
Rapport 2014vt01038 
 
 

    
 
 
 

Institutionen för      
pedagogik, didaktik  
och utbildningsstudier  
Examensarbete i  
Pedagogik C, 15 hp  
 
 
 
 
 
 
 

Känslornas sjukdom 
Att tillfriskna från drogberoende genom  

Kriminalvårdens 12-stegsprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karin Lindesjöö 

Helena Pettersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Joel Jansson 
Examinator: Pia-Maria Ivarsson  



Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att undersöka hur det talas om tillfrisknande från drogberoende inom 
Kriminalvårdens 12-stegprogram och vilka faktorer som blir betydelsefulla för 
tillfrisknande. 12-stegsprogrammet är ett av de mest använda behandlingsprogrammen 
mot droger inom svensk Kriminalvårdsanstalt. Studiens undersökningsobjekt utgörs av 
Kriminalvårdens nationella manualer för 12-stegsprogrammet samt praktiknära 
användare av programmet. Vald teoretisk utgångspunkt är den transaktionella teorin, 
vilken behandlar kunskapande och meningsskapande processer. Insamlat datamaterial 
har analyserats med diskursanalys där betydelsefulla faktorer för tillfrisknande 
identifierats. Med hjälp av diskursverktygen nodalpunkt samt flytande signifikanser 
presenteras sättet att tala om de betydelsefulla faktorerna. Resultatet visar att känslor, 
gruppen samt den högre kraften är tre faktorer som det talas om som betydelsefulla i 
både manualerna och hos de praktiknära användarna. Däremot gavs den högre kraften 
olika mening av respektive undersökningsobjekt. Studiens resultat stämmer till viss del 
överens med tidigare forskning men bidrar även med en del nya upptäckter. I enlighet 
med teorin konstateras det att detta inte är oväntat då den kunskap som uppstår beror på 
inom vilka möten och händelser den uppträder inom.  
 
Nyckelord: 12-stegsprogram, Kriminalvården, tillfrisknande, transaktion, diskursanalys.  

  



Förord 
 
Först och främst vill tacka vår handledare Joel Jansson för hans otroliga engagemang och 
stöd under processens gång. Vidare vill vi tacka alla informanter som bidragit med sina 
givande och tänkvärda erfarenheter kring drogberoende. Slutligen vill också rikta ett tack till 
de personer vi inom Kriminalvården varit i kontakt med, för deras öppna och hjälpsamma 
inställning till vårt arbete. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt ges en introduktion till det valda ämnet. Därefter redovisas definitioner över 
begrepp som används i studien, följt av en förklaring av Kriminalvården som verksamhet 
samt 12-stegsprogrammet som behandlingsprogram. Vidare ges en överblick av det 
forskningsområde som studeras och slutligen presenteras studiens syfte och frågeställningar, 
vilket följs av vald teoretisk utgångspunkt.  
  
År 2012 dog 589 personer till följd av narkotika och 1912 personer till följd av alkohol. Detta 
innebär att drygt sju liv släcks varje dag på grund av drogmissbruk (CAN, 2013a; CAN, 
2013b). Den senaste trenden inom berusningspreparat är så kallade nätdroger vilka kan 
beställas till brevlådan med ett enkelt klick. Detta ökar risken för att allt fler ungdomar 
hamnar i drogträsket vilket i sin tur kan resultera i ett beroende livet ut. Droger kan förstöra 
en människas liv genom att det splittrar familjer och nära relationer. I vissa fall leder det till 
uppsägning på arbetsplatsen och i ett tillstånd där drogen är nummer ett kan kriminella 
handlingar bli en lösning på den ekonomiska svårighet som drogberoendet innebär. Droger 
och kriminalitet går ofta hand i hand och därmed blir den individuella 
missbruksproblematiken ett samhällsproblem. 2002 var upp emot två tredjedelar av de som 
togs in på anstalt missbrukare där över hälften av dessa går att räkna in som grava 
missbrukare (BRÅ, 2003). Uppgifter visar dessutom att av alla narkotikamissbrukare som 
frigivits från anstalt har upp emot 60 procent återfallit i brottslighet inom ett år (Brå, 
2008:19). Med detta i åtanke blir arbetet inom Kriminalvården av yttersta vikt för samhället 
och verksamheten blir en arena att lägga fokus på vid hantering av missbruksproblematiken. 
Idag jobbar Kriminalvården med flera olika behandlingsprogram mot alkohol och narkotika 
där 12-stegsprogrammet är det mest använda. Programmet är manualstyrt och involverar flera 
olika praktiknära användare som alla utgör olika roller i behandlingsprocessen. Manualerna 
måste på ett eller annat sätt tolkas av de praktiknära användarna och vi finner det därmed 
intressant att jämföra manualerna med de praktiknära användarnas sätt att tala om 
tillfrisknande från drogberoende. Att ta sig ur ett drogmissbruk är en svår process och det blir 
därför viktigt att studera vad som är betydelsefullt för att lyckas med detta. Drygt sju liv 
släcks varje dag, men vad räddar de som överlever? 
 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Definitioner 

Missbruk är överkonsumtion som leder till hälsoskador. När missbruket övergår till att bli 
något individen inte kan bryta blir det ett beroende (Nationalencyklopedin, a). Ett 
samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande är narkotika. Det är 
substanser som har euforiserande, dövande samt beroendeframkallande effekter. Trots att 
alkohol har samma effekt räknas detta inte till denna kategori (Nationalencyklopedin, c). 
Under kategorin droger räknas dock både alkohol och narkotika in då detta är ett 
samlingsnamn för alla de substanser som har en berusande psykologisk effekt 
(Nationalencyklopedin, b).  
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1.1.2 Verksamhet- och programbeskrivning 
Kriminalvården är en statlig myndighet och ansvarar för verksamheterna anstalt, häkte samt 
frivård. Det främsta målet för Kriminalvården är att antalet återfall i brott ska minska. Deras 
vision ”Bättre ut”, som innebär att de dömda ska vara bättre rustade för ett liv utan 
kriminalitet och droger, går i linje med detta (Kriminalvården, c). En åtgärd som 
Kriminalvården gör för att förhindra återfall i brott är att erbjuda intagna 
behandlingsprogram. Det ges behandlingar mot kriminalitet, våldsproblematik, 
sexualproblematik, spelande samt drogmissbruk och dessa är valfria och bedrivs inom anstalt 
(Kriminalvården, b). För att kunna påbörja ett behandlingsprogram mot droger krävs det att 
den intagne är motiverad och helt avstår från droger. Ett kontrakt måste skrivas under där 
bland annat detta garanteras och om det bryts förlorar den intagne sin plats i programmet. För 
att drogfrihet ska kunna garanteras och övervakas görs kontinuerliga drogkontroller. Förutom 
att behandlingsprogrammet ger möjlighet till ett drogfritt liv ges även stöd och hjälp till de 
intagna för att få vårdvistelse1 (BRÅ, 2005a).  
 
12-stegsprogrammet är ett av behandlingsprogrammen inom Kriminalvården som riktar sig 
mot personer som har ett drogberoende (Kriminalvården, a). Programmet är manualbaserat 
bygger på fem manualer. Den första heter Genomförandemanual vilken ger en övergripande 
bild av programmet där bland annat grundkrav och målgrupp beskrivs. Nästa manual heter 
Introduktion och är i första hand ett motivations- och informationsprogram. Denna innehåller 
föreläsningar och arbetsuppgifter som syftar att ge de intagna möjlighet att ta ställning till om 
de själva är beroende samt om de vill genomföra programmet. Den tredje manualen heter 
Grundbehandling och syftar till att hjälpa deltagarna genom de tre första stegen. Påföljande 
manual heter Förlängd behandling och syftar att hjälpa deltagarna genom de så kallade 
förändringsstegen 4-9. Sista manualen heter Vidmakthållande och behandlar steg 10-12 och 
har som syfte att utgöra en struktur som ger stöd för tillfrisknande. Dessa avslutande steg 
kallas Underhållsstegen. Manualerna som behandlar stegen innehåller föreläsningar samt 
enskilda arbetsuppgifter. Samtliga manualer har ett inledande avsnitt som behandlar krav på 
vad som ska ingå i programmet (12-stegsprogrammets manualer). Behandlingen sker i grupp 
och det ges även föreläsningar och individuella arbetsuppgifter. Grupperna har öppet intag 
vilket innebär att det när som helst kan komma in nya deltagare. I samband med ökad 
kunskap läggs fokus på att i grupp och individuellt utforska sina erfarenheter om beroendet 
för att i sin tur förändra beteendet. Programmet har en andlig ansats då erfarenheter visar att 
personer med alkohol- och narkotikaberoende inte kan förändra sitt beteende av egen kraft 
utan behöver en ”högre makt”. Vad som upplevs vara en ”högre makt” är upp till deltagaren 
själv att bestämma och det behöver nödvändigtvis inte vara en religiös makt (Kriminalvården, 
a). 
 
De 12 stegen 
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv. 
2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vårdvistelse är en av Kriminalvårdens utslussningsåtgärder som innebär att den intagne får behandling mot 
exempelvis drogmissbruk på ett speciellt boende eller i ett familjehem efter frigivning (Kriminalvården, d).  
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3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade 
Honom. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 

innebörden av dem. 
6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 
7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 
8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att gottgöra 

dem alla. 
9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller 

andra. 
10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel. 
11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi 

uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra den. 
12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra 

detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 
angelägenheter (Kriminalvården, programmanual). 
 

1.2 Tidigare forskning 

Svensk återfallsstatistik visar att drogmissbruk ökar risken för återfall i kriminalitet bland de 
som dömts till fängelse. Ett drogbehandlingsinitiativ infördes i Sverige av Regeringen år 2002 
som innebar en satsning på att behandla narkotikamissbruket bland Kriminalvårdens intagna. 
Stina Holmberg och Jonas Öberg vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har genomfört en 
utvärdering som undersöker effekten av drogbehandlingsenheter i svenska fängelser. De 
behandlingsenheter som ingår i studien använder både 12-stegsprogrammet samt kognitiva 
program. Studien undersöker huruvida missbrukare som tillbringat tid på en behandlingsenhet 
under 2006 i mindre utsträckning återfaller i brott jämfört med missbrukare som avtjänat 
fängelsestraff under perioden 2001-2002, vilket var innan drogbehandlingsinitiativet 
introducerades. I och med att det inte finns någon registrerad data gällande missbruk var en 
undersökning av missbruksåterfall inte möjlig utan fokus ligger enbart på brottsåterfall. 
Resultatet visar att de som deltagit i behandlingsprogram återfaller i brott i mindre 
utsträckning än de som endast avtjänat fängelsestraff. Dock har själva behandlingsenheten 
ingen effekt på återfall hos intagna som inte hunnit påbörja behandlingsprogrammet men 
befunnit sig på enheten (Holmberg & Öberg 2012). 
 
Tidigare forskning kring tillfrisknande från drogberoende genom 12-stegsprogrammet är 
relativt undermålig och därför har forskning kring missbruk och beroendebehandling 
generellt även inkluderats. Den forskning som finns tillgänglig idag visar på flera olika 
faktorer som anses utgöra förutsättningar och hinder för tillfrisknande. En del talar om 
kognitiva faktorer som betydelsefulla. Sharon Smith och Neil Fergusons resultat påvisar 
vikten av att identifiera och hantera tankemönster som skuld, ilska, låg självkänsla och 
depression, då dessa är potentiella triggers för återfall. Det handlar också om att erkänna 
dessa så kallade triggers, att medge den skada som droger gjort på individens liv samt förbise 
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abstinensen och skapa nya mål för att nå tillfrisknande (Smith & Ferguson, 2005). Chau-Kiu 
Cheung, Tak-Yan Lee och Chak-Man Lee har i sin studie fått liknande resultat där kognitivt 
utvecklade faktorer anses vara viktiga. Dessa innefattar självförtroende, hopp, stöd från 
familjemedlemmar, förståelse för sitt eget beteende och tankar samt kontroll över känslor. 
Socialkognitiva faktorer är också av vikt, främst för personer som varit drogfria under en 
längre tid. Extern makt, kontrollfaktorer och biogenetiska orsaker har dock minst betydelse 
för tillfrisknande (Cheung, Lee & Lee, 2003). Brenna J. McGaffin, Geoffery C. B. Lyons och 
Frank P. Deane lyfter fram skam som ett tankemönster som hindrar tillfrisknande då det har 
ett negativt samband med självförlåtelse. Dessutom förutsäger skambenägenhet negativt 
känslotillstånd. Resultatet visar att skuld, å andra sidan, har ett positivt inflytande på 
tillfrisknande från alkohol och droger. Detta då skuldbenägenhet förutsäger empati och 
försonligt beteende och där sambandet mellan skuld och självförlåtelse är positivt (McGaffin, 
Lyons & Deane, 2013). 
 
Forskare som gjort undersökningar av 12-stegsprogrammet har kommit fram till att stöd från 
andra personer i samma situation samt från så kallande sponsorer är av vikt för att kunna 
tillfriskna (Nealon-Woods, Ferraro & Janson, 1995; Zemore, Subbaraman & Tonigan, 2013). 
Michele A. Nealon-Woods, Joseph R. Ferraro & Leonard A. Janson visar i sin studie att det 
som lockar alkoholister och/eller narkomaner att delta i programmet inte är de andliga 
inslagen utan det gemenskapliga stödet. Samtidigt indikerar Sarah E. Zemore, Meenakshi 
Subbaraman och J. Scott Tonigan att mötesnärvaro är viktigt vid tillfrisknandeprocessen. 
Wayne N. Welsh och Patrick N. McGrain har genomfört en studie där deltagare var antagna 
till en tolv månader lång missbruksbehandling som ägde rum i ett modifierat, så kallat 
terapeutiskt samhälle. Resultatet visar, i enlighet med ovan nämnda studie, att stöd är en 
viktig faktor för intagnas engagemang i en terapeutisk behandling. Även rådgivarkompetens, 
rådgivarrapport samt motivation är betydelsefullt i sammanhanget. Påverkan från de 
statistiska prediktionerna, så som ålder, kriminellt förflutet och tidigare missbruk har däremot 
liten betydelse och nivå av narkotikamissbruk har ingen påverkan alls på terapeutiskt 
engagemang (Welish & McGrain, 2008). 
 
Några forskare menar att stödet och engagemanget från anstaltspersonalen är avgörande. 
Detta resultat går att finna både i en engelsk och svensk studie. I en utvärdering, genomförd 
och skriven av Åsa Frodlund, Stina Holmberg, Fredrik Marklund och Jonas Öberg vid BRÅ, 
uttrycker de intagna vikten av att både personalen och intagna värnar om och står bakom de 
krav som gäller på avdelningen. Denna inomgruppskänsla menas kunna stärka gemenskapen 
positivt. Resultatet bidrar också med en del kritiska synpunkter från de intagnas sida. Bland 
annat tycker flera att deras kontaktpersoner bör vara mer aktiva när det gäller att nå en 34 §-
placering, vilket betyder att den intagne kan avsluta sin verkställighet på ett behandlingshem 
utanför anstalt. Många menar också att de olika utredningarna som den intagne genomgår ger 
falska förhoppningar då behovsinventeringen inte följs upp med individuellt anpassade 
frigivningsförberedande insatser (BRÅ, 2005b). I den engelska studien framgår det också att 
personalens stöd är betydelsefullt i tillfrisknandet och att det inte bör finnas en subkultur på 
fängelset som uppmuntrar deltagarna att använda droger (Smith & Ferguson, 2005). 
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Gila Chen har i sin studie undersökt skillnader mellan israeliska fångar som tillfrisknar från 
narkotika- och alkoholberoende i hur de anpassar och hanterar stress, nivå av orolighet, 
depression, fientlighet, uppvisat beteende samt mening med livet. Ingen av fångarna har 
genomgått behandling utan gjort en så kallad naturlig tillfriskning. Resultatet visar att de som 
varit avhållsamma från droger en längre tid, mellan sex till tolv månader, är mindre 
deprimerade och oroliga, har ett mer positivt beteende och högre känsla av meningsfullt liv. 
Detta till skillnad från de som varit avhållsamma en kortare tid (Chen, 2006). I Holmberg och 
Öbergs utvärdering går det också att se att tid är en avgörande faktor. Intagna som vistats 
minst 4,5 månad på behandlingsenheten återfaller i brott i mindre utsträckning än de som 
tillbringat mindre tid på enheten. Den optimala tiden i behandling föreföll vara sex till åtta 
månader då de som föll inom detta intervall visade en 18 procentenheter lägre risk att 
återfalla jämfört de genomgått behandling under en kortare period (Holmberg & Öberg, 
2012). 
 
