som informanterna erhållit har således 

gett dem själva redskap för att kunna bli nyktra men också stärkt gemenskapen inom gruppen.  

 

Informanterna från offentlig sektor uttryckte dock en avsaknad från personligt stöd, eller stöd 

från övriga gruppen.  

 
På kommunens behandlingsprogram ska man följa planen och läsa det och det. Det finns inte plats 

för en att prata på det sättet. […] Men många på programmet går andra behandlingar också, går 

hos psykolog eller så, för att man behöver den biten också. /Lena, offentlig sektor 

Personlig utveckling 
Informanterna har på olika sätt fått möjlighet till personlig utveckling genom den hjälp de 

erhållit.   
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Jag har ju haft väldigt svårt att prata inför folk. Det har varit terapi för mig att lära mig prata inför 

folk. Man har ju kunnat prata och diskutera helt fritt i den där återfallsgruppen. /Margareta, 

offentlig sektor 

 

Jag klarar att handskas med jättemånga situationer som jag inte klarade av innan jag gick med i 

AA. Att stå och prata inför flera hundra personer på ett konvent till exempel. Förut stannade jag 

till och med hemma från skolan om jag visste att det skulle vara redovisning inför hela klassen. 

/Emil, AA 

 

Detta, att det finns möjlighet för individen till kompetensutveckling och självförverkligande 

menar Larsson (2007) är en viktig del i empowerment, det stärker informanterna och ger ny 

kraft till det fortsatta arbetet. Återkommande bland intervjusvaren är att informanterna fått 

möjlighet att exempelvis utveckla sin förmåga att tala inför grupp genom det accepterande 

klimat som hjälpinstanserna erbjuder. De uttrycker också att de fått nya perspektiv på saker 

och därigenom ändrat sitt förhållningssätt och utvecklats som personer. 

Förtroende 
Informanterna berättar om den förvåning men också uppskattning de kände över det 

förtroende som frikyrkan visade dem genom de uppgifter de tilldelades. Frikyrkan antog utan 

tvekan att informanterna skulle klara dessa uppgifter vilket gav dem en tro på sig själva.    

 
Jag känner så att jag får en fyrkant som är min ansvarsbit, som jag har ansvar över […] Så man har 

ju fått lära sig mycket om det här med ansvarstagande och sådana bitar. /Peter, frikyrkan 

 

Jag samlade in kollekt och räknade ihop kollekten. Fick ansvar för pengarna! Det var ju döstort! 

Vad tänker de med? kommer jag ihåg att jag tänkte. Han har flera tusentals kronor, men man växer 

i sådant med, när någon tror på en. /Markus, frikyrkan 

 

Att hjälpa en individ till empowerment kan handla om att lyfta fram individens styrkor och 

resurser istället för dess brister. Det kan rent praktiskt handla om att låta individen ta mer 

ansvar i det problem som denne söker lösa och påverkar på så sätt individen att bli mer 

motiverad (Larsson, 2007). Genom det förtroende och ansvar informanterna fått från 

frikyrkan stärks således deras empowerment, men vi kan också se hur detta kan vara en 

bidragande faktor till det vi kallar ”Andras förväntningar påverkar individen” som vi nämnt 

tidigare i identitetsanalysen. Informanterna blir sedda och behandlade som ”icke-

missbrukare”, de blir behandlade som vem som helst.  

Att få förebilder 
Inom AA är förebilder en uttalat viktig del i tillfrisknandet.  Det anses viktigt att ta del av 

andra människors erfarenheter och berättelser, något som kan göras genom delningarna på 

möten eller genom att läsa AA:s ”Stora boken”, där det finns många personliga berättelser om 

hur människor tagit sig ur sitt missbruk. Även för informanterna inom frikyrkan och offentlig 

sektor tycks förebilder varit viktigt för att komma ur missbruket.  
 

Och det var ett väldigt stöd, att hamna i ett sådant sammanhang och få förebilder och sådana saker. 