J. Scott Tonigan, Kristina Rynes, Radka Toscova och Kylee Hagler har undersökt relationen 
mellan patologisk narcissim, 12-stegsprogrammet och drickande. Enligt 12-stegsprogrammets 
litteratur är patologisk narcissism vanligt bland alkoholister men en egenskap som anses 
kunna reduceras med hjälp av de 12 stegen. Tonigan et al. visar med sitt resultat att 
behandling i 12-stegsprogrammet leder till en ökad avhållsamhet från drickande samt en 
reducerad intensitet i drickandet. Vidare visar resultatet att patologisk narcissism är högre hos 
12-stegsförbund i jämförelse med allmän befolkning utan alkoholproblematik. Dock minskar 
inte nivån av patologisk narcissism under behandlingens gång och det går därför inte säga att 
förändringar i detta beror på programmet (Tonigan et al., 2013). 
 
En lingvistisk analysstudie, genomförd av Geoffrey M. Stephenson och Nikolaos Zygouris, 
undersöker om självreflektion har en inverkan på deltagarens engagemang i 12-
stegsprogrammet. Resultatet visar att intagna som under pågående behandling ser över 
känslomässiga dagboksanteckningar och granskar dem på nytt får ett ökat engagemang i 
behandlingsprocessen, åtminstone när det gäller andlig och moralisk förnyelse. Detta till 
skillnad från de som ser över sina dagboksanteckningar och reflekterar kring dessa innan eller 
efter behandlingen. Resultatet visar också att de som reflekterar över sina 
dagboksanteckningar samtidigt som programmet pågår, mer frekvent hänvisar till 
nyckelelement inom programmet, så som andlighet och de olika stegen samt att de i större 
utsträckning integrerar med huvudaspekterna inom behandlingsregimen. Att självreflektera 
kring de egna framstegen är därmed enligt denna studie att föredra i terapeutiska miljöer 
(Stephenson & Zygouris 2007). 
 
För att återgå till utvärderingen kring de intagnas perspektiv på missbruksvården, genomförd 
av Frodlund och Holmberg vid BRÅ, anses en tydlig avskild behandlingsavdelning samt krav 
på drogfrihet vara viktigt. Ytterligare betydelsefulla delar är att det som av de intagna ses som 
eftertraktat också bör synas i avdelningens verksamhet. Det gäller främst den större 
möjligheten att få gå vidare från avdelningen till en så kallad 34 §-placering. Tydlighet 
gällande vad som krävs av de intagna för att de ska få vara på behandlingsavdelningen är 
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också enligt de intagna en väsentlig del. Vidare belyses vikten av att särskild personal leder 
behandlingsprogrammen och inte vårdare på avdelningen (BRÅ, 2005a). 
 
Som framgår av det presenterade materialet finns det flera olika faktorer som anses vara 
viktiga för tillfrisknande från drogberoende då resultaten kring vad som är betydelsefullt är 
spridda. Med tanke på denna spridning inom tidigare forskning blir det svårt och heller inte 
fullt riktigt att studera tillfrisknande utifrån endast ett fåtal faktorer. Det krävs således en 
öppen syn vid studerandet av tillfrisknande. Dessutom erhåller ingen av studierna ett 
pedagogiskt perspektiv utan flertalet ses ur en psykologisk synvinkel. Detta motiverar 
studiens syfte som följer. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur det talas om tillfrisknande från drogberoende inom 
Kriminalvårdens 12-stegprogram och vilka faktorer som blir betydelsefulla för tillfrisknande.  
Föreställningen är att individers kunskap och uppfattning om tillfrisknande uppstår i 
meningsskapande processer. Synen på vad som är betydelsefullt för tillfrisknande anses 
därmed kunna skilja sig åt då de meningsskapande processernas utfall beror på individens 
tidigare erfarenheter samt var och med vilka processen sker. Det blir därför intressant att 
jämföra synen på tillfrisknande i 12-stegsprogrammets manualer med synen på tillfrisknande 
hos de praktiknära användarna. 
 

• Hur talas det om tillfrisknande i de nationella manualerna för programmet? 
• Hur talas det om tillfrisknande hos praktiknära användare av programmet? 

 

2. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Studiens syfte samt den tidigare 
forskningens spridda syn på tillfrisknande från drogberoende förutsätter en teori som tillåter 
en bred syn på kunskap och meningsskapande. Den tidigare forskningen visar att flera 
faktorer kan vara avgörande för tillfrisknande och det blir därmed svårt att använda en teori 
som hävdar att det finns en sann, objektiv kunskap. Med detta i åtanke har John Dewey och 
Arthur F. Bentleys teori om transaktion valts ut. 
 
Robert Nozick, René Descartes och David Hume är alla personer som fört filosofiska 
diskussioner kring kunskap, vad kunskap är, hur den uppkommer samt vart människan 
befinner sig i förhållandet till den. Även om åsikterna kring detta skiljer sig har de minst en 
sak gemensamt och det är att de ser på kunskap utifrån en dualistisk verklighetsteori. De 
menar att verkligheten består av två olika substanser, medvetande och världen. Kunskapens 
kvalitet mäts i termer av objektivitet och subjektivitet. En objektiv kunskap är kunskap kring 
ett föremål så som det är i sig självt. Subjektiv kunskap är kunskap som framställts genom 
mänskliga aktiviteter. Denna dualistiska syn på kunskap leder till att vi måste göra ett val 
mellan medvetande och världen, subjekt och objekt, där objektiviteten ofta får förtur eftersom 
det annars skulle innebära en värld fylld med kaos. John Dewey och Arthur F. Bentley ger ett 
alternativ till detta synsätt som präglat hela den moderna vetenskapens kunskapssyn och 
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menar att kunskap, eller snarare kunskapande, sker i transaktioner. De erfarenheter som 
organismer erhåller uppstår genom att organismerna är i kontakt med verkligheten samt är en 
del av den (Biesta, 2004). Dewey och Bentley väljer att inte skilja på subjekt och objekt och 
de gör heller ingen åtskillnad mellan sinne och materia, kropp och själ (Dewey & Bentley, 
1949/1960). Människan och dess medvetande är inte skiljt från världen, det finns inget subjekt 
eller objekt. Detta innebär att till exempel stimulis-responsteorin inom behaviorismen ses som 
problematisk då den menar att stimulis sätter organismen i rörelse. Dewey och Bentley 
hävdar snarare att organismen alltid är i rörelse, alltså i en dynamisk transaktion med sin 
omgivning. Stimulis skapar enligt dem en förändring i omgivningen som leder till en 
aktivitetsförändring. Så länge vi lever, handlar vi och är därmed alltid i rörelse (Biesta, 2004). 
Med andra ord utgår perspektivet från två centrala aspekter, förändring och kontinuitet. 
Förändring i den bemärkelse att mening skapas i relation till de förändringar som sker i en 
händelse, exempelvis att tidigare erfarenheter får en ny eller utvidgad mening. Kontinuitet i 
den bemärkelsen att det vi erfar relateras till tidigare erfarenheter som i sin tur kommer att 
påverka kommande erfaranden. Tiden ses inte som uppdelad utan följer på varandra i en 
bestämd ordning, varje händelse behandlar både nutid, dåtid och framtid (Öhman, 2008). 
 
Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman och Leif 
Östman betonar, i enlighet med Dewey och Bentley, den problematik som uppstår vid 
åtskillnaden mellan subjekt och objekt. Denna uppdelning får det att framstå som att 
verkligheten endast består av fakta, medan känslor och andra värden tillskrivs människors 
medvetande. Istället menar författarna att människors handlingar bör utgöra en utgångspunkt 
när vi vill förstå vår tillvaro. Genom detta angreppssätt blir det möjligt att undersöka hur fakta 
och värden framträder samtidigt i vår vardag och fokus ligger på den rörelse som finns i 
relationen mellan enheterna (Almqvist et al., 2008).  Ett transaktionellt perspektiv utgår från 
att situation och erfarenhet kommer som ett par och inte som två isolerade enheter. 
Perspektivet betonar samtidighet och ömsesidig påverkan. I ett möte mellan dessa enheter får 
både vi och världen samtidigt mening (Östman, 2008). Detta kan beskrivas med Deweys och 
Bentleys egna ord: 
 

Organisms do not live without air and water, nor without food ingestion and 
radiation. They live, that is, as much in processes across and “through” skins as in 
processes “within” skins. One might as well study an organism in complete 
detachment from its environment as try to study an electric clock on the wall in 
disregard of the wire leading to it. (Dewey & Bentley, 1949/1960, s. 139). 

 
En central tanke hos Almqvist et al. är att handling och tanke formas i kommunikativa 
relationer, där den kunskap som uppstår i ett möte internaliseras hos individen. Denna process 
benämns transformeringsprocess och innebär att individens eget unika tänkande skapas av 
individen själv, men utifrån de möten och erfarenheter hen samlar på sig. Dessa idéer går att 
finna i Dewey och Bentleys transaktionella metodologi. Transaktioner är de förändringar som 
sker när människor handlar i ett möte. Saker och ting blir enligt detta synsätt till i de olika 
möten vi hela tiden genomlever och sakers mening beror därmed på vilka möten och 
händelser de uppträder inom. Samtliga situationer en individ befinner sig i har vissa 
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förväntningar på hur individen ska ”vara”. Enligt ett transaktionellt synsätt är det i 
förhållande till dessa förväntningar, oavsett hur de bemöts och hanteras, som individen blir 
någon. Det är därmed centralt i ett transaktionellt perspektiv att studera hur människor skapas 
och skapar sig själva i relation till dessa förväntningar (Almqvist et al., 2008).   
 
Almqvist et al. talar om meningsskapande som ett centralt begrepp. Det är meningsskapandet 
som gör vår verklighet, oss själva och våra medmänniskor förståeliga. Relationen mellan 
meningsskapandets process och innehåll är ett kunskapsobjekt av vikt. När en individ 
tillämpar samt tillägnar sig viss kunskap, utvecklas också individen som person. Både 
innehåll samt hur detta innehåll tar form är därför betydelsefullt enligt det transaktionella 
perspektivet (Almqvist et al. 2008, s. 11ff). De förväntningar som tidigare nämnts, vilket 
påverkar individens meningsskapande och därmed sätt att “vara”, går att likna med det Dewey 
benämner deltagare, vilka kan ses som dimensioner av meningsskapande. Det finns tre 
dimensioner som inverkar på transaktionsprocessen vilka är den individuella, sociala och 
institutionella dimensionen. Alla dessa dimensioner är beroende av varandra vilket förhindrar 
att de kan delas upp i enskilda enheter. Dimensionerna är varandras förutsättningar (Öhman, 
2008). Den individuella dimensionen är våra tidigare erfarenheter, den sociala dimensionen är 
mötet med andra människor och den institutionella dimensionen är de traditioner, kulturer och 
sedvanor som påbjuds i situationen. Sett utifrån den institutionella dimensionen är vi aldrig 
fria från traditioner och kulturer, vi måste ständigt förhålla oss till dem oavsett om vi vill eller 
inte. Oavsett om vi gillar eller ogillar, vill eller inte vill ta del av traditionerna och kulturerna, 
kommer de att påverka vårt sätt att skapa mening om något (Quennerstedt, 2008). Det är 
således inte tillräckligt att införskaffa sig förkunskaper gällande en organism och miljön var 
för sig, utan istället måste dessa ses i ett gemensamt system. Transaktion är ett förfarande som 
innehåller och tillåter en fullständig, beskrivande och funktionell förklaring av en hel process 
där hela dess innehåll, med både så kallade “inners” och “outers”, inkluderas (Dewey & 
Bentley, 1949/1960). 
 
Ett vanligt förekommande begrepp vid studier av institutionella traditioner är selektiv 
tradition, vilket står för ”[…] de regelbundna mönster av val av innehåll som över tid 
utvecklas inom en specifik verksamhet” (Almqvist et al. 2008, s. 15). Dessa mönster 
förordnar vad som anses vara ett relevant innehåll i verksamheten samt vilket innehåll som 
ska exkluderas. Mönstren skapar därmed en slags kultur och denna kultur, den selektiva 
traditionen, skapas och upprätthålls av texter i och om verksamheten samt genom det som 
sägs och görs. Att analysera texter är därmed betydelsefullt då detta kan bidra med kunskap 
om en del av de värderingar som ingår i en verksamhet (Almqvist et al. 2008, s. 15). 
 
Den transaktionella teorin menar vidare att alla erfarenheter är lika verkliga oavsett vem som 
erfar och vad som erfaras. Det som är erfaret är verkligt. Anledningen till skillnader i 
upplevelser av erfarenheter beror på att organismer går in i transaktionen med olika 
utgångspunkter, bakgrunder, syften och intentioner. Den individuella dimensionen skiljer sig 
exempelvis åt mellan personer och kommer därmed påverka våra erfarenheter av något på 
skilda sätt. Det gäller även den sociala dimensionen, vilka organismer som ingår i den 
kommer påverka mötet och därmed också vår erfarenhet. Vi kommer därför uppleva och se 
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världen olika. Erfarenheten som sådan ger oss dock inte någon kunskap. Kunskap är intimt 
kopplat till handlande och är i sig en aktivitet, något vi gör. Kunskap rör relationen mellan 
handling och konsekvenser och kan inte enbart ses som något som rör världen ”som den är”. 
Vår kunskap och mening om exempelvis en stol är ”[…] resultatet av specifika sätt som 
framgångsrika relationer mellan handlingar och deras konsekvenser har skapat över tid” 
(Biesta, 2004, s. 25). Kunskap handlar om att göra en slutledning och slutledning är att handla 
i en situation med utgångspunkt ur något som inte är förutbestämt. Detta medför en risk för 
att misstag kan ske då slutledningen grundar sig i något som inte är givet. Vad som är sant har 
inte med fenomenen som sådana att göra utan sanning är något kontextuellt och relaterat till 
handlande. Det har att göra med relationen mellan vår tidigare erfarenhet kring fenomenet 
och den respons vi får vid handlandet med fenomenet (Biesta, 2004). Att exempelvis titta på 
en cykel är en erfarenhet. Att handla med cykeln, i form av att cykla på den, ger däremot 
kunskap då handlandet med den påvisar vilka konsekvenser handlandet medför, nämligen att 
den fungerar som ett färdmedel. Enligt Öhman är vi alltid ”[…] situerade i ett visst språk (en 
viss praktik, kultur, ett visst tankesätt, etcetera) och att det därför inte finns någon position 
utifrån vilken vi kan beskriva världen som 'den verkligen är'” (Öhman, 2008, s. 30). Vad 
exempelvis företeelsen droger har för mening beror på i vilket sammanhang vi möter det i. 
Möter vi droger i kriminella gäng har de en mening, medan det får en annan betydelse hos 
exempelvis en läkare eller hos en tulljänsteman. Vad som är sanning blir därför svårt att säga 
eftersom det kan bero på vem som handlar med fenomenet. Dewey och Bentley menar därför 
att sanning är ett missvisande begrepp att använda och att exempelvis forskningsresultat 
därför bör kallas för säkra påståenden (Biesta, 2004). 
 
Handlande har således en nödvändig roll i kunskapsprocessen, kunskap är inte en passiv 
registrering av verkligheten utan vårt aktiva handlande är avgörande för meningsskapandet, 
kunskapandet. Kunskap skapas utifrån en existerande händelseräcka och det är förändringar 
av den som leder till kunskapande. Människan rekonstruerar således kunskap eftersom vi inte 
kan skapa något utifrån ingenting. Då människan måste interagera med världen för att kunna 
få veta något om den är det omöjligt att kalla någon kunskap för objektiv, alltså en avbild av 
världen oberoende av människan. Detta resulterar i att vi alla skapar egna, individuella 
versioner av världen. Detta kan te sig problematiskt när vi börjar handla tillsammans med 
andra människor och därför krävs det att genom kommunikation och samordning skapa en 
intersubjektiv värld för att få en gemensam förståelse av världen (Biesta, 2004). 
 
Ett eventuellt argument mot att använda den transaktionella teorin är att den behandlar en 
kunskapssyn som ser världen i ständig rörelse där ingenting är fast. Detta innebär att världen 
kan ses som aningen kaosartad då det i praktiken inte går att förutsäga hur situationer, 
världen, framtiden kommer att se ut. Att planera för en framtid som ständigt påverkas kan i 
vissa fall ses som problematiskt då det inte finns en garanti för att utfallet blir det väntade. 
Samtidigt skapar teorin kaos inom den traditionella vetenskapen då den menar att det inte 
finns någon sann objektiv kunskap utan endast tillfälliga överenskommelser. Teorin utmanar 
således den vedertagna synen på kunskap och även om detta kan ses som problematiskt anser 
vi att det också är nödvändigt. Detta då det tillåter forskaren att undersöka ett fenomen utan 
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att blir styrd av ramar och förväntningar. Teorin kommer att användas för att förklara och ge 
en förståelse av resultatet.  
 

3. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens valda metod, både beträffande datainsamling samt 
analys. Vidare beskrivs urval av deltagare samt studiens tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas 
med en diskussion kring validitet, reliabilitet samt etiska förhållningssätt. 
   
3.1 Val av metod 

3.1.1 Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamlingsmetod utgörs dels av intervjuer. Ett motiv bakom detta val är att 
intervju som metod möjliggör en djupare syn och främjar därmed möjligheten att nå 
informanters syn på de egna upplevda erfarenheterna (Kvale, 1997). Då studiens syfte dels är 
att undersöka hur de praktiknära användarna talar om tillfrisknande blir det av vikt att nå 
deras inre tankar och känslor. Detta blir möjligt i en intervju då den, till skillnad från 
exempelvis enkäter, kan bidra med en djup bild av människans syn på sin livssituation, både 
när det kommer till fenomen som rör personen men även olika situationer som tar plats i 
personens sociala verklighet. Intervjun fokuserar således på en så kallad upplevelsedimension 
hos en människa (Dalen, 2008). Att låta en person tala kan underlätta forskarens förståelse för 
vad en människa känner, önskar och vill, alltså individens inre tillstånd (Almqvist et al., 
2008). Detta innebär att när en informant får en fråga om tillfrisknande kommer vissa 
aspekter av detta ämne att uteslutas medan andra kommer att utgöra informantens tankar. Det 
informanten ”väljer” att tänka på kommer hen i sin tur att tala om. Utsagornas innehåll 
kommer således att tolkas som betydelsefullt för tillfrisknande då det är detta informanten, i 
sina tankar, associerar med tillfrisknande. Det som inte är betydelsefullt kommer informanten 
inte att tänka på och således inte uttala sig om. Ytterligare motiv till intervju som metod är 
interaktionens många fördelar. I och med att informanten och forskaren för ett samtal finns 
det möjlighet för informanten att ställa motfrågor eller be forskaren förklara något ytterligare 
och det går på så vis i större utsträckning säkerhetsställa att frågorna uppfattas på ett riktigt 
sätt (Kvale, 1997). Avseende studiens syfte skulle observation utgöra en bra metod då detta 
exempelvis möjliggör att vi som forskare skulle kunna sitta med under terapeutiska 
behandlingstillfällen och i dessa nära sammanhang se hur det talas om tillfrisknande. Med 
tanke på att Kriminalvården dels är en verksamhet där stort fokus ligger på säkerhetsaspekter 
blir det dock svårt att som utomstående få tillträde. Åtkomsten till verksamheten försvåras 
också av olika etiska aspekter, bland annat måste forskningsprojekt genomgå 
Kriminalvårdens vetenskapliga råd. Detta ansågs, med hänsyn till studiens tidsomfång, inte 
vara möjligt. Intervju blev därför lämpligt då de etiska och säkerhetsmässiga reglerna inte 
ansågs försvåra denna metod i och med att intervjuerna nödvändigtvis inte behöver utföras 
inom Kriminalvårdens verksamhet. 
 
Vid utformning av en intervjuguide är målet främst att täcka det viktigaste området för 
studien och att frågorna har relevans för problemställningen (Dalen, 2008). I och med syftet, 
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att undersöka sättet att tala om något, ville vi inte ställa frågor som skulle få informanten att 
prata om saker som denne egentligen inte upplever är betydelsefullt när det gäller 
tillfrisknande.  Vi insåg därmed vikten av att frågorna inte fick bli styrande och slöt oss till att 
endast ställa en, öppen fråga. Detta för att säkerhetsställa att just informantens sätt att tala om 
tillfriskande, oberoende av vår styrning, blir resultatet. I vissa fall kunde vi be informanten 
utveckla något eller förklara närmre. Detta gäller dock enbart saker som informanten själv 
tagit upp och inget som exempelvis vi var nyfikna på. Fokus låg enbart på de ämnen 
informanten valde att prata om. En följdfråga kunde exempelvis vara ”Du nämnde gruppen, 
utveckla det”. Då följdfrågorna grundades på något som redan sagts och i många fall bestod 
av korta uppmaningar snarare än konkreta frågor skulle de vara svåra att förstå utanför 
sammanhanget. Vi valde därmed att inte anteckna och presentera dessa i uppsatsen. Att 
intervjun endast bestod av en, väldigt öppen fråga blev också ett motiv till att vi inte använde 
oss av enkätundersökning som metod. Detta då möjligheten till öppna och utvecklande svar 
inte ges i lika stor utsträckning i en enkät jämfört med i en intervju. 
 
3.1.2 Analysmetod 

Intervjumaterialet samt manualerna för programmet analyseras kvalitativt genom 
diskursanalys. Detta med anledning av att denna analysmetod kan ge svar på hur det talas om 
tillfrisknande, vilket de två frågeställningarna efterfrågar. En diskurs är ett bestämt sätt tala 
om och förstå världen och anses på så sätt styra hur personer väljer att agera inom vissa 
sociala fält. Exempelvis kan det talas om ämnet hälsa på olika sätt där psykisk och fysisk 
hälsa är två olika typer av diskurser inom ämnet. Inom psykiatrin är den psykiska diskursen 
kring hälsa dominerade och påverkar således psykiatrikers sätt att arbeta. Enligt Ernesto 
LaClaue och Chantal Mouffe är diskursen inte en sluten enhet, utan denna rekonstrueras 
ständigt i mötet med andra diskurser. Vidare erhåller de ett brett fokus på vad som ingår i en 
diskursanalys där både det textnära samt sociala fenomen inkluderas. Diskursanalysen 
genomförs med hjälp av LaClaue och Mouffes diskursverktyg nodalpunkt och flytande 
signifikans. Nodalpunkter är centrala tecken kring vilka andra tecken, de så kallade flytande 
signifikanserna, ordnas. Nodalpunkter utgör således en mittpunkt som skapar ordning i 
diskursen. Flytande signifikanser är tecken vars betydelse är öppna för tillskrivning. Dessa 
teckens betydelse kan således variera beroende på diskursens nodalpunkt (Winther Jørgensen 
& Philips, 2000). Det är nodalpunkten som bestämmer de flytande signifikansernas betydelse 
och nodalpunkten är därför central och nödvändig för diskursen. Inom exempelvis diskursen 
läkarvetenskap kan kroppen ses som en nodalpunkt då läkarvetenskapen inte skulle finnas 
utan denna. Det går inte att tala i läkartermer utan att, direkt eller indirekt, tala om kroppen. 
Dessutom är det genom kroppen vissa läkarföremål, de flytande signifikanserna, får sin 
betydelse. Reflexhammaren är ett sådant föremål som inom läkarvetenskapen får betydelsen 
att vara ett instrument som används för att undersöka patienters reflexer. Inom en annan 
diskurs, exempelvis byggbranschen, får hammaren däremot en helt annan betydelse, 
nämligen att vara ett verktyg vid byggen. Hammaren är inom läkarvetenskapen en flytande 
signifikans då den får sin betydelse genom nodalpunkten kroppen. Utan kroppens närvaro 
skulle hammaren sannolikt få en annan betydelse. Vi använder således begreppen nodalpunkt 
och flytande signifikans som verktyg för att kartlägga och tydliggöra sättet att tala om 
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tillfrisknande inom respektive undersökningsobjekt. Det är med hjälp av Dewey och Bentleys 
teori om transaktion som resultatet sedan kommer att förklaras och förstås.  
 
Att analysera texter kan bidra med kunskap om en del av de värderingar som ingår i en 
verksamhet och diskursanalys av programmets manualer ses därför som ett relevant 
komplement (Almqvist et al., 2008). Då studien vill undersöka Kriminalvårdens sätt att tala 
om tillfrisknande inom 12-stegaprogrammet insåg vi vikten av att inkludera manualerna i 
analysen, då även dessa kan ses som involverade i programmet. Diskursanalys av manualerna 
ger oss inget svar på hur manualerna läses och tolkas av praktiknära användare. Dock, genom 
att jämföra innehållet i manualerna med andra möjliga innehåll i verksamheten, i vårt fall 
praktiknära användares utsagor, kan vi visa på hur de meningar texterna erbjuder tas emot 
(Säfström & Östman, 1999, i Almqvist et al., 2008). Då manualerna fungerar som program- 
samt genomförandebeskrivning går det även att hävda att texterna påbjuder vissa meningar 
och en diskursanalys av innehållet kan därmed också visa hur de olika praktiknära 
användarna i verksamheten förhålla sig till det (Almqvist et al., 2008). 
 
3.2 Deltagare 

Studiens intervjuer bygger på utsagor från sju informanter som alla har koppling till 12-
stegsprogrammet. En av informanterna har som arbetsuppgift att utveckla 12-
stegsprogrammets manualer. En annan har positionen chef och jobbar på en anstalt där 
programmet bedrivs inom en behandlingsavdelning. En är uppsökare och jobbar inom 
frivården med att motivera intagna till att påbörja behandlingsprogram. Två av informanterna 
är terapeuter inom 12-stegsprogrammet och ytterligare två har varit deltagare i programmet 
och är idag nyktra. Av dessa sju informanter är två män och fem kvinnor. Valet av att ha 
flera informanter med olika positioner inom 12-stegsprogrammet motiveras av studiens 
frågeställningar, hur det talas om tillfrisknande. De praktiknära användarna arbetar på flera 
olika områden i verksamheten samt fyller olika funktioner i programmet och därför krävs det 
att flera individer med olika positioner inkluderas. Detta för att få en så riktig bild av 
diskursen som möjligt. De valda informanternas utsagor analyseras som ett kollektiv. 
Anledningen till att de ses som ett kollektiv och inte sju enskilda individer är för att det 
senare skulle innebära sju olika diskursanalyser av intervjumaterialet, vilket hade blivit för 
tidskrävande. Att se de praktiknära användarna som ett kollektiv kan ses som problematiskt 
då synen på tillfrisknande kan skilja sig mellan informanterna. Då vi valt att lägga fokus på 
en jämförelse mellan de praktiknära användarna och manualerna och inte mellan de 
praktiknära användarna ses dock detta som ett nödvändigt val. Detta då en jämförelse mellan 
manualerna och varje enskild informant skulle resultera i en allt för spretig analys. Valet av 
informanter gjordes genom ett så kallat snöbollsurval som är en urvalsmetod där informanter 
hjälper forskaren att hitta ytterligare informanter (Esaiasson, Gilljan, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012). Detta val gjordes dels av tidsmässiga skäl då det krävdes att på kort tid få 
fram ett visst antal informanter, dels på grund av att före detta deltagare av programmet är 
svåra att få tag i då det inte finns någon speciell plattform där de vistas. På grund av detta 
blev Kriminalvårdspersonalens kontakter till före detta deltagare betydelsefulla. 
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3.3 Procedur 

Inledningsvis genomfördes en forskningsöversikt över det ämnesområde som studien 
behandlar. Databaser som användes var Education Research Complete, Google Scholar, 
Science Direct, Tandfonline samt Libris. Sökorden var 12-step, 12-step program, drug, drug 
abuse, alcohol, Alcoholics Anonymous, twelve step program, substance use och recovery. 
Dessa sökord användes både enskilt och kombinerades. Forskningsunderlaget utgörs av 
vetenskapliga tidskriftsartiklar samt två utvärderingar. Även om de senare inte är 
vetenskapliga ansågs de utgöra ett bra komplement till forskningen då dessa var de enda 
källor som undersökte anstaltsdrivet 12-stegsprogram inom Sverige. 
 
Informanterna kontaktades via telefon och mail där en förfrågan gjordes om de ville ställa 
upp på en intervju. När besked erhållits gällande om de kunde delta och när, skickades ett 
formellt brev ut där studiens syfte och etiska riktlinjer beskrevs. Informanterna fick även 
information om att en diktafon skulle användas under intervjun, dock fanns det möjlighet för 
informanten att avsäga sig inspelning om så var hens önskan (Se bilaga 1). Utifrån syfte och 
frågeställning skapades en intervjuguide (Se bilaga 2). En av de sju intervjuerna utfördes över 
telefon på grund av praktiska skäl medan resterade informanter träffades personligen. Fyra av 
intervjuerna hölls i ett tyst enskilt rum. Resterande utfördes på offentliga platser då 
intervjuerna hölls på annan ort och/eller möjlighet till tysta rum inte fanns. Enligt 
metodlitteratur ska offentliga miljöer, i möjligaste mån, undvikas då buller kan störa och 
påverka informanten och därmed det empiriska materialet (Esaiasson, 2012). I den mån det 
gick valdes därför platser som hade lite tillströmning av människor, exempelvis ett avskilt 
område på ett café. En diktafon samt en mobiltelefon med inspelningsfunktion användes för 
att spela in intervjun. Innan intervjun påbörjades informerades informanten om vad studien 
handlar om, att intervjun endast innehåller en, öppen fråga samt att den skulle ta max en 
timme. Ett anteckningsblock användes för att skriva upp följdfrågor som uppkom under 
intervjuns gång. 
 
Efter intervjuerna transkriberades det insamlade materialet. Därefter genomfördes en 
diskursanalys på manualerna. Manualerna lästes igenom flera gånger där återkommande 
mönster och teman gällande tillfrisknande identifierades och kodades. De koder som återkom 
mest frekvent sammanställdes och kom att utgöra faktorer som är betydelsefulla för att 
tillfriskna. Faktorerna tolkades med hjälp av begreppen nodalpunkt och flytande 
signifikanser. Detta för att påvisa faktorernas betydelse och relationen dem emellan, vilket i 
sin tur ger en bild av hur det talas om tillfrisknande i manualerna. Samma procedur utfördes 
på det transkriberade intervjumaterialet. De praktiknära användarnas utsagor analyserades, 
som tidigare nämnt, som ett kollektiv där de utsagor som förekom mest frekvent kom att 
utgöra betydelsefulla faktorer för tillfrisknande.  
  