/Peter, frikyrkan 

 

Man delar sin sjukdom under mötena… och delar jag då mitt problem så kanske det är någon 

annan som känner igen sig och delar sina egna erfarenheter kring det som jag kan ta till mig. Vill 

jag utveckla det så kan jag ju efter mötet fråga den här personen skulle vilja hjälpa mig och bolla 

lite tankar... /Lasse, AA 
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När jag låg inne på 65:an så kom det in en nykter alkoholist och pratade. Hon hade precis samma 

bakgrund som mig, det var jättekonstigt. Sen när vi pratade efteråt frågade jag henne om hon ville 

bli min sponsor och vi träffas jättemycket. /Lena, offentlig sektor 

 

Wahlberg (1998) menar att självtillit är en viktig del i empowerment. Självtillit innebär att 

individen får tillit till sina egna resurser, får förmåga att samarbeta och solidarisera sig med 

andra. Individen får då kraft att kunna påverka sina levnadsförhållanden i den riktning denne 

önskar, detta tillsammans med andra i samma situation (Wahlberg, 1998). Genom att 

informanterna får förebilder i gruppen som de ser klarat den svåra uppgift som de själva står 

inför, och får stöd från dessa, stärks informanternas egen självtillit och handlingsförmåga.  

Detta ligger i linje med Kelloggs (1993) studie som visade att den missbrukande individen 

behöver en ny social miljö där det finns förebilder som stöttar dem i deras självtransformation 

för att de skall bli fria från sitt missbruk. 

Att vara förebild för andra 
Många av informanterna har också själva blivit förebilder för andra. De uttrycker att de själva 

blir hjälpta av att hjälpa andra. De utför således handlingar som stärker andras empowerment 

men också deras egen. 

 
Jag har faktiskt haft möjlighet att hjälpa några som har varit på samma ställe som mig, det är en 

härlig känsla. Att kunna vara någon annans stöd i livet som går igenom samma sak. […] Ge bort 

det jag fått så får jag behålla det själv, så enkelt är det. /Lasse, AA 

 

Hos AA har jag lyssnat mycket, jag har fått mycket tuff kärlek men jag har även fått ge tillbaka. 

Nu på senare år och det är det viktigaste för mig, att jag får ge tillbaka till de som vill ha hjälp. 

/Emil, AA 

 

Alla har varit förstående och jag har tyckt att jag kunnat bidra med ganska mycket. Speciellt i den 

här återfallsgruppen. […] Det känns jättebra för mig att kunna hjälpa andra. /Margareta, offentlig 

sektor 

Disempowerment 
Informanterna från AA och frikyrkan har alla sökt sig till hjälpinstansen på eget bevåg. Det är 

helt och hållet frivilligt och de valde själva vilken typ av hjälpinstans de ville söka sig till. 

Detta är dock inte fallet med informanterna från offentlig sektor. Visserligen var det hjälp på 

frivillig basis men de valde inte själva vilken typ av hjälp de ville ha.  

 
Då sa hon att hon visste en person som arbetade som missbrukssamordnare som skulle vara väldigt 

bra för mig att prata med och då bestämde vi en tid som jag skulle komma till henne. /Margareta, 

offentlig sektor 

 

Larsson (2007) menar att genuin empowerment endast kan förekomma om det finns 

valmöjligheter för individen. Om det inte finns några valmöjligheter handlar det istället om 

det motsatta, disempowerment och individen hamnar i stället i en förtryckt position. Vi kan 

alltså se att det inte förekommer samma grad av empowerment hos informanterna som fick 

hjälp hos offentlig sektor då de inte har samma valmöjligheter. Missbruksvård inom offentlig 

sektor verkar också kräva en större grad av egen motivation, än inom AA och frikyrkan, då 

vården i sig inte bidrar med lika hög grad av empowerment.  

 
Har man enorma problem med alkohol måste man ha en stålvilja om man ska kunna komma ur det 

genom den hjälp jag har fått. /Margareta, offentlig sektor 

 

Det verkar heller inte finnas samma möjligheter att påverka de offentliga hjälpinsatserna som 

inom AA och frikyrkan. 
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De tyckte de var jättejobbigt, att jag ifrågasatte filmerna. […] Sen har vi ju den där behandlaren 

som inte tycker om mig. Hon säger ”man är den dålig människa!” och det är inte alla som fixar att 

man säger så åt en när man själv är i kaos för att man kämpar med att bli nykter. Och då kan ju inte 

jag låta bli att säga ”Du måste inte vara sådär, alla har inte jobbat här i femton år som du och 

tycker att det är en vardag, för vissa är det nytt” och då blev hon jättearg på mig. /Lena, offentlig 

sektor 

 

Informanterna från offentlig sektor slussades båda in i återfallspreventionsgruppen efter 

avslutad behandling. Gruppen styrs av professionella ledare men självbestämmandet tycks 

dock vara något högre i denna grupp än i behandlingsprogrammet.  