3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att en studie mäter det den syftar till att mäta och att det finns en frånvaro av 
systematiska fel. Reliabilitet handlar å andra sidan om säkerheten i mätinstrumenten och hur 
hög kvalitet det går att hävda att en viss mätning har (Hjerm & Lindgren, 2010). I förhållande 
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till studiens syfte samt teoretiska utgångspunkt blir dessa begrepp enligt vår mening 
svårhanterliga. Studien syftar till att undersöka hur det talas om tillfrisknande i manualerna 
och hos de praktiknära användarna samt vad som i sammanhanget, enligt dessa, är 
betydelsefullt. Samtidigt talar teorin för att kunskap och meningsskapande uppstår i en 
process som är beroende av vilka individer som deltar i processen samt dessa individers 
tidigare erfarenheter. Oavsett hur denna process tar form är ingen kunskap mer sann än någon 
annan och det går därmed inte hävda att en viss syn på tillfriskande är mer riktig. Att 
diskutera studien i termer av validitet blir därmed problematiskt. Vår förhoppning är att vi 
med hjälp av vår metod ska lyckas nå de olika undersökningsobjektens sätt att tala om 
tillfrisknande, dock strävar vi inte efter att finna ett rätt sätt att tala om detta utan alla resultat 
ses i sammanhanget som betydelsefulla. 
 
Gällande reliabiliteten anser vi att även detta begrepp är något svårt att hantera i en studie 
med en kvalitativ ansats som dessutom bygger på ett sådant brett förhållningssätt. Då 
intervjun endast består av en, öppen fråga är det svårt att säkerhetsställa att svaret skulle bli 
exakt lika om frågan ställdes på nytt till samma informanter, under samma förutsättningar. Då 
följdfrågorna inte kan bestämmas i förväg utan väljs i stunden går det inte att garantera att en 
annan forskare skulle ställa samma följdfrågor och därmed få samma svar. En diskursanalys 
bygger dessutom till stor del på forskarens egen tolkning där synen på hur diskursverktygen 
ska se ut är relativt öppen (Bergström & Boréus, 2012). För att värna om intersubjektivitet 
har vi dock så gott det går försökt motivera våra tolkningar noggrant genom att tydligt 
presentera de utsagor som tolkningarna baserats på. Samtidigt har vi strävat efter att vara så 
genomskinliga som möjligt vid förklaring av tillvägagångssättet. Att vi varit två som 
tillsammans kunnat se på och diskutera materialet ser vi som positivt i sammanhanget då det 
minskar risken för subjektivitet. 
 
3.5 Etiska förhållningssätt 

Studien utgår från etiska riktlinjer för att hålla ett moraliskt, ärligt och vetenskapligt 
förhållningssätt i arbetet. De etiska riktlinjer som eftersträvats är informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll (Kvale, 1997). Informerat samtycke 
innebär att informanterna får reda på att de ingår i en vetenskaplig studie och att de har 
möjlighet att i efterhand be om att intervjun inte ska tas med i resultatet (Esaiasson et al., 
2012). Det har uppnåtts genom att information gällande detta getts ut till alla informanter. 
Konfidentialitet innebär att ”[…] forskaren vidtar åtgärder för att skydda försökspersoners 
integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 69). 
Konfidentialitet är svårt att garantera men de åtgärder som kan och har gjorts för att skydda 
informanternas personuppgifter är att inte ha med informanternas namn och arbetsort. 
Informanterna har dessutom behandlats som en del i ett kollektiv och deras intervjusvar har 
analyserats med fokus på utsagor, frånkopplat personen som ligger bakom utsagan. Ett 
snöbollsurval har legat till grund för kontakten med informanter, vilket ökar risken för att de 
känner till varandra. Att behandla informanterna som ett kollektiv och inte utifrån deras 
positioner ses därmed som fördelaktigt. Att välja att ha med verksamhetens namn, 
Kriminalvården, är med anledning av att det inte finns någon annan verksamhet som fyller 
den funktion Kriminalvården gör i Sverige. Även om enbart verksamhetens uppgift 
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presenterades skulle verksamheten ändå ”avslöjas”, därför valdes namnet att ha med. 
Forskarens roll är att förhålla sig vetenskapligt och ärligt vid analys av informanternas svar, 
samt att bortse från eventuella förutfattade meningar (Kvale, 1997). För att hålla ett 
respektfullt förhållningssätt mot informanterna har detta i möjligaste mån eftersträvats. Bland 
annat genom att vi, vid analys av intervjumaterialet, varit medvetna om våra förutfattade 
meningar som uppkommit efter att vi tolkat manualerna. Medvetenheten har bidragit till att vi 
bättre kunnat tolka det som faktiskt står i intervjumaterialet och inte dragit slutsatser utifrån 
något som inte finns.  
 

4. Resultat 

I följande avsnitt besvaras frågeställningarna genom presentation av resultat som 
framkommit. Inledningsvis ges en förklaring av hur vi väljer att se på tillfrisknande i 
manualerna och därefter redovisas vilka faktorer, som enligt manualerna, är betydelsefulla 
för tillfrisknande. Med hjälp av diskursverktygen nodalpunkt samt flytande signifikans 
presenteras faktorernas relation till varandra, vilket i sin tur ger en tydlig bild av hur det 
talas om faktorerna och därmed tillfrisknande. Vidare presenteras resultatet från de 
praktiknära användarnas utsagor i enlighet med ovan nämnda beskrivning. 
 
4.1 Hur talas det om tillfrisknande i de nationella manualerna för programmet? 

Vid tolkning av manualerna upptäcktes att begreppet tillfrisknande inte förekom i samma 
utsträckning i steg 1-9 som i steg 10-12.  I kontraktet för Grund- och Förlängd behandling står 
det ”Vi skapar tillsammans en positiv miljö där förutsättningarna till förändring skall vara 
goda” medan det i kontraktet för Vidmakthållande står ”Vi skapar tillsammans en positiv 
miljö som ger stöd för fortsatt tillfrisknande” (Genomförandemanual). I steg 1-9 ligger alltså 
fokus på att skapa en miljö som gynnar förändring medan det inte förrän i steg 10-12 talas om 
en miljö som ska gynna tillfrisknande. Vidare står det i kontraktet för Grund- och Förlängd 
behandling att deltagaren förväntas arbeta för en förändring av sin livssituation genom aktivt 
deltagande. I motsvarande del i kontraktet för Vidmakthållande står det inget om förändring 
däremot finns en förväntning som lyder ”Service – vara villig att dela med dig av ditt 
tillfrisknande till andra och göra service” (Grundbehandling). Denna förväntning på 
deltagaren, att dela med sig av sitt tillfrisknande, finns alltså endast i de senare stegen. 
Kontrakten särskiljer således på processerna förändring och tillfrisknande. Förändring och 
tillfrisknande är alltså något som sker under olika programsteg och perioder under 
behandlingen. Studeras manualerna närmre, exempelvis gällande vad som står i de olika 
arbetsuppgifterna och föreläsningarna, går det dock att se att tillfrisknande även tas upp i 
manualerna som behandlar de tidigare stegen. I arbetsuppgiften ”Hinder och Tillgångar” i 
manualen Grundbehandling ska sju hinder och tillgångar för tillfrisknande skrivas ner. I 
samma manual ingår arbetsuppgiften ”Livshistoria”. Där nämns också begreppet 
tillfrisknande, där livshistorien upplevs vara en viktig faktor för att uppnå just detta. Utifrån 
denna iakttagelse görs tolkningen att tillfrisknande är närvarande i samtliga steg i och med att 
det utgör det slutliga målet. Däremot befinner sig inte deltagaren i ett tillfrisknande förrän i 
steg 10 utan innan detta steg handlar det om att genomgå en förändringsprocess, som i sin tur 
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är ett led mot tillfriskande. Förändring blir således en viktig förutsättning för tillfrisknande 
och vi väljer därmed att även se manualernas användning av detta begrepp som ett sätt att tala 
om tillfrisknande. Alla steg och följaktligen samtliga manualer, kommer därmed inkluderas i 
analysen.  
 
4.1.1 Betydelsefulla faktorer för tillfrisknande 
Känslor 
I manualerna talas det främst om tillfrisknande som en psykisk och beteendemässig 
förändring. Det psykiska ägnas bland annat uppmärksamhet i manualen Förlängd behandling 
genom den individuella arbetsuppgiften ”Mäta tillfrisknande”. Uppgiften presenterar 22 
positiva värderingar och så kallade andliga principer som alla talas om som viktiga vid 
tillfrisknande. Dessa är bland annat ärlighet, tillit, acceptans, hopp och tacksamhet, vilka alla 
utgör psykiska faktorer. I Förlängd behandling ingår vidare arbetsuppgiften 
”Högrisksituationer” där ett antal situationer som anses utgöra en hög risk för återfall 
presenteras. I denna uppgift talas det främst om beteende- och känslomässiga risker för 
återfall. Exempel på högrisksituationer som presenteras i arbetsuppgiften är ”Problem med att 
visa ilska ex. hålla tillbaka, bli våldsam etc.” och ”Svårighet med tillit till andra”(Förlängd 
behandling). Gällande föreläsningar så uppmärksammas det fysiska tillfrisknandet endast i en 
föreläsning, i den som heter ”Sjukdomsbegreppet”. Vidare finns det bara en arbetsuppgift där 
deltagaren uppmanas att skriva ner fysiska åtgärder som ska uppfyllas för att nå tillfrisknande. 
Denna uppgift heter ”Tillfrisknandekarta” och finns i manualen Förlängd behandling.  
 
Att utforska och reflektera över sina känslor utgör således en stor del i tillfrisknandet och 
återkommer i flera av programmets olika delar. Gruppen har bland annat funktionen att 
fungera som forum där känslor delas och där speglingar görs för att hjälpa deltagarna att 
upptäcka sina känslor. För att detta ska bli möjligt blir det viktigt att skapa trygghet i gruppen. 
”Att i en trygg miljö ges möjlighet att utforska sina känslor istället för att, som tidigare, fly 
dem är en bärande princip i behandlingen” (Genomförandemanual). Vid så kallade 
kvällsmöten påvisas återigen känslornas betydelse. Mötenas funktion är att vänja deltagarna 
vid att göra dagliga känsloinventeringar. ”Syftet med kvällsmöte är att få in en rutin i att göra 
en daglig inventering av sina känslor, tankar och hur man hanterat dem” 
(Genomförandemanual). Föreläsningarna lägger också fokus på känslor genom att de ”[…] 
avslutas alltid med en reflektionsrunda där deltagaren ger en personlig reflektion över 
innehållet i föreläsningen, vilka tankar och känslor den väckt” (Genomförandemanual). I 
både Grundbehandling och Förlängd behandling ges föreläsningarna ”Känslor”, ”Skam och 
Skuld” samt ”Sorgeprocessen”. Dessa handlar bland annat om att deltagaren ska utöka sitt 
känslomässiga register, undvika att ta känslomässiga beslut, omvandla skam till skuld samt 
lära sig vinsten av att gå igenom en sorgeprocess. Utifrån föreläsningarnas innehåll görs 
tolkningen att just skuld, skam och sorg är känslor av särskild betydelse som deltagaren bör få 
kunskap om för att kunna tillfriskna. Många enskilda arbetsuppgifter lägger också fokus på 
känslor. I arbetsuppgiften ”Om mig” i manualen Grundbehandling ska deltagaren skriva ner 
det hen känner och i arbetsuppgiften ”Ohanterlighet/förlorad kontroll på livet” ska deltagaren 
svara på frågorna ”Vilka känslor har du försökt förändra med alkohol och droger? Vilka 
känslor skapas av din drog?”. Vidare, i både arbetsuppgifterna ”Kapitulation”, 
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”Avskedsbrev” och ”Släppa taget”, ska deltagaren skriva ner sina känslor kring dessa 
händelser. Förlängd behandling har liknande arbetsuppgifter som till stor del handlar om att 
skriva ner brister och berätta om egna känslor. Slutligen, i “Tillfrisknandeplan” i manualen 
Vidmakthållande står det uttryckligen “Tillfrisknande är som träning. Vill du ha en god 
känslomässig/andlig kondition behöver du träna regelbundet och arbeta medvetet med dina 
tankar, känslor och handlingar” (Vidmakthållande). Här framkommer det att regelbundet 
arbete med känslor är av vikt för att må bra.  
 
Högre kraft 
Vad som också, enligt manualerna, framgår vara betydelsefullt är att finna den Högre kraften. 
Den Högre kraften är av vikt för att nå tillfrisknande då det bland annat står att ”Programmet 
gör det klart att det är det [den Högre kraften] som kommer att befria oss från besattheten att 
använda” (Grundbehandling). I steg 2 talas det om att deltagarna ska finna en tro på en kraft 
som är starkare än de själva då de anses vara maktlösa och sakna förstånd. I steg 3 talas det 
om att deltagarna ska lägga sin vilja och sitt liv i Guds händer och att detta kommer att återge 
deras förstånd. Det blir således viktigt för deltagarna att finna en Högre kraft som kan hjälpa 
dem till ett tillfrisknande. Vad denna Högre kraft är kan skilja sig åt mellan individer. I 
Grundbehandling står det att denna kraft kan vara ”[…]gruppen, Gud, programmet eller något 
annat som är mer än vi själva” (Grundbehandling). Av ovanstående exempel går det att se att 
manualerna presenterar denna kraft olika. I stegen beskrivs kraften som Gud medan den i 
arbetsuppgifterna beskrivs som en Högre kraft som kan uttryckas på flera sätt, exempelvis 
som gruppen eller programmet.   
 
Gruppen  
I manualerna talas det återkommande om gruppens betydelse i programmet och för 
tillfrisknandet. Gruppen utgörs av samtliga programdeltagare samt terapeuterna. Gruppen har 
en sådan stor betydelse att uteslutning av programmet kan ske om deltagaren går emot denna. 
I Genomförandemanualen står det exempelvis att om deltagaren ”Med sitt beteende har en 
negativ inverkan på grupprocessen” eller om hen ”Uppvisar en ovilja till samarbete med 
personal eller övriga gruppdeltagare” kan uteslutas från pågående behandling 
(Genomförandemanual). Gruppen ställer en del krav på deltagaren. Bland annat står det i 
manualen Grundbehandling att deltagarens livshistoria fungerar som en slags inträdesbiljett i 
gruppen. Att gruppen får ta del av deltagarens livshistoria för att sedan kunna spegla denne 
påstås utgöra en viktig del i tillfrisknandet. ”Det är viktigt för ditt tillfrisknande att du och 
guppen får en bild av hur ditt liv varit och att lära känna dig” (Grundbehandling). Det talas 
vidare om gruppen som ett exempel på den Högre kraften vilket också visar på gruppens 
betydelse för deltagarens tillfrisknande. I manualen står det uttryckligen att ”Den första 
Högre Kraften du behöver överväga när du är i behandling är kraften i gruppen. Gruppen är 
starkare än du” (Grundbehandling). Gruppen erbjuder deltagaren att känna och utforska sina 
känslor istället för att fly dem vilket leder till att deltagaren kommer att upptäcka sanningen 
om vem hen är. Detta kan bland annat göras genom en daglig, så kallad måenderunda.  
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Feedback 
En viktig funktion gruppen bidrar med är feedback. Individuella arbetsuppgifter som utförs i 
samtliga steg redovisas genomgående i grupp där gruppens spegling fungerar som ett bidrag 
till att öka deltagarens självinsikt och även självinsikten hos den som genomför själva 
speglingen. Vissa av föreläsningarna, exempelvis ”AA och NA:s historia och sätt att fungera” 
samt ”Feedbacktrappan”, belyser gruppens betydelse genom att de har som mål att deltagarna 
ska förstå gemenskapens struktur för att underlätta ett deltagande samt förbättra deltagarnas 
förmåga att ge och ta emot feedback. Samtliga föreläsningar avslutas dessutom alltid med en 
reflektionsrunda och i föreläsningen ”JoHari fönster” står det uttryckligen ”Att ge bra 
feedback är en av de effektivaste metoderna för att utveckla människor i en grupp” 
(Introduktion). Med hjälp av feedback kan en deltagare tala om hur en annan deltagare 
påverkar hen samt förklara varför hen själv beter sig på ett visst sätt, något som i grunden 
beror på ett samband mellan tanke, känsla och handling. Det både deltagaren själv och andra 
gruppmedlemmar ser, beror enligt manualerna på balansen mellan vad du ger och får, alltså 
på den totala mängd feedback.  
 
Deltagare 
De villkor som gäller för de intagna för att de ska få delta i programmet och som de i sin tur 
får skriva kontrakt på är att de deltar aktivt, följer gruppregler och avdelningsföreskrifter, är 
självutlämnande, ger och tar feedback, respekterar gruppmedlemmar och personal samt 
värnar om anonymiteten. Ytterligare villkor är att deltagaren inte ska använda några droger 
och att lämna regelbundna urinprov. Det finns dock ett villkor som står över att inte använda 
droger, vilket är att deltagaren ”... är ärlig i sin önskan att komma till rätta med missbruket” 
(Genomförandemanual). Ett återfall under permission behöver således inte leda till 
utskrivning. Ytterligare villkor är att individen ska uppleva ett problem med sitt användande 
av droger och vikt ligger därmed på individens egen insikt. Programmet ”[…] vänder sig till 
alla som upplever ett problem med alkohol och/eller narkotika” (Genomförandemanual). 
Deltagaren ska även avsätta egen tid utanför programtiden för att genomföra enskilda 
arbetsuppgifter. I stegen går det också att utläsa villkor som deltagaren måste förhålla sig till 
och genomföra för att kunna gå vidare till nästa steg. Deltagaren måste erkänna sitt problem, 
finna hopp om förändring, rannsaka sig själv, vara ärlig kring sina misstag och känslor, 
avlägsna sina brister, be om hjälp och ta emot vägledning samt gottgöra de personer som 
skadats. 
 
Behov och vilja 
I Genomförandemanualen beskrivs programinnehållet. Där framgår det att de delar som ska 
finnas inom 12-stegsprogrammet ska vara motiverade utifrån deltagarnas behov. ”Detta är ett 
program för dem som vill ha det” (Genomförandemanual) är ett talesätt som används inom 
12-stegprogrammet och hänvisar till att programmet och deltagandet ska vara frivilligt och 
vila på en önskan att deltagarna själva vill utforska sitt sätt att hantera droger. Det är utifrån 
deltagarnas behov och vilja som tillfrisknande kan ske. I Genomförandemanualen motiveras 
användandet av exempelvis individuella arbetsuppgifter, veckovärdering, behandlingsattityd 
hos personal, enskilda samtal med programledare samt kvällsmöte utifrån deltagarnas vinning 
och behov. De finns för att ge ökad självinsikt hos deltagarna och för att deltagarna ska ”[…] 
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få in en rutin i att göra en daglig inventering av sina känslor, tankar och hur man har hanterat 
dem” (Genomförandemanual). Vidare beskrivs i Genomförandemanualen att 12-
stegsprogrammet är utformat så att det ska fungera som en vårdkedja där eventuella byten 
mellan anstalter eller till behandlingshem ska gå så smidigt som möjligt för att deltagarnas 
motivation inte ska avta. ”En placering måste föregås av noggrann matchning då klienternas 
behov ser mycket olika ut” (Genomförandemanual). Vidare ska personalen som är med under 
behandlingen vara personer som annars medverkar i det dagliga arbetet med de intagna, detta 
för att deltagarnas förändringsprocess ska spridas och råda även utanför grupptid. Vidare 
motiveras sekretessen inom 12-stegprogrammet utefter deltagarnas vinst av att skapa tillit 
mellan varandra. Dock står denna princip underordnad lagen då tillfällen kan uppkomma då 
kriminalvårdstjänstemännen måste föra vidare information. 
 
Ansvar 
I manualerna talas det om tillfrisknande som något som individen själv ska ta ansvar för. I 
föreläsningen “Tillfrisknande” står det “Att deltagaren förstår sitt ansvar för tillfrisknande” 
(Förlängd behandling). I motsvarande föreläsning i Grundbehandling talas det också om 
individens ansvar. Detta kan även ses i syftet hos två av de enskilda arbetsuppgifterna i 
Grundbehandling. Där talas det bland annat om personligt ansvar för den egna 
förändringsprocessen samt att deltagaren måste medvetandegöras gällande vad hen behöver 
göra för att tillfriskna. I samtliga kontrakt framgår det även att de enskilda arbetsuppgifterna 
ska utföras av deltagaren själv och hen måste därför ansvara för att avsätta egen tid utanför 
programmet. ”Förändringsarbetet pågår dygnet runt och du behöver ibland använda även 
fritid till arbetsuppgifter mm” (Genomförandemanual). 
 
Andliga principer 
Något som också framstår vara av betydelse för att nå tillfrisknande är andliga principer. De 
tre första andliga principerna deltagaren ska tillämpa är ärlighet, öppet sinne och villighet. I 
uppgifter som behandlar deltagarens egenskaper handlar det till stor del om att skriva ner sina 
brister, misstag, skador, hinder, dysfunktioner samt karaktärsfel. Exempelvis ”På vilka sätt 
har du varit nära döden – olyckor, självmordstankar tex?” eller ”Hur skadade du andra i ditt 
beroende?” (Grundbehandling). Det finns endast ett par uppgifter som handlar om att redovisa 
sina tillgångar. De uppgifter som handlar om att tillämpa verktyg som kan hjälpa deltagaren 
att bli fri från sitt beroende syftar inte till deltagarens egna positiva egenskaper utan uppmanar 
istället användande av de andliga principerna. Detta gäller bland annat en uppgift i steg 7, där 
de andliga principerna ska ersätta karaktärsdefekter, samt uppgiften “Andlighet i praktiken” i 
steg 9 vilken innebär att deltagaren ska använda de andliga principerna för att lösa upplevda 
problem. I arbetsuppgiften står det, “Plocka ut fem andliga principer från kortet som Du tror 
kan hjälpa dig att lösa Ditt problem” (Förlängd behandling). I föreläsningen ”Andliga 
principer”, som ges i Grundbehandling och Förlängd behandling, talas det om dessa 
principers funktion samt hur deltagarna kan använda dessa i ett förändringsarbete mot ett 
bättre liv. De andliga principerna är något som deltagaren ska praktisera i stegen, men också i 
relation till sig själv, andra människor samt den Högre kraften. Deltagaren ska även “[...] 
sträva efter att leva utifrån […] de andliga principerna, i vår vardag” (Vidmakthållande). I 
manualen Förlängd behandling går det att läsa ”[…] när vi låter dessa principer vara 
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ledstjärnor i livet och vi strävar efter att låta dem dominera så blir våra liv bättre” (Förlängd 
behandling). För att tillfriskna blir det därmed viktigt att praktisera de andliga principerna 
livet ut. 
 
Vårdaren 
Vad som också framgår vara av betydelse för att deltagarna ska kunna nå tillfrisknande är 
vårdarens sätt att vara. Enligt Genomförandemanualen ska en vårdare från avdelningen alltid 
delta vid genomförandet av programmet och det finns i och med detta en del funktioner som 
dessa vårdare har som krav att uppfylla. Dels ska vårdaren vara delaktig i behandlingsarbetet 
då detta kan bidra till att öka möjligheterna för att tillfrisknandet ska fortskrida utanför själva 
behandlingen. ”Med delaktig personal i behandlingsarbete ökar möjligheterna att hålla den 
egna processen vid liv utanför grupptillfällena” (Genomförandemanual). Vidare ska vårdaren 
försöka erhålla en så mångfacetterad och hel bild av deltagaren som möjligt. Här talas det om 
deltagarens olika sidor, och att vissa sidor inte är mer sanna än andra, exempelvis att en 
deltagare kan vara ”… följsam och vänlig i grupp för att sedan vara irriterad och otrevlig på 
avdelningen” (Genomförandemanual) En tredje funktion är att vårdaren ska ge feedback till 
deltagaren genom att spegla det hen ser. Detta menas kunna bidra till att deltagaren ökar sin 
självkännedom. Vårdaren ska också utgöra en rollmodell genom att bidra med kunskap om 
den verklighet som väntar och därmed utgöra en slags expert på att vara ”vanlig”. Slutligen, 
ska någon vårdare, som är avdelningsknuten samt genomgått internutbildning, alltid vara med 
vid grupptillfällena. En fördel är om funktionen utgörs av en mindre grupp vårdare då det 
ökar personalens kunskap och engagemang vilket i sin tur kan bidra till en stärkt 
förändringsprocess bland deltagarna. 
 
4.1.2 Nodalpunkter och flytande signifikanser 

Vid närmre granskning av faktorerna går det att urskilja relationer dem emellan och att det 
således talas om vissa faktorer i anknytning till andra. Ingen faktor ”står helt för sig själv” 
utan samtliga är relaterade till en eller flera andra faktorer. När det exempelvis talas om 
faktorn gruppen beskrivs den bland annat som ett forum där känslor delas, identifieras och 
speglas. Faktorn känslor är således närvarande när det talas om gruppen och det finns därmed 
en koppling mellan dem. Att finna dessa relationer är ett steg i att identifiera vilka faktorer 
som utgör nodalpunkter och/eller flytande signifikanser. De faktorer som på något sätt 
bestämmer andra faktorers betydelse får benämningen nodalpunkt. Sett till ovan nämnda 
exempel är känslor inte enbart närvarande när det talas om gruppen utan känslor ger också 
gruppen dess betydelse. Det går att tala om känslor utan att nämna gruppen men det går inte 
att tala om gruppen utan att nämna känslor. Känslor är således en nodalpunkt och gruppen en 
flytande signifikans. Nedan följer en presentation av de nodalpunkter och flytande 
signifikanser som totalt sett går att finna i manualernas sätt att tala om tillfriskande (se figur 
1). Genom att använda dessa begrepp kan frågeställningen ”Hur talas det om tillfrisknande i 
de nationella manualerna för programmet?” besvaras fullt ut då detta tillvägagångssätt 
kartlägger faktorernas betydelse och vad denna betydelse grundar sig i. I och med detta kan 
diskursens uppbyggnad tydliggöras.  
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Figur 1. Figuren visar manualernas sätt att tala om tillfrisknande. De tre färgade cirklarna 
i mitten är diskursens nodalpunkter. De ofärgade cirklarna runtomkring är de flytande 
signifikanser som det talas om i anknytning till respektive nodalpunkt. Kring den flytande 
signifikansen deltagare visas även de betydelsefulla faktorer som det talas om i 
anknytning till deltagaren.  

 
Vid tolkning av materialet kan tre nodalpunkter urskiljas, dessa är den Högre kraften, känslor 
samt feedback. Dessa faktorer ses som nodalpunkter då deras frånvaro skulle innebära att 
resterande faktorer, de flytande signifikanserna, förlorar sin betydelse och att diskursen 
följaktligen löses upp. Utan nodalpunkten känslor skulle exempelvis gruppen få en annan 
betydelse som inte längre har med tillfrisknande att göra. Att frånse nodalpunkterna Högre 
kraft, känslor samt feedback skulle således innebära att sättet att tala om tillfrisknande inom 
manualerna går förlorad.  
 
De flytande signifikanser som går att finna vid nodalpunkten Högre kraft är gruppen, Gud 
samt deltagare. I manualerna talas det om gruppen som den första Högre kraften deltagarna 
ska överväga att använda sig av. Detta för att flera människor är kraftfullare än en vilket leder 
till att gruppen kan hjälpa deltagaren att befria hen från besattheten att använda droger. 
Gruppen får således delvis betydelsen att vara en Högre kraft och därför tolkas den som en 
flytande signifikans. Gud får också sin betydelse genom den Högre kraften då manualerna 
väljer att beskriva detta som ett förslag till en Högre kraft i den enskilda uppgiften ”Högre 
makt (kraft)”. Manualerna talar således om Gud som dels ett förslag till den Högre kraften 
men också som det uttrycks i stegen, att Gud är den Högre kraften. Då Gud trots allt är ett 
förslag till den Högre kraften får den sin betydelse genom denna. Deltagare är ytterligare en 
flytande signifikans. Denna tolkning görs utifrån att det talas om deltagaren som någon som 
saknar förstånd och är maktlös men att hen, med hjälp av den Högre kraften, kan återfå sitt 
förstånd. Sättet att tala om deltagaren grundar sig således i samt får sin betydelse av den 
Högre kraften.  
 
De flytande signifikanser som går att finna vid nodalpunkten feedback är deltagare, vårdare 
samt gruppen. Vårdare tolkas som en flytande signifikans då dessa får betydelsen att vara 
personer som ska ge feedback till deltagarna för att i sin tur öka deras självkännedom. Vidare 
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ska vårdarna erhålla en mångfacetterad bild av deltagaren genom att spegla hen utanför 
behandlingstillfällena och därmed medvetandegöra flera sidor hos deltagaren. Nodalpunkten 
feedback ger således vårdaren dess betydelse. Även under denna nodalpunkt, feedback, är 
gruppen en flytande signifikans. Till skillnad från dess betydelse under Högre kraft får den i 
detta sammanhang betydelsen att fungera som ett forum som bidrar med feedback. Gruppens 
funktion blir att öka deltagares självinsikt genom att bland annat låta gruppmedlemmarna tala 
om hur personer påverkar dem. Deltagaren tolkas som en flytande signifikans utifrån att det 
talas det om denna som en person som ska kunna ge och ta emot feedback samt vara 
självutlämnande. Nodalpunkten feedback ger således deltagaren dess betydelse. Vidare går 
det att identifiera ett antal tecken som det talas om i anknytning till deltagare. Dessa är behov 
och vilja, ansvar samt andliga principer. Behov och vilja är tecken som knyts an till deltagare 
genom att dessa är motiv till att de olika programdelarna finns. Med andra ord är det 
deltagarens behov och vilja som styr upplägget på programmet. Tecknet ansvar tas upp i 
samband med deltagare genom att manualerna talar om ansvar i termer av att detta ligger på 
deltagaren. Ansvaret för tillfrisknandet ligger således inte på exempelvis Kriminalvården eller 
terapeuterna. Slutligen får de andliga principerna i detta sammanhang betydelsen att vara en 
lösning på deltagarens upplevda problem. De ska användas dagligen i deltagarens liv och vara 
en ledstjärna mot ett bättre liv. Utan deltagare skulle de andliga principerna inte ha den 
betydelse de har.  
 