 
Vi har liksom inte något strikt schema över vad vi ska göra som på kommunens 

behandlingsprogram utan vi gör lite vad vi vill. /Lena, offentlig sektor 

 

Trygghet 
Struktur och fostran 
Informanterna från AA och frikyrkan talar om att det inte hade fungerat för dem om 

hjälpinstanserna hade tummat på reglerna vad gäller avhållsamhet från droger, 

arbetsuppgifter, förhållande gentemot andra med mera. De menar att de behövde en tydlig 

struktur att luta sig emot för att hålla sig borta från missbruket. 
 
Jag har blivit uppfostrad där kan man säga, jag fick sådant som inte mina egna föräldrar gav mig 

för de förstod inte. […] Det är en tuff kärlek, man kan få höra saker som man inte vill höra men 

som man kanske behöver höra. /Emil, AA 

 

Det är ordningar och det finns riktlinjer och ordningar som skapar en trygghet. Och det tycker jag 

är jättebra. För det har ju jag aldrig haft. […] Jag fick hjälp att hitta strukturer i kyrkan. Det här 

med planering och att skriva upp saker som man ska göra. /Peter, frikyrkan 

 

Jag känner så att jag får en fyrkant som är min ansvarsbit, som jag har ansvar över, och här inne 

har jag full frihet men går jag utanför så kan det bli dåligt. /Thomas, frikyrkan 

 

I det stora enkla hela är det enorm trygghet att få vara med i AA, det hjälper, jag behöver inte vara 

ängslig över någonting, jag vet att livet fungerar så länge jag är med i AA. /Lasse, AA 
 

Informanterna fick genom hjälpinstansen en stabil struktur att luta sig emot och människor 

som fostrade dem och näst intill hade en föräldraroll.  Det gav dem trygghet och gav känsla av 

att någon mer fanns bakom och stöttade dem. Denna typ av stöd och kontroll skriver även 

Jeppsson-Grassman (2001) om i sin studie. Hon kommer där fram till att olika typer av 

församlingsgrupper är vanliga inom frikyrkor, vilka utgör nätverk för ömsesidig gemenskap. 

Dessa fria församlingar har en utbredd inåtriktad dimension av stöd och integration 

församlingsmedlemmarna emellan men har även visat sig inbegripa viss social kontroll och 

fostran. Att informanterna lutade sig mot denna typ av struktur och fostran innebar dock att 

kraften och styrkan låg ganska mycket utanför informanterna själva. Larsson (2007) menar att 

individen måste tro att det är denne själv som har kontroll över sitt liv och sitt eget beteende 

för att det verkligen skall vara tal om empowerment. Utifrån detta handlar tryggheten således 

inte om empowerment, utan är en annan typ av verksam kraft.    

Att lägga sitt liv i Guds händer 
Vi kan se en tydlig skillnad mellan svaren vi fått från informanterna från AA och frikyrkan 

jämfört med informanterna från offentlig sektor när det gäller andlighetens betydelse för att 

komma ur missbruket. 
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Informanterna från AA utrycker att andligheten, en tro på en högre makt, har en viktig roll att 

fylla i arbetet med nykterhet.  
 

I början tyckte jag att det var mycket religion och Gud och hej och hå i AA:s program. Jag tyckte 

inte alls att det passade, men alltefter tiden gick så blev det klart för mig att det är precis det här 

jag behöver för att kunna överleva helt enkelt. […] Idag känner jag att jag har en tro på en högre 

makt, en kraft starkare än mig själv och det är ju andlighet i sig. Det är en enorm trygghetskänsla 

att känna att om jag hamnar i någonting så fixar det sig, jag har det här och luta mig mot. /Lasse, 

AA 

 

Idag har jag fått en tro på någonting större än mig själv. Man behöver ju inte kalla det för Gud då. 

Det står nämligen i de tolv stegen att man ska erkänna sina brister för Gud och en människa. […] 

Jag har nu fått en övertygelse att Gud finns i mitt liv, varje gång det är någonting, i med eller 

motgång. /Emil, AA 
 

Informanterna från frikyrkan uttrycker på ett ännu tydligare sätt hur mycket Gud betytt för 

dem för att komma ur missbruket. Hos dessa verkar Gudsrelationen snarare vara den största 

eller starkaste komponenten för dem att komma ur sitt missbruk. 
 