Slutligen, de flytande signifikanser som går att finna kring nodalpunkten känslor är feedback, 
gruppen, vårdaren samt deltagaren. När känslor utgör nodalpunkten får feedback sin 
betydelse genom denna punkt. Känslor styr således hur det talas om feedback samt hur 
feedback kommer till uttryck. Vad som kan utläsas ur detta resultat är att faktorn feedback 
både utgör en flytande signifikans under nodalpunkten känslor samt att den även, som tidigare 
nämnt, utgör en egen nodalpunkt (se Figur 1 för översikt). Detta är möjligt då faktorerna kan 
ha flera relationer med olika faktorer. I detta fall, när feedback utgör en flytande signifikans, 
får den betydelsen att bland annat handla om självinsikt, reflektion och att förklara och förstå 
olika beteenden, vilket sammantaget grundar sig i individens känslor och tankar. I förhållande 
till nodalpunkten känslor blir också gruppen en flytande signifikans då den får betydelsen att 
fungera som ett forum där känslor delas och speglingar genomförs. Detta för att deltagaren 
ska lära sig att inte fly sina känslor utan istället upptäcka och känna dem fullt ut. Vidare utgör 
vårdaren en flytande signifikans och betydelsen hos denna blir att hålla deltagarens kognitiva, 
känslomässiga och beteendemässiga process vid liv utanför grupptillfällena. Slutligen 
identifieras även deltagaren som en flytande signifikans. I förhållande till nodalpunkten får 
deltagaren betydelsen att vara någon som är ärlig med sina misstag och känslor, gottgör för att 
avlägsna skam och finner hopp om förändring. Den flytande signifikansen deltagare omges 
även här av ett antal tecken, så som behov och vilja, ansvar samt andliga principer. Dessa 
tillskrivs i detta sammanhang samma betydelse som när feedback utgör nodalpunkten. 
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4.2 Hur talas det om tillfrisknande hos praktiknära användare av programmet? 

4.2.1 Betydelsefulla faktorer för tillfrisknande 

Utöver manualerna utgör praktiknära användare en del i programmet och det är dessa 
användare, med sina olika funktioner, som tillsammans tillämpar och nyttjar programmet. Vid 
analys av intervjumaterialet sågs användarna som ett kollektiv och nedan presenteras de 
faktorer som enligt detta kollektiv ses som betydelsefulla vid tillfrisknandet från 
drogberoende.  
 
Känslor 
Det talas om drogberoende som en känslomässig sjukdom. “[...] det är en känslomässig 
sjukdom ser jag det som och det är där som tillfrisknandet måste ske då.” Drogerna har blivit 
ett medel för att döva negativa känslor men även för att förstärka positiva. Många 
drogberoende personer har inte lärt sig vad känslor är för något eller fått sina grundläggande 
behov tillgodosedda. De har inte fått bekräftelse för de känslor de känt eller blivit lyssnade på. 
“För många är det som grekiska, vadå känslor och titta liksom och känna inåt, hur mår jag och 
så. Det är ingen som har frågat såna saker när man kanske var barn [...].” Drogen blir en 
lösning för att slippa må dåligt och för att stänga av de känslor individen inte vill känna. “För 
mig så var det ju så att droger var bra, för det fungerade bra. Jag mådde bra och utan drogen 
mådde jag inte bra. Då kom det här har jag förstått nu då, dom här känslorna av utanförskap, 
ensamhet och skam, och dom här känslorna av att vara fel och misslyckad som jag aldrig 
orkade känna.” För att kunna tillfriskna blir det därför betydelsefullt att jobba med sina 
känslor. Behandlingen finns till för att hjälpa deltagarna att hitta tillbaka till den så kallade 
kompassen. “Vi föds med den här kompassen, skammen är en del av det, som riktar oss i 
livet, det är de som alla känslor är till för, känslorna är vår kompass.” Denna kompass kan 
vara svårhanterlig i ung ålder och det blir därmed viktigt att ha vuxna närvarande som kan 
bekräfta och identifiera känslor. Att lära sig hantera sina känslor, att sätta ord på vad som 
händer inom en och försöka förstå hur det kommer sig att man reagerar som man gör. “12-
steg går ju mera in på djupet [...] vad har varit, varför känslor, varför kom det att jag började 
knarka, att dricka mycket alkohol.” Vidare framgår det att det också handlar om att 
programmera om sina känslor, “[...] att vara rädd för det jag ska vara rädd för och att våga det 
som jag faktiskt ska våga, inte tvärt om.” 
 
Det handlar om att börja prata om sina känslor och där fyller gruppen en stor funktion. 
Gruppen kan hjälpa till att identifiera deltagarens egna känslor och medvetandegöra hur 
deltagarens känslor och beteende påverkar andra. Gruppen kan också vara skamreducerande i 
den bemärkelsen att igenkänning ges till deltagarna när andra berättar om sina känslor. “Jaha, 
men gud det har ju jag tänkt, och men gud har han gjort så, fan jag som trodde att ingen annan 
än jag som gjort.” Det framgår att skam är en känsla som är grundläggande att ta hand om för 
att kunna tillfriskna. Skam är en av de tre orsaksvariablerna till ett drogberoende. “Du har 
skam du har rädsla och så har du drogen. Och tar inte vi bort drogen så kommer ingenting att 
lösa sig. Det är grunden att ta bort drogen. Och sen får man jobba med rädslan och skammen.” 
En del i att reducera skammen handlar om att omvandla skam till skuld, då skuld är något 
positivt att känna. “Skuld är ju friskt på så vis alltså, [...] jag är en sån som inte ger dem en 
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massa mediciner, ja menar ju, har du slagit på din fru och blir häktad för de så är det jättefriskt 
att du har ångest och skuldkänslor. Det är bedrövligt när de inte har de, så ta inte bort de, de är 
ju vårt bästa verktyg, att jobba med den skulden”. Allt som dövar känslor ses som negativt 
inom 12-stegsprogrammet då tillfrisknande handlar om att jobba med dessa. En förutsättning 
blir då att deltagarna måste kunna känna känslorna på riktigt. “De vill egentligen inte ha 
ADHD-mediciner eller någon annan form av mediciner och definitivt inte opiatmedicin, 
Metadon och Subutex för det är sinnesstämningsförändrande medicin [...].” 
 
Gruppen 
Gruppen är en återkommande faktor i intervjumaterialet som det talas om som betydelsefull 
vid upprepade tillfällen. Det framgår att gruppen blir ett slags forum där deltagarna kan känna 
sig trygga och blir accepterade för dem de är. ”[…] själva grundtilliten för min känslomässiga 
trygghet, den har jag där, i gruppen. Jag kan komma dit och säga som det är och blir mottagen 
för den jag är. Man lyssnar.” Gruppen utgör inte bara ett slags accepterande forum utan 
fungerar också som stöd i den egna sjukdomsprocessen. Att få lyssna på andra och att själv 
blir hörd framgår som en viktig del i deltagarens arbete i att förstå vad hen behöver för att 
tillfriskna. ”Man blir påmind om vem man är och vart man kommer ifrån kan man säga, ja 
alltså dom här självhjälpsgrupperna […]. Dom blir ju viktiga för att förstå sig själv och sin 
egen sjukdom och för att förstå vad man behöver.” Gruppens sätt att dela och lyssna framstår 
också fungera som en hjälp i att hantera sina tidigare handlingar samt känslor kring detta. 
”[…] det blir såhär skamreducerande att höra andra berätta. Men gud har du tänkt såhär, har 
du gjort så liksom, eller sådär kände ju jag också. Jaha, är det att känna sorg till exempel.” 
Samtidigt utgör gruppen en viktig del i det ”nya livet” där den blir ett stöd i en vardag där 
mycket av det gamla kanske inte längre finns kvar. ”Man kanske har bränt det som är bakom, 
det finns ju de som aldrig får tillbaka kontakten eller relationen, man har förstört för mycket 
och så […]. Och då tänker jag att, då behöver man de här andra människorna. För att ensam, 
en ensam alkoholist eller narkoman är ju inte i något bra sällskap. Så är det ju, då kan det bli 
väldigt knepiga tankar.”  
 
Vissa har svårt att hantera det nya sättet att leva på, både när det gäller känslor samt gamla 
mönster och identiteter som vill upprätthållas. I detta framstår gruppen vara viktig då den 
hjälper deltagarna att hantera sina känslor på rätt sätt. ”Det blir liksom inte, hörru du din jävel 
stoppa huvudet... […] Och det är ganska spännande att en klient som är jätteknepig att prata 
med där ute behöver bara ta de där kliven över till behandlingsavdelning så får han in det 
väldigt fort. Så det måste vara det, kollektivet säger att såhär ska du göra.” Gruppen kan 
också bidra till att deltagarna släpper på de masker som de i vissa fall bär på innan 
behandlingen. ”Dom kommer in på motivationsavdelningen, då kommer de så här 
[gestikulerar hur de går uppbröstade och självsäkra]. Och sen går de över till 
behandlingsavdelningen en månad senare och då går de rakt på promenaden. Ja men du vet, 
tuffa killar, medicinbollar under armarna om vi ska beskriva det i ljud, och sen så har de inga 
medicinbollar. För de är ju för att de har suttit i de här grupperna.” På samma sätt hjälper 
gruppen till i att få ner vissa på jorden och får dem att fokusera på rätt saker, bland annat när 
det gäller synen på sig själva. ”Det största problemet är att det är grabbarna som försöker 
spela Gud alltså. Det är ju en krock va. Och då är det ju meningen att dom som har suttit 
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längre i gruppen ska kunna berätta för den här knickedicken, jo jo men lugna ner dig nu så 
här kände vi också i början.” 
 
Högre kraft 
Hos de praktiknära användarna talas det bland annat om gud, eller den högre kraften, vilket 
framstår som betydelsefull i tillfrisknandet. Bland kollektivets utsagor går det att utläsa att 
gud inte nödvändigtvis betyder gud i religiös bemärkelse. Det som blir mest tydligt är att den 
högre kraften och gud snarare handlar om känslor och att hitta sitt inre. ”Det är djupare, 
mycket djupare, och en del är rädd för det. De är rädd för det här med kontakt med gud som 
man pratar om. Men det behöver inte vara gud, det kan vara att, det här mötet med handtaget 
in i det rummet […]. Det handlar ju om mig själv, om mitt inre.” En av informanterna talar 
bland annat om en film som fungerar som utbildningsmaterial i programmet och väljer att 
citera Jarmo, huvudpersonen i filmen. ”Han pratar om det här med att hitta en högre kraft, att 
hitta en gud. Och då säger han såhär, det var inte så att det var nånting som var där ute utan 
det fanns här inne hos mig och har funnits hela tiden.” Vidare säger informanten ”Alltså det 
jag menar, vi föds med den här kompassen […], som riktar oss i livet. Det är det som alla 
känslor är till för. Känslorna är våran kompass.” Det talas också om den högre kraften som en 
gemenskap eller om något mer abstrakt, som tillfrisknandet i sig. ”Men sen vad det är det kan 
ju vara väldigt olika. För många är det ju tillfrisknandet i sig som är en god kraft. […] för 
många är ju gud, eller den högre kraften, den här gemenskapen och kärleken som finns. 
Tillåtandet, som jag tror att alla människor behöver men väldigt få hittar.” 
 
I enlighet med att finna sitt inre talas det om den högre kraften i termer av grund, etik, moral 
och samvete. Att deltagaren hittar tillbaka till detta är att använda sig av den högre kraften. 
”Så står det ju i Bibeln att varje människa är Guds avbild, vilket innebär att du har en grund. 
Alla vi föds med en grund, etik, moral och ett samvete. Och det är det som menas med gud.” 
Detta innebär att grunden till att tillfriskna finns där, deltagaren måste bara finna den. ”Så ni 
börjar förstå att det här handlar inte om droger det här programmet längre. Nej, det handlar 
om att leva livet utifrån min grund, etik, och moral och mitt samvete. Som alla människor har. 
Vi är begåvade med det från början. Bästa sättet att koppla upp sig till gud det är att hålla ett 
nyfött barn i handen. Innan vuxenvärlden börjat lagt massa värderingar på det här barnet. Där 
har du hundra procent andlighet.” Drogberoendet har således bidragit till att personen tappat 
bort sig själv och sitt inre, och med hjälp av den högre kraften kan personen hitta tillbaka till 
grunden. 
 
Det framgår av kollektivets utsagor att den högre kraften i det stora hela handlar om att gå in i 
sig själv och förstå varför det blivit som det blivit. Kraften ska hämtas från ens inre och det 
bör råda en tillit till att kraften faktiskt finns där och att den kan hjälpa en. ”Det har gått lång 
tid nu. Men jag känner mer och mer att jag har tillit alltså. Och att jag också har mer och 
mer… kan urskilja vilket konto som jag ska hämta kraft ifrån. Och jag kan känna också när 
jag börjar hämta från fel. […] Det är det här som är det viktiga, här och nu och jag.” Tilliten 
till sig själv och sin egen förmåga framgår vara betydelsefull, att det är det som i slutändan 
blir den högre kraften. ”Och den, den vissheten, är en högre kraft för mig. Alltså jag behöver 
inte veta och kunna allt, jag behöver inte göra rätt […]. Lita på livet, det är de vi säger.” 



	   26 

Leva i det 
Något som de praktiknära användarna talar om som betydelsefullt vid tillfrisknande är det 
faktum att deltagaren måste leva i stegen resten av livet. ”Det är ju fortfarande så att på 
många områden i mitt liv så är jag i första steget, mitt liv är ohanterligt och så där. […] Idag 
har det ju gått sju och ett halvt år ungefär sen jag använde droger, eller alkohol. Men jag har 
fortfarande väldigt mycket som jag måste arbeta med.” Programmet ses alltså inte som något 
tillfälligt som, när det fullföljts, resulterar i ett tillfrisknande. Det krävs ständigt arbete på 
många olika plan i livet där tillfrisknande ses som en process som måste upprätthållas. 
”Många grejer har tagit väldigt lång tid i mitt liv, alltså i tillfrisknandet. Har gått långsamt 
alltså. Och det får göra det. Man kan säga, om vi går tillbaka till frågan, att tillfrisknande från 
det här användandet, eller beroendet, det är ju som en process då.” De praktiknära användarna 
liknar tillfrisknande med synen på cancer och diabetes. Tillfrisknande från drogberoende 
måste hanteras på samma sätt, alltså underhållas och ”medicineras”. Här upplevs möten bland 
annat fungera som en slags medicin. ”Att tillfriskna det handlar om att fortsätta gå på möten, 
alltså så som jag tänker då, så är det liksom livet ut. Man kommer aldrig bli fri från 
sjukdomen, den är kronisk. Den lever kvar och jag brukar säga, se det som att gå och ta 
medicin. Har du diabetes, är jag cancersjuk, jag får ju ta ansvar för det också.”  
 
Vidare jämförs tillfrisknande från drogberoende med kondition. ”Tillfrisknande är något man 
får sträva efter, så det går att jämföra med kondition. Att alltså, man kan ha en god kondition 
men det krävs ju att man motionerar. Och det är likadant med tillfriskande liksom, det krävs 
ju ständigt, det är ju därför vi går på möten.” Ytterligare utsagor visar betydelsen av att leva i 
programmet livet ut. Bland annat talas det om vikten av att vara kvar i 12-stegsmiljön. ”Man 
rör sig med 12-stegspersoner som har slutat missbruka, man blir kanske terapeut själv, man 
lever i den här miljön. Och gör man inte det så är det lätt att man faller tillbaka, man har ett 
sådant stöd i det här. Så man måste vara kvar i det ganska länge.” Tillfrisknande är därmed 
något som upplevs bli möjligt om deltagaren lever i programmet livet ut. Det talas bland 
annat om detta i termer av andlig spänst. ”Du blir aldrig botad. Det står nämligen så här i 
boken, att vi har tillfrisknat. Men det står i relation till min andliga spänst. Så länge jag 
behåller min andliga spänst så är jag frisk.” Denna andliga spänst påstås utgöras av steg 10, 
11 och 12 vilka handlar om att vidmakthålla tillfrisknandet och leva i programmet. ”Och sen 
så ska jag leva i steg 10, 11, 12. Det är att behålla den andliga spänsten. […] Jag har inte 
blivit botad från mitt substansberoende. Jag har fått en dags villkorligt anstånd baserat på min 
andliga spänst.” Detta innebär att den andliga spänsten blir avgörande för upprätthållandet av 
personens nykterhet. 
 
Möten 
Ytterligare en betydelsefull faktor i tillfrisknandet, enligt de praktiknära användarna, är de 
möten som hålls av Anonyma Alkoholister och/eller Anonyma Narkomaner. Det talas om 
mötena som en form av eftervård, något som behövs för att bevara tillfrisknandet. “12-
stegsprogrammet följer dig ända fram till pärleporten om du vill ha det. [...] Spelar ingen roll 
vilken del i världen du är så kan du gå in på ett möte. Om du är på semester i det mörkaste 
Ryssland så kan du gå in på ett möte. Så eftervården är extrem inom 12-stegsprogrammet.” 
Drogberoendet liknas, som tidigare nämnt, med en kronisk sjukdom som diabetes eller 
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cancer, det är en sjukdom som måste underhållas med medicin.  “[...] medicinen de är ju att 
gå och fortsätta gå på möten, jobba i de här stegen.” Det är således något som deltagaren själv 
har ansvar för, att se till att gå på mötena, annars ökar risken för att bli sjuk igen. Mötena 
finns till för att kunna hjälpa deltagarna att visa dem vägen både under och efter 
behandlingsprogrammet. Att stödja och hjälpa dem att ta rätt beslut när drogen lockar och 
gamla överlevnadsstrategier kommer tillbaka. “När jag blir, alltså angripen med väldigt 
mycket känslor, speciellt aggressivitet, jag är väldigt känslig för det. Det tog också lång tid att 
lära, liksom stopp det här tar inte jag. [...] Nu måste jag lämna det, jag behöver inte vinna det 
här. Utan det ska bara gå att hämta hem bilden av mig själv. Det tror jag, dels mötena har en 
stor del i.” Vad som blir viktigt är att andra mötesdeltagare berättar om händelser som inte 
varit lyckade. I och med detta kan andra bli påminda om liknande erfarenheter och på så sätt 
inte göra samma misstag igen. “Tillfrisknande det kommer jag aldrig kunna göra ensam, jag 
behöver ha andra människor och framförallt likasinnade, inte bara de som har gått förut utan 
även de som går efter mig.” 
 
Det talas även om mötena som en arena för gemenskap, där det finns andra tillfrisknande 
människor som sitter i samma båt. Många blir av med sitt jobb och tappar vänner och då blir 
gemenskapen som finns på mötena betydelsefull. “Att bara kliva upp, äta frukost, gå till 
någonting, då är 12-stegen bra för då har du gruppen och gemenskapen, det kan vara 
lunchmöte, man sitter egentligen bara och delar.” Mötena blir viktiga på det sättet att man har 
något att gå till, en grupp människor som är tillåtande och ärliga mot varandra. “I början gick 
jag ju på kanske en fyra möten i alla fall i veckan. [...] fanns ju också en trygghet i det, och 
skapade ju en del nya vänner där också.” Det talas även om en varm känsla som uppkommer 
vid mötestillfällena som inte går att stå emot. “Jag började känna igen mig väldigt mycket. 
[...] jag hade svårare att försvara mig mot den här känslan. Jag fick genklang på ett djupare 
plan ganska snabbt. Då blev jag också öppen för nya tankar och nya föreställningar.” Hur 
mötena är uppbyggda med dess välkomnanderitual där alla mötesdeltagare hälsar alla 
välkomna med personens namn har en påverkan på denna känsla. “Dels det just att bli 
välkomnad med det här starka ljudet. Och att det också är mitt namn som vibrerar rakt in i 
mig. Det får genklang på ett djupt liggande plan, nån sorts existentiell nivå.” 
 
Drogfri 
De praktiknära användarna talar om total drogfrihet som en förutsättning för att tillfrisknande 
ska kunna ske. “[...] tillfrisknande från det här användandet, eller beroendet, det är ju som en 
process då. Men själva drogen, att sätta stopp, liksom korken i flaskan, stoppa användandet, 
det är ju liksom början på det här.” Att gå behandling inom just Kriminalvården, med stark 
drogkontroll i form av narkotikahundar, visitationer och urinprov, gör det svårt för 
programdeltagarna att använda droger. “[...] jag tror att det kan finnas fördelar med att göra 
behandling inne på anstalt. Man har ju den där fyrkantigheten”. Vidare talas det om 
drogberoende som en allergi, en latent sjukdom som personen aldrig kan bli helt frisk ifrån. 
Detta innebär att “[...] man måste vara helt avhållsam, man kan inte vara lite missbrukare, 
ungefär som att man inte kan vara lite gravid”. Samtidigt talas det inte om drogfrihet som den 
enda lösningen på drogberoende utan det krävs något utöver det. “[...] om man ska lägga in 
begreppet tillfrisknande då, då tycker jag liksom att det handlar om något helt annat. [...] att 



	   28 

tillslut komma till den här punkten att, nämen herregud jag vill inte ha något mer”. 
Drogfriheten är dock, som ovan nämnt, en stor förutsättning för tillfrisknande då detta leder 
till att känslor åskådliggörs och därmed måste mötas. Detta kan göra ont men det är en del i 
tillfrisknandet. Att vara drogfri är viktigt, “[...] kanske främst för att själva problemet ska 
manifesteras i ens liv. Och att den här oron, känslorna ska få gestalta sig, ta form så att man 
kan möta dom.” 
 
4.2.2 Nodalpunkter och flytande signifikanser 

Vid tolkning av intervjumaterialet kan en nodalpunkt urskiljas, denna är känslor. Kring denna 
nodalpunkt identifieras ett antal flytande signifikanser vilka får sina betydelser genom 
nodalpunkten känslor. Dessa är drogfri, leva i det, högre kraft, grupp samt möten (se figur 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 2. Figuren visar de praktiknära användarnas sätt att tala om tillfrisknande. Den 
färgade cirkeln i mitten är diskursens nodalpunkt. De ofärgade cirklarna runtomkring är 
de flytande signifikanser som det talas om i anknytning till nodalpunkten. 

 
En av de flytande signifikanserna som går att finna kring nodalpunkten känslor är leva i det. 
Baserat på kollektivets utsagor går det att se att leva i det får betydelsen att utgöra en process 
där det handlar om att individen aldrig lämnar programmet. En anledning till varför detta 
tolkas som en flytande signifikans till känslor är för att just känslorna blir själva orsaken till 
varför individen ständigt måste leva kvar i programmet. Känslor är inte bestående utan 
förändras ständigt under livets gång. Även om en nykter narkoman eller alkoholist lever ett 
bra och stabilt liv för stunden kan det dyka upp saker som ställer livssituationen på sin kant. I 
dessa lägen blir det viktigt att kunna hantera de känslor som uppstår kring dessa situationer 
och den process som upplevs vara betydelsefull har således till stor del med en persons 
känsloliv att göra. Leva i det får också betydelsen att gå på möten vilket även det handlar om 
att tillsammans hantera, bearbeta och diskutera känslor. Ytterligare en flytande signifikans 
som går att finna kring nodalpunkten känslor är högre kraft. Högre kraft får i förhållande till 
känslor betydelsen att vara en inre kompass. Denna kompass utgörs av individens inre känslor 
och att finna den högre kraften handlar således om att individen ska identifiera dessa och lära 
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sig att använda dem på rätt sätt. Att individen ska hitta tillbaka till sin grund, etik, moral och 
sitt samvete och sedan leva efter detta. Vidare innebär den högre kraften en tillit till sig själv 
och sitt inre, vilket även det handlar om att skapa en fungerande relation till sina egna känslor. 
Att vara drogfri får sin betydelse genom känslor då det upplevs vara betydelsefullt att 
deltagaren ska kunna känna autentiska känslor och därmed kunna möta dem. Att ta i tu med 
sina känslor är en del i att kunna tillfriskna och därför blir drogfriheten en förutsättning för att 
detta ska kunna ske. Att ta droger innebär att personen blir sinnesstämningsförändrad och de 
känslor som personen känner kan därmed vara missvisade för hur hen egentligen mår, tänker 
och känner. Drogfri får således sin betydelse utifrån känslorna då det är viken av att 
åskådliggöra känslor som motiverar drogfriheten. Gruppen får även den sin betydelse genom 
känslor då den har som funktion att vara ett forum för deltagarnas känslomässiga trygghet. 
Där blir deltagarna accepterade för dem de är och får stöd i sina sjukdomsprocesser. De 
praktiknära användarna talar om gruppen som ett hjälpmedel för att hantera sina känslor på 
rätt sätt. En plats där egna skamkänslor kan reduceras genom att andra deltagare berättar om 
sina känslor och erfarenheter. Gruppen har också som funktion att medvetandegöra känslor 
hos deltagarna och få dem att inse vilka de är och hur de agerar utåt. Slutligen utgör möten en 
flytande signifikans. Det talas om möten som en medicin, en medicin för att kunna underhålla 
tillfrisknandet. Då drogberoendet ses som en känslosjukdom får mötet sin betydelse utifrån 
känslor. Mötena finns till för att kunna hjälpa personer att ta rätt beslut när gamla 
överlevnadsstrategier återkommer, när känslor uppkommer som kan leda till ett återfall. 
Mötena får även betydelse att vara ett forum för gemenskap, där en känsla av samhörighet blir 
betydelsefullt då många kan ha blivit av med jobb och vänner i samband med vistelse i 
anstalt. 
 
4.3 Resultatsammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur det talas om tillfrisknande från drogberoende inom 
Kriminalvårdens 12-stegprogram och vilka faktorer som blir betydelsefulla för 
tillfrisknande. Nedan följer en sammanfattning över de betydelsefulla faktorer som funnits i 
manualerna och hos de praktiknära användarna (för översikt, se Figur 3 på nästkommande 
sida). 
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Figur 3. Figurerna visar hur det inom Kriminalvårdens 12-stegsprogram talas om 
tillfrisknande och vilka faktorer som blir betydelsefulla för detta. Figuren till vänster 
visar manualernas sätt att tala om tillfrisknande och figuren till höger visar de 
praktiknära användarnas sätt att tala om tillfriskande.   

 
I manualerna talas det om nio olika betydelsefulla faktorer för tillfrisknande. Dessa är 
känslor, feedback, Högre kraft, deltagare, gruppen, vårdare, behov och vilja, ansvar samt 
andliga principer. Känslor är en betydelsefull faktor i den bemärkelsen att det är viktigt att 
identifiera, utforska och reflektera över dessa, där skam är en av de viktigaste känslorna att 
ta itu med. Feedback får betydelsen att öka deltagarens självinsikt, detta genom att gruppen 
speglar deltagaren. Det talas om den Högre kraften som betydelsefull för tillfrisknande då 
den ger deltagarnas förstånd tillbaka. Den Högre kraften kan vara gruppen, Gud eller något 
annat som är större än de själva. Deltagaren ses också som viktig och för att tillfriskande ska 
ske krävs det att hen uppnår vissa villkor, bland annat att deltagaren är ärlig i sin önskan att 
komma till rätta med sitt missbruk, deltar aktivt och är självutlämnande. Gruppen fyller sin 
funktion att få deltagaren att utforska sina känslor istället för att fly dem. Fungerar 
deltagaren inte i gruppen kan hen tvingas avbryta behandlingen och gruppens betydelse är 
därmed tydlig. Vårdaren är också betydelsefull då den håller deltagarens egen process vid liv 
även utanför grupptillfällena. Vårdaren ska, precis som gruppen, öka deltagarens 
självkännedom samt utgöra en rollmodell. Vad som också är av vikt är att programmet 
motiveras utifrån deltagarens behov och vilja. Exempelvis ska eventuella byten till anstalter 
eller behandlingshem fungera smidigt då det ökar möjligheten att hålla deltagarens 
motivation vid liv. Ytterligare en betydelsefull faktor är ansvar. Deltagaren måste själv 
förstå sitt ansvar för tillfrisknande, där det exempelvis är viktigt att hen avsätter egen tid 
utanför programmet. Slutligen är att praktisera de andliga principerna en väg mot 
tillfriskande då deltagaren kan använda dessa för att avlägsna karaktärsdefekter.  
	  
Hos de praktiknära användarna talas det om sex betydelsefulla faktorer för tillfrisknande. 
Dessa är känslor, möten, leva i det, drogfri, högre kraft samt grupp. Känslor får även bland 
de praktiknära användarna betydelsen att vara något som deltagaren ska identifiera och 
hantera på rätt sätt. Mycket handlar om att inte döva känslor, utan snarare lyfta fram dem. 
Skam upplevs även här vara en känsla som är viktig att reducera. Möten blir av vikt då dessa 
ses som den så kallade medicinen som måste fortsätta användas för att tillfrisknandet ska 
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fortskrida. Mötena är en arena för gemenskap och har funktionen att hjälpa deltagaren med 
att ta rätt beslut när drogen lockar. Att leva i det, i programmet, är en förutsättning för att 
tillfrisknande ska fortskrida. Detta innebär att deltagaren lever i stegen livet ut då sjukdomen 
är kronisk och ständigt måste medicineras. Att vara drogfri ses också som en förutsättning 
för att tillfrisknande ska kunna ske och blir därmed en betydelsefull faktor. För att 
deltagarens autentiska känslor ska kunna gestalta sig krävs drogfrihet. Det talas om att finna 
en högre kraft som betydelsefullt. Den högre kraften är deltagarens inre, deltagarens grund, 
etik, moral och samvete. Att finna den högre kraften innebär således att hitta tillbaka till sig 
själv. Slutligen utgör gruppen en betydelsefull faktor då denna är ett forum där deltagaren 
kan känna sig trygg och bli accepterad för den hen är. Gruppens medlemmar stöttar 
deltagaren i sin sjukdomsprocess genom att lyssna samt dela med sig av egna erfarenheter.  
 
5. Analys 

I följande avsnitt presenteras analys av resultatet som framkommit. Inledningsvis redovisas 
en jämförelse mellan manualernas och de praktiknära användarnas sätt att tala om 
tillfrisknande. Följt av detta kopplas resultatet till studiens teoretiska utgångspunkt. 
 
5.1 Jämförelse mellan manualer och praktiknära användare 
Vid jämförelse av manualerna och de praktiknära användarnas sätt att tala om tillfrisknande 
går det att identifiera både skillnader och likheter angående vad som är betydelsefullt (se 
figurer ovan). Bland annat visar resultatet ett större antal nodalpunkter i manualernas sätt att 
tala om tillfrisknande, där både känslor, Högre kraft, samt feedback utgör betydelsefulla 
mittpunkter vilka andra faktorer kretsar kring. Hos de praktiknära användarnas sätt att tala om 
tillfrisknande identifieras istället endast en nodalpunkt, känslor, vilken också identifieras hos 
manualerna. De flytande signifikanser som går att urskilja i anknytning till nodalpunkten 
känslor skiljer sig dock åt mellan manualerna och de praktiknära användarna. I manualerna 
talas det i anknytning till känslor om feedback, vårdare samt deltagare som viktiga faktorer 
medan de hos de praktiknära användarna talas om möten, högre kraft, drogfri samt att leva i 
det som viktigt. Gruppen är den flytande signifikans som går att finna hos båda 
nodalpunkterna känslor och vid närmre granskning går det att se att hur manualerna talar om 
gruppen i anknytning till känslor till stor del stämmer överens med de praktiknära 
användarnas sätt att tala om gruppen i anknytning till känslor. Även kring Högre kraft och 
feedback, vilka utgör de resterande två nodalpunkterna i manualerna, går det också att 
identifiera gruppen som en flytande signifikans. Gruppen är således den faktor som det talas 
om som betydelsefull i anknytning till samtliga nodalpunkter. Anmärkningsvärt är att Högre 
kraft identifieras som nodalpunkt i manualerna, där det talas om den som Gud, gruppen, 
något som är starkare än deltagarna själva. Bland de praktiknära användarna talas det om 
denna kraft som något som får sin betydelse genom nodalpunkten känslor, det är en inre 
kompass, ens grund, etik, moral och samvete. Högre kraft har därmed en annan betydelse 
bland de praktiknära användarna i jämförelse med vad den har i manualerna. Vid en grov 
generalisering visar resultatet att manualerna talar om den Högre kraften som en kraft utanför 
individen, medan de praktiknära användarna talar om den som en kraft som finns inom 
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individen. Ytterligare en skillnad är att manualerna talar om feedback som en betydelsefull 
faktor för tillfrisknande medan det hos de praktiknära användarna inte går att identifiera detta 
som betydelsefullt. Detta är ett intressant resultat då feedback utgör en nodalpunkt i 
manualernas sätt att tala om tillfrisknande och dessutom ses ett viktigt verktyg vid hantering 
och bearbetning av känslor. Med tanke på att känslor är en nodalpunkt hos de praktiknära 
användarnas sätt att tala om tillfrisknande är det anmärkningsvärt att feedback inte blir en 
betydelsefull faktor även här. Synen på vad som är betydelsefullt för att tillfriskna från 
drogberoende är till viss del enhetlig då känslor framstår spela en central och stor roll både i 
manualerna och hos de praktiknära användarna. Däremot finns det i manualerna fler 
nodalpunkter och alltså fler faktorer som påverkar andra faktorers betydelse. 
	  