Nykterheten ligger inte på församlingen utan bygger på min Gudsrelation. /Thomas, frikyrkan 

 

Det var när jag kom till tro som det första genombrottet kom, innan dess hade jag liksom aldrig 

fått hjälp över huvudtaget. Inte som hade funkat […] Inget hjälpte förrän jag kom till tro. […] Jag 

fick lägga mitt liv i någon annans händer. /Peter, frikyrkan 

 

Jag vet ju att jag alltid har Jesus med mig och jag tror ju på det. Så det känner jag mig trygg med. 

[…] När det är riktigt jobbigt så ber jag. Då blir jag lugn. Det är mycket styrka i bön. Det tar bort 

så mycket oro i min kropp om jag ber. /Markus, frikyrkan 

 

För informanterna från AA och frikyrkan hade Gud eller andlighet en avgörande betydelse för 

att de skulle lyckas ta sig ur sitt missbruk. De upplevde att de mer eller mindre lade sina liv i 

Guds händer och erkände att de inte själva hade makten att ta sig ur sitt missbruk på egen 

hand. Stewarts (2004) resultat visar att missbrukare som går in i behandling med en stark 

andlig eller religiös tro, lutar sig väldigt stark på denna tro under behandlingen för att lyckas 

ta sig ur sitt missbruk. Informanterna utgår härmed från att de själva inte har den kraft som 

krävs. Vi ser därför detta fenomen som empowerment motsats då empowerment enligt 

Larsson (2007) i grunden handlar om att det är individen själv som har kontrollen över sitt liv.    

 

För informanterna från offentlig sektor tycks den andliga dimensionen haft liten eller ingen 

betydelse. De anser båda att andlighet är viktigt, men inte nödvändigt för att hålla sig nyktra.  
 

Jag har nog alltid haft religionen med mig, men inte så aktivt. […] Men jag behöver inte 

andligheten för att hålla mig nykter, jag bara tycker att det är skönt att gå till kyrkan. /Margareta, 

offentlig sektor 

 

Just att finna lugnet var viktigt. Det där med Gud kan man tänka bort. […] Andlighet har haft stor 

betydelse för mig men inte tro. /Lena, offentlig sektor 
 

Stewarts (2004) studie visar att majoriteten av de som fått hjälp hos icke-religiösa 

hjälpinstanser var på sin första missbruksbehandling. Något som antas bero på att 

missbrukaren troligtvis inte förstår andligheten och trons betydelse under den första eller de 

första behandlingarna, utan att den insikten kommer mellan behandlingarna, senare i 

processen. Detta stämmer in på informanterna från offentlig sektor som alla nyligen gått in i 

sin första behandling och inte upplever andlighet och tro som en avgörande faktor.  
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Informanterna från AA berättar dock om hur andlighet, en tro på någonting större än de 

själva, är viktigt men att det inte är där som själva kraften för tillfrisknandet ligger. 
 
Intervjuare: Hjälper tron dig att hålla dig nykter? 

 

Ja till viss del, men inte helt och hållet. Jag måste göra jobbet själv. Jag kan inte förvänta mig att 

Gud ska göra jobbet åt mig. […] Man får ju tro på vad man vill. Det är inte viktigt vad man tror på 

bara att man vill. Det är viljan som är viktigast, annars går det inte. Men det går inte enbart med 

vilja heller. /Emil, AA 

 

Empowerment kopplas ofta till fenomen och egenskaper som självtillit, egenkontroll och 

självstyre (Askheim & Starrin, 2007). Vi kan i intervjuerna se hur just empowerment i form 

av bland annat självtillit och egenkontroll hjälper informanterna till ett nyktert liv men att den 

andliga tron också tycks utgöra en viktig komponent för nykterheten, vilket i sig inte kan 

relateras till empowerment. Informanterna uttrycker att det inte går utan det ena eller det 

andra.  

Sammanfattning av resultat och analys 
Utifrån informanternas svar finner vi att identitetsbyte varit en viktig del för dem i deras 

process att bli fria från sitt missbruk. I kyrkan har informanterna sluppit sin 

missbrukaridentitet medan informanterna från AA har fått ta till sig och acceptera en identitet 

som missbrukare, om än en nykter sådan. I båda fallen har informanterna dock fått en ny god 

identitet som de kan vara stolta över. Informanterna från offentlig sektor upplever dock inte 

på samma sätt att de fått en ny god identitet utan har genom hjälpen bara stärkt sina egna 

positiva sidor. Från en av hjälpinstanserna inom offentlig sektor upplevde informanterna dock 

att de snarare stämplades med en negativ missbruksidentitet som de inte kunde identifiera sig 

med.  

 

Informanterna upplever att de genom deltagandet i hjälpinstanserna fått stärkt empowerment 

och tilltro till sin egen kapacitet. De hamnade i en gemenskap där de har samma mål, och fick 

där redskap för att kunna sluta med sitt missbruk, men även till att kunna förändra sina 

levnadsförhållanden i stort och återfå sin roll i samhället. Informanternas empowerment och 

självtillit stärktes genom att de tilldelades ansvar och fick förtroende, de fick även förebilder 

som visade vägen. Vi kan se tendenser av empowerment i alla informanternas svar. Graden av 

empowerment tycks dock vara svagare hos hjälpen inom offentlig sektor. Där råder inte 

samma grad av självbestämmande, gemenskap, positivt ansvar och personlig utveckling. Det 

är, inom offentlig sektor, snarare fokus på gruppens lärande och inte individens behov av stöd 

och personliga relationer.  

 

Informanterna inom AA och frikyrkan har genom hjälpinstanserna fått trygghet genom 

struktur och fostran och i vissa fall även trygghet genom att lägga sitt liv i Guds händer. Både 

AA och frikyrkan har varit fostrande, de har satt tydliga riktlinjer och regler som haft en 

tryggande effekt. Informanterna har även fått ge upp kontrollen och lämna över sitt liv helt i 

Guds händer, eller annan andlig kraft. Detta verkar vara starka krafter som hjälper individen 

att hålla sig nykter, krafter som till viss del kan ses som empowerments motsats då det inte är 

individens egna resurser som håller individen nykter utan krafter som ligger utanför 

individen. 

Slutsats 
Utifrån (vårt resultat och) vår analys ser vi att det finns skillnader i informanternas 

upplevelser av den hjälp de fått beroende på vilken hjälpinstans de sökt sig till. Informanterna 
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från de frivilliga hjälpinstanserna upplever en högre grad av faktorer som gemenskap, 

självförtroende, positiva förväntningar, självbestämmande och ett mer naturligt, icke-

kontrollerat, stöd än informanterna som fått hjälp från offentlig sektor, faktorer som vi 

kopplat till empowerment och teorier rörande identitet. Dessa frivilliga hjälpinstanser har 

också gett våra informanter trygghet i strukturer och fostran samt andligt stöd, något som 

informanterna från offentlig sektor inte erbjudits eller fått uppleva. De frivilliga 

hjälpinstanserna tycks utifrån våra informanters berättelser erbjuda en mer omfattande hjälp, 

hjälp som genererar en hög grad av både empowerment och andlighet och som sträcker sig 

utanför individens missbruksproblem. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka individers egna upplevelser av den hjälp de 

fått för att få fram vilka faktorer som faktiskt har hjälpt dessa att bli fria från sitt missbruk. Vi 

har i vårt resultat utläst att informanterna upplever att de fått nya identiteter, gemenskap, 

kollektivt stöd, förebilder, andlighet, ansvar, ökad självkänsla, frigörelse av förtryckande 

känslor, utbildning och redskap genom respektive hjälpinstans. Dessa faktorer upplever 

informanterna som mycket betydelsefulla för dem i deras strävan att bli drogfria, faktorer som 

vi har tolkat som identitetsbyte, empowerment och trygghet.  

 

Vi kan utläsa många drag av empowerment i hjälpinstansernas bidrag till missbrukaren men 

vi kan också se vissa tendenser av disempowerment. Vi kan i informanterna från AA och 

frikyrkans svar se att det finns verkande krafter hos dessa hjälpinstanser som snarare kan ses 

som empowerments motsats, men som ändå verkar hjälpa individen sida vid sida om 

empowerment. Larsson (2007) menar att individen måste tro att det är denne själv som har 

kontroll över sitt liv och sitt eget beteende för att det verkligen skall vara tal om 

empowerment. Informanterna tycks, genom hjälpinstanserna, blivit tryggare i sig själva och 

fått tillit till sina egna resurser, vilket kan kopplas till empowerment, men de tycks också ha 

förlitat sig på andra faktorer än sin egen kraft och kontroll så som trygghet i strukturer och 

fostran samt trygghet i att lägga sitt liv i Guds händer. Är det just detta som är styrkan i AA 

och frikyrkan, att hjälpen inbegriper både empowerment, där kraften skall förflyttas eller 

stärkas hos individen, och en andlig dimension, där individen kan hämta kraft och ha 

någonting att luta sig mot när det känns tungt? Detta i kombination med att hjälpinstansen ger 

individen möjlighet till ett identitetsbyte. Att få en identitet som individen själv känner 

stämmer överens med hur denne vill vara som person. Informanterna som fått hjälp från 

offentlig sektor tvingades i stället in i en missbrukarroll som de inte kände sig bekväma i. De 

upplevde heller inte samma grad av kollektiv insikt eller stöd och fick inte samma möjlighet 

till personlig utveckling eller andligt stöd.   

 

Denna studies resultat pekar på att informanterna från de frivilliga hjälpinstanserna upplever 

högre grad av faktorer som gemenskap, självförtroende, självbestämmande samt andligt och 

relationellt stöd än informantrena som fått hjälp från offentlig sektor. Vi ser därmed en högre 

grad av empowerment och positiva identiteter hos dessa hjälpinstanser och anser utifrån detta 

att de individer som får hjälp via AA och frikyrkan kan uppnå en mer permanent drogfrihet. 

Vi anser också att den hjälp AA och frikyrkan erbjuder kan generera i fler positiva effekter för 

individens liv i övrigt än missbruksvården inom offentlig sektor genom att den stärker 

individens förmåga att ta kontroll över sitt liv samt att samarbeta med andra. Kanske kan det 

vara så att det inte finns samma möjligheter till stärkandet av empowerment inom offentlig 

sektor då vården bygger på professionalitet och den maktaspekt som det enligt Skau (2003) 

inrymmer. Kanske kan det också vara så att andlighet är en mycket betydelsefull kraft men 

ses, precis som Praglin (2004) påtalar, som så avvikande i dagens sekulariserade Sverige att 

det är otänkbart att ha en faktor som denna med i missbruksvården. Vi tror ändå att det finns 

möjligheter för vården inom offentlig sektor att öka graden av empowerment och öppna upp 

för den andliga dimensionen i vården, för de som så önskar, och genom detta uppnå bättre 

resultat vad gäller långvarig nykterhet och mindre mänskligt lidande. För att lyckas med detta 

måste det finnas en ökad öppenhet för icke-evidensbaserade tillvägagångssätt, så som 

andlighet, och våga ändra de rådande maktstrukturerna. Det måste finnas en ökad 

medvetenhet om gemenskapens betydelse för drogfriheten och öka utrymmet för denna faktor 

i missbruksvården.    
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Denna studies resultat stämmer väl överrens med andra forskares studier rörande 

empowerment, identitet och andlighet i missbruksvård. Forskare som Wood m.fl. (2010) har 

påvisat att stärkande av empowerment i missbruksvård kan ha goda effekter, vilket även kan 

utläsas i vårt resultat. Forskare som Praglin (2004) och Stewart (2004) har genom sina studier 

visat att andlighet och religion kan vara mycket betydelsefulla vid missbruksvård och att 

intresset för detta fenomen har ökat inom offentlig sektor. Jeppsson-Grassman (2001) visar 

också på vilket sätt som människor kan få hjälp med andliga och existentiella frågor genom 

de svenska frikyrkorna samt hur dessa förbund bedriver socialt arbete. Kellogg (1993), Cain 

(1991) och Weisz (1996) har i likhet med vårt resultat kommit fram till att identitetsbyte, eller 

att individen tillskansar sig ett flertal positiva identiteter, kan vara av största vikt för att 

individen ska klara av att hålla sig drogfri efter avslutad behandling.   

 

Det vår studie bidrar med är individernas eget perspektiv på vad det är som faktiskt hjälper. 

Vi har inte utgått från en viss teori eller perspektiv utan utgått från informanternas egna ord 

och sedan, utifrån vår egen teoretiska förförståelse, utläst empowerment, identitetsbyte och 

trygghet som viktiga teoretiska förklaringsfaktorer. Vi har också sett att empowerment 

faktiskt kan gå sida vid sida med faktorer som trygghet i struktur och trygghet i att lägga sitt 

liv i Guds händer, trots att dessa faktorer, paradoxalt nog, på vissa sätt går emot 

empowerment.  

 

Validitet, reliabilitet och förslag på vidare forskning 
Denna studie är baserad på sju personers berättade upplevelser om den hjälp de fått från olika 

hjälpinstanser. Studien bygger på ett litet, icke-slumpmässigt urval och kan därigenom enligt 

Bryman (2011) inte generaliseras till en större population än den studerade. Detta var dock 

inte heller studiens syfte. Validitet rör frågan huruvida forskaren studerar det den avser att 

studera (Thurén, 2007). Vi hade för avsikt att undersöka enskilda personers upplevelser av 

den hjälp de fått för sitt missbruk, för att få en djupare förståelse för vad de upplever som 

betydelsefulla faktorer, och detta anser vi att vi har lyckats med. Enligt Bryman (2011) går det 

dock att hävda viss generaliserbarhet genom att jämföra liknande studier, med likartade 

resultat, med varandra. Denna studie kan, utifrån det ovan beskrivna, betraktas som teoretiskt 

generaliserbar då dess resultat stämmer väl överrens med annan tidigare forskning. 

 

Denna studie är hermeneutisk och bygger således på våra tolkningar av de intervjusvar vi fått. 

Syftet med en sådan studie är enligt Westlund (2009) att tolka intervjusvaren så som 

informanterna menade, att se till svarens kontext och få en förståelse för vad det är 

informanterna vill förmedla. Helt säkra på att vi lyckas med detta kan vi dock aldrig vara. 

Westlund (2009) menar att en forskare alltid har en förförståelse, både vad gäller erfarenheter 

och teoretiska kunskaper, som påverkar hur denne tolkar den insamlade informationen. En 

förförståelse som forskaren enligt Bryman (2011) aldrig kan ha fullständig kontroll över. Det 

är utifrån detta inte helt säkert att vår tolkning speglar informanternas verklighet. Det är 

således svårt att diskutera studiens reliabilitet som enligt Bryman (2011) rör måttens 

pålitlighet. Vi vill dock mena att vår studie har en god tillförlitlighet och att den till viss del 

kan vara överförbar. Detta innebär enligt Bryman (2011) att studien är så noga beskriven och 

fyllig att läsaren kan göra en bedömning om resultatet kan överföras till andra sammanhang 

och miljöer än just den studerade. Vi kan aldrig anta att vårt resultat stämmer in på fler 

individers upplevelser av missbruksvård men vi anser ändå att vi tydliggjort våra kopplingar 

och tolkningar så väl att andra skulle kunna känna igen sig i beskrivningarna. Det hade 

eventuellt varit enklare att få ett reliabelt resultat om vi i stället utfört en kvantitativ studie 

med strukturerade och konkreta mätningar. Vi ville dock genom ett kvalitativt, induktivt 

arbetssätt förstå vilka faktorer som informanterna själva ansåg vara viktiga, något vi bedömde 
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inte var möjligt genom en kvantitativ, deduktiv studie, där man (i motsats till det induktiva) 

enligt Bryman (2011) utgår från förutbestämda teorier och begrepp. 
 

Vi anser att det finns ett behov av vidare forskning kring andlighetens och empowerments 

betydelse för missbruksvården. Det vore intressant att göra en kvantitativ studie och 

undersöka hur många som uppnår en långvarig drogfrihet genom missbruksvård inom 

offentlig sektor kontra missbruksvård som uttalat inbegriper både andlighet och 

empowerment. Det vore intressant att se hur hjälpinstanser som kombinerar empowerment 

och andlighet skiljer sig från missbruksvård inom offentlig sektor när det gäller antalet 

missbrukare som faktiskt förblir drogfria efter att hjälpen avslutats. Vi anser att man borde 

kunna upptäcka kraftfulla och verksamma mekanismer i hjälpinstanser som AA och frikyrkan 

som den svenska missbruksvården skulle behöva ta till sig för att utvecklas och göra så att fler 

lyckas med sin avhållsamhet från droger och alkohol. Visserligen kan faktorer som andlighet 

vara svåra att mäta genom kvantitativa metoder då det är svårt att avgöra när individen tar till 

sig andlighet och på vilket sätt detta är till hjälp för denne. Det kan således vara svårt att finna 

evidens för andlighetens effektivitet vid missbruksvård, men borde inte uteslutas från 

missbruksvården enbart på grund av det. Att andlighet kan ha betydelse och faktiskt påverka 

resultatet borde vara skäl nog att överväga, och forska kring, ett införlivande av denna 

komponent i missbruksvården inom offentlig sektor.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev till informanter 

 

Tid: datum, klockslag 

 

 

Plats: 

 

 

Hej! 
Vi är tacksamma för att du vill ställa upp på en intervju och ser fram emot att få höra om dina 

upplevelser. Det som framkommer under intervjun kommer att användas till vårt 

examensarbete där vi kommer att undersöka människors upplevelser av den hjälp de fått via 

antingen Anonyma alkoholister, kyrkan eller den offentliga sektorn. 

 

Vi kommer att vara två stycken som genomför intervjun som beräknas ta cirka en timme. 

Vi planerar att spela in samtalet, detta är för att slippa föra anteckningar under intervjun. Det 

inspelade materialet kommer att raderas efter att vi skrivit ner det som sagts.  

 

Alla som intervjuas kommer att vara anonyma, varken namn eller ort kommer att synas i 

arbetet. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när du vill välja att avbryta intervjun eller säga 

till oss att inte ta med intervjun i vårt arbete. Intervjun med dig kommer endast att användas i 

vårt examensarbete. 

 

 

Hör gärna av dig om du undrar något! 

Med varma hälsningar, 

Linnéa och Malin 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Inledning 

Presentera intervjuns upplägg, oss och arbetet 

Beskriva den lilla kunskap vi har om intervjupersonen. 

 

Bakgrund 
Ålder? 

 

Hur länge har du varit nykter/drogfri? 

 

Vilka olika verksamheter/myndigheter har du fått hjälp ifrån? 
Upplever du att vården hjälpte dig? Vad var det som fungerade/inte fungerade? 

 

Hur ser hjälpen ut? 

Hur kommer det sig att du sökte hjälp hos hjälpinstansen?  

Hur gick det till när du sökte hjälp? 
Vad hände först? Vad hände sen? 

 

Hur blev du bemött när du sökte hjälp? 
 

Vad har hjälpinstansen gjort för dig som hjälp dig att bli nykter? 
Hur har hjälpen sett ut? 
 

Har du fått någon kurativ/terapeutisk hjälp genom hjälpinstansen? 
Professionellt samtal en och en eller grupp. 
 

Var upplever du att du får din styrka ifrån? 
Att bli nykter och hålla sig nykter. (Vänner genom hjälpinstansen, gud, gemenskap, rutiner, inneboende krafter) 
 

Vad har varit din starkaste motivation till att bli nykter? 

 

Hur har du fått hjälp att hantera eventuella bakslag/misslyckanden? 

 

Vilka (positiva/negativa) konsekvenser har hjälpen lett till? 

 

Har du fått någon praktisk hjälp från hjälpinstansen? 

 

Kunskap 

Har hjälpinstansen gett dig några kunskaper som varit värdefulla för dig? 
Kunskaper som hjälpt dig att bli nykter eller hjälpt dig att utvecklas som människa. 
 

Har hjälpinstansen gett dig kunskap om alkohol och hur det påverkar? 
Hur den påverkar kroppen, omgivningen, familjen. 
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Har hjälpinstansen gett dig några insikter som varit värdefulla för dig? 
Insikter som du inte haft förut, livet i stort, värderingar, prioriteringar. 
 

Identitet 

Hur skulle du säga att du har förändrats sedan du sökte hjälp hos hjälpinstansen? 

 

Hur har din syn på dig själv förändrats genom den hjälp du fått från hjälpinstansen? 

 

Hur har din roll i samhället förändrats? 
Vid missbruk, utesluten? 
 

Gemenskap 

Finns det någon/några person som varit speciellt viktig för dig i din strävan att bli nykter? 
Någon inom hjälpinstansen. Hur såg kontakten ut då? Hur ser kontakten ut idag? 
 

Har möte med andra personer från hjälpinstansen haft stor betydelse för dig i din strävan att 

bli nykter? 
Har det varit avgörande eller haft mindre betydelse för dig? 

Andlighet 

Har tro eller andlighet haft stor betydelse för dig i din strävan att bli nykter? 

 

På vilket sätt har andlighet/tro varit en del av hjälpen? 

 

Kritik 

Kan hjälpinstansen förbättra sig på något område när det gäller den hjälp du har fått?  
Missbrukshjälp 
 

Vilka passar denna hjälp för? 
Den hjälp du fått från hjälpinstansen. 
 

Om du skulle ta ett återfall, skulle du söka samma hjälp idag? 

 

Avslutning 

Om du skulle välja tre saker, ord som beskriver vad hjälpinstansen betytt för dig, vilka skulle 

det vara då?  

 

När du tänker tillbaka på din strävan att bli nykter, är det något särskilt som du känner att du 

är tacksam för/tillfreds över? 

 

Har du själv fått bidra med något inom hjälpinstansen? 
Fått en uppgift?  
 

Finns det något annat som du skulle vilja lägga till? 

 

 

 

 