5.2 Förklaring av resultat utifrån teori  
Den diskursanalys vi använt oss av, där nodalpunkter och flytande signifikanser tillsammans 
utgör en diskurs, kan tolkas som ett tillvägagångssätt med en transaktionell ansats. De faktorer 
vi funnit att det talas om i samband med tillfrisknande ses inte som enskilda faktorer skilda 
från varandra, utan det finns en anknytning dem emellan. De ses därmed utifrån en holistisk 
kunskapssyn. De flytande signifikanserna är tillfälligt förenade med nodalpunkten, de får sin 
betydelse genom nodalpunkten och de kan därför inte ses som isolerade enheter. Den valda 
diskursanalysen delar inte upp sättet att tala om tillfrisknande som något objektivt eller 
subjektivt utan menar att alla sätt att tala om tillfrisknande är beroende av sin kontext. Det går 
således inte att tala om gruppen inom Kriminalvårdens 12-stegsprogram utan att tala om 
känslor och vice versa. Gruppen, som kan ses som objektet, världen, skiljs således inte ifrån 
känslor, det vill säga subjektet, medvetandet. Vidare är det också viktigt att understryka att de 
nodalpunkter och flytande signifikanser vi funnit omger varandra tillfälligt. Faktorerna i vår 
studie behöver nödvändigtvis inte få samma betydelser vid i ett annat tillfälle, detta då 
individen är i ständig rörelse där kunskapande om tillfrisknande förändras utefter exempelvis 
tidigare erfarenheter och de möten individen gör. Att se på faktorerna som tillfälligt länkade 
går också i enlighet med LaClau och Mouffes syn på diskurser då de menar att dessa inte är 
slutna enheter utan rekonstrueras ständigt. 
 
Enligt den transaktionella teorin finns det tre dimensioner som påverkar innehållet i 
kunskapandet, den individuella, sociala samt institutionella dimensionen. Utifrån den 
transaktionella teorin går det att göra tolkningen att manualerna utgör den så kallade 
institutionella dimensionen. Manualerna kan ses som de traditioner och sedvanor som 
behandlingsanstalterna som bedriver 12-stgsprogrammet måste förhålla sig till. Manualerna är 
något som påbjuds de anställda och deltagarna inom programmet, oavsett som de uppskattas 
eller inte. De praktiknära användarna måste således på ett eller annat sätt förhålla sig till dem 
och meningsskapandet kommer dels ta sin utgångspunkt ur dem oavsett om personen lever 
efter dem eller inte. Vidare kan de praktiknära användarnas tidigare erfarenheter ses som den 
individuella dimensionen. Det talas hos de praktiknära användarna om att delning av tidigare 
erfarenheter och känslor många gånger är skamreducerade. Att igenkänning inger en känsla 
av samhörighet och där delade erfarenheter skapar förståelse för varandra. De liknade 
erfarenheter som de praktiknära användarna har, gällande att drogberoende är en 
känslosjukdom, kan vara en förklaring till att det gick att finna en tydlig nodalpunkt i deras 
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sätt att tala om tillfrisknande. Slutligen kan tolkning göras att bland annat gruppen och mötena 
utgör den sociala dimensionen. Mötet med andra människor har också en påverkan på 
meningsskapandet och beroende på vilka människor som ingår i mötet kommer innehållet att 
ta olika form. Exempelvis sa en informant att ”Det blir liksom inte, hörru du din jävel stoppa 
huvudet... […] Och det är ganska spännande att en klient som är jätteknepig att prata med där 
ute behöver bara ta de där kliven över till behandlingsavdelning så får han in det väldigt fort. 
Så det måste vara det, kollektivet säger att såhär ska du göra.” Här framgår det att gruppen 
och mötet med andra människor har en inverkan på hur kunskap om hur individer ska 
uppträda blir till. 
 
Manualerna utgör, med sina traditioner och sedvanor, en institutionell dimension av 
meningsskapande. Samtidigt går det också enligt den transaktionella teorin att se dessa som 
en intersubjektiv värld, som skapats med syfte att ge en gemensam förståelse för tillfrisknade. 
En intersubjektiv värld grundar sig i samordning och kommunikation mellan olika människor, 
som alla har olika bakgrunder och erfarenheter. Manualerna kan i och med detta ses som 
något mer än endast en institutionell dimension. De utgör inte enbart verktyg som ”bara är 
där” och alltid funnits där, utan har skapats av människor med olika erfarenheter och 
bakgrunder. De utgör således föremål som innehåller en viss kunskap, vilken härstammar från 
faktiska individer. Detta kan förklara varför det finns en skillnad i hur manualerna talar om 
tillfrisknande jämfört med de praktiknära användarnas sätt att tala om tillfrisknande. Enligt 
den transaktionella teorin uppstår skillnader i upplevelser av erfarenheter på grund av att 
organismer går in i transaktionen med olika utgångspunkter, bakgrunder, syften och 
intentioner. När manualerna ses som ett resultat av organismers intersubjektiva värld, går det 
att förklara deras syn på tillfrisknande utifrån samma förutsättningar som gäller för de 
praktiknära användarnas syn på tillfrisknande. Nämligen att meningsskapande kring 
tillfriskande uppstår genom handling, vilket formas i mötet med andra. Att synen på 
tillfrisknande till vis del skiljer sig åt beror därmed på att olika individer med olika 
erfarenheter tagit del av olika meningsskapande processer.   
 
Ytterligare en förklaring till varför det finns en skillnad mellan manualerna och de praktiknära 
användarnas sätt att tala om tillfrisknande beror på att kunskapande kring tillfrisknande har 
skett genom förändring. Kunskap skapas i relation till de förändringar som sker i en händelse 
vilket innebär att exempelvis tidigare erfarenheter får en ny eller utvidgad mening. 
Manualerna med dess innehåll kopieras således inte rakt av utav de praktiknära användarna, 
utan innehållet kommer att tas emot av personer med tidigare erfarenheter. Det blir utifrån 
dessa erfarenheter som den nya kunskapen manifesteras. Med andra ord är organismen alltid i 
rörelse vilket innebär att nya stimulis, exempelvis manualerna, skapar förändring i denna 
rörelse. Vidare menar teorin att vi lever i ett kontinuum där tiden inte är uppdelad. Detta 
påverkar också vårt kunskapande i den bemärkelsen att manualernas innehåll, som de 
praktiknära deltagarna påbjuds, kommer att relateras till tidigare erfarenheter samtidig som de 
också påverkar kommande erfarenheter. Tiden är således inte uppdelad och isolerad, utan 
påverkningsbar. Det som har skett, sker och ska ske kommer att påverkas av nya stimulis. Att 
kunskap kring vad som upplevs vara betydelsefullt för att tillfriskna från drogberoende skiljer 
sig åt mellan manual och praktiknära användare är således förståeligt. 
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Den transaktionella teorin nämner problematiken med att skilja på subjekt och objekt, och 
menar att handling istället bör utgöra utgångspunkten när vi vill förstå vardagen. Ett bevis på 
att en dualistisk indelning av världen kan bli svår att hantera är ett av de resultat vi funnit i vår 
studie. Både i manualerna och hos de praktiknära användarna framstår känslor vara en 
betydelsefull faktor för tillfrisknande. Att hantera, förstå och använda sig av sina känslor på 
rätt sätt framgick vara av stor vikt. Vad som är intressant i detta är att farmakologiska 
mediciner framstår vara negativa. “De vill egentligen inte ha ADHD-mediciner eller någon 
annan form av mediciner och definitivt inte opiatmedicin, Metadon och Subutex för det är 
sinnesstämningsförändrande medicin [...].” Istället framstår känslohantering utgöra själva 
medicinen och förutsättningen för att tillfriskna. Bland annat säger en informant att ”[…] jag 
är en sån som inte ger dem en massa mediciner, ja menar ju, har du slagit på din fru och blir 
häktad för de så är det jättefriskt att du har ångest och skuldkänslor. Det är bedrövligt när de 
inte har de, så ta inte bort de, de är ju vårt bästa verktyg, att jobba med den skulden”. 
Tillfriskna innebär att jobba med känslor, vilket således blir medicinen. Om vi i detta fall 
skulle använda oss av ett dualistiskt synsätt där verkligheten består av fakta medan känslor 
tillskrivs människors medvetande, skulle känslor som medicin rent konkret inte vara möjligt. 
Medicin, i farmakologisk mening, utgörs av tabletter eller substanser som går att ta på. Med 
ett dualistiskt synsätt skulle detta därmed tillhöra det objektiva, världen. Känslor, som finns i 
vårt inre, tillskrivs däremot det subjektiva och skulle således bli svåra att tolka som något så 
faktiskt som farmakologisk medicin. Med ett holistiskt transaktionellt synsätt, där en 
uppdelning mellan subjekt och objekt inte råder, kan känslor fungera som medicin utan 
problem. Detta innebär inte en krock mellan subjektiva värden och objektiv fakta, utan istället 
framträder dessa samtidigt i vår vardag. Att en del i tillfrisknandet inom 12-stegsprgrammet 
består av att hantera känslor tyder på att Kriminalvården till viss del anammar ett 
transaktionellt synsätt, då tillfrisknande i sig inte måste vara någon konkret utan tillåts att 
handla om processer på ett abstrakt och känslomässigt plan. 
 
Studiens resultat som besvarat syftet visar flera betydelsefulla faktorer för tillfrisknande. Att 
identifiera och arbeta med känslor är en faktor som ses som betydelsefull hos både 
manualerna och de praktiknära deltagarna. Även gruppen och den högre kraften upplevs vara 
viktiga, dock ges den högre kraften olika betydelser. Resterande faktorer skiljer sig åt mellan 
manualerna och de praktiknära användarna men med en transaktionell teori som utgångspunkt 
ses inte detta resultat som något negativt. Detta eftersom det inte finns någon sann objektiv 
kunskap, vilket i sin tur innebär att alla faktorer i sammanhanget blir betydelsefulla. Vad som 
är sant har inte med fenomenen som sådana att göra och det går därför inte att säga att vissa 
faktorer är mer betydelsefulla för tillfrisknande än andra. Sanning är kontextuellt och relaterat 
till handlande vilket innebär att vem, var och när någon handlar med något kommer att 
påverka hur kunskap kring ett fenomen uppkommer. Att resultatet inte blev fullt enhetligt ses 
således som väntat.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras en diskussion av den valda metoden. Därefter förs en diskussion 
kring studiens resultat kopplat till resultat från tidigare forskning. Slutligen ges förslag på 
vidare forskning som skulle vara intressant att genomföra. 
 
6.1 Metoddiskussion 

Att använda oss av intervju som datainsamlingsmetod har fungerat bra då syftet har kunnat 
besvaras genom detta. Att använda enkäter är med detta syfte väldigt svårt eftersom djupet 
och informanternas sätt att tala om tillfrisknande skulle bli svåråtkomligt. Att skicka ut 
intervjuguiden via mail där informanten skulle kunna svara i text är rent praktiskt ett möjligt 
alternativ men möjligheten att ställa följdfrågor försvinner och längden på svaren skulle 
troligtvis bli kortare. Vald datainsamlingsmetod känns således, även i efterhand, som det bästa 
valet. Något som inte genomfördes men som i efterhand ses som nödvändigt är att genomföra 
provintervjuer innan de riktiga intervjuerna. Att endast ha en öppen fråga där vi ställer 
följdfrågor utifrån vad informanten tar upp, var för oss en helt ny intervjuform. Vi noterade att 
ju fler intervjuer vi gjorde desto mer bekväma blev vi med intervjuformen, vilket i sin tur 
ledde till fler följdfrågor. Detta kan ha varit en bidragande faktor till det faktum att de senare 
intervjuerna blev längre. En meningsfull provintervju i denna studie skulle kräva att 
provinformanten erhåller någon slags kunskap inom området tillfrisknande från 
drogberoende. Detta då intervjuguiden endast består av en öppen fråga som behandlar detta 
specifika ämne. En ämnesokunnig provinformant skulle kunna bedöma om frågan är 
förståelig rent grammatiskt. Däremot kan hen inte ge ett ämnesrelaterat svar på frågan och det 
går därmed inte att helt och hållet säkerhetsställa att frågan uppfattats rätt. På grund av 
tidsbrist var det svårt för oss att hitta en person som både skulle förstå frågan grammatiskt och 
innehållsmässigt och därav genomfördes ingen provintervju. Den fråga som vi valde att ställa 
till våra informanter vid intervjuerna var ”Hur ser du på tillfrisknande från alkohol och 
narkotika?”. Denna fråga valdes utefter att den är bred och att den inte styr informanten in på 
ett specifikt spår. Vi ville ta reda på vad som inom Kriminalvården är betydelsefullt för att 
tillfriskna från drogberoende och inte vad som inom Kriminalvården är betydelsefullt för att 
tillfriskna från drogberoende utefter vilka frågor vi ställer. Detta innebär att det informanten 
tänker på när hen hör frågan, vilket sedan framkommer i ett svar, tolkas som betydelsefullt. I 
efterhand kan vi dock tänka oss att frågan vi ställde möjligtvis kan ha varit lite väl bred då en 
förhållandevis stor del av intervjumaterialet handlade om hur informanten tänker kring 
tillfrisknande överlag och inte enbart om vilka faktorer som är avgörande för tillfrisknande. 
 
Vidare bör vår involvering i intervjuresultatet diskuteras. I och med att vi endast hade en 
öppen fråga blev det i de flesta fallen nödvändigt för oss att ställa följdfrågor för att få 
intervjun att flyta på. Att ställa en öppen fråga gällande forskningsämnet motiverades utifrån 
att vi inte ville påverka hur informanten talar om tillfrisknande, att inte styra in personen på 
ett spår. Detta var också motivet till varför vi endast skulle ställa följdfrågor kring ämnen som 
informanten själv redan tagit upp. Det går dock inte att undkomma den påverkan vi ändå hade 
på intervjuns innehåll i den mening att vi valde att ställa följdfrågor på några av alla de saker 
som informanter talade om. Exempelvis att informanten talade om både päron och äpplen 
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men vi valde att ställa följdfrågor om exempelvis enbart äpplen. Denna problematik är svår att 
undkomma men vad vi ser som en fördel i detta sammanhang är att vi var två som höll i 
intervjun, vilket medförde att vi båda kunde flika in med frågor kring ämnen som vi 
uppmärksammade och på så vis minska subjektiviteten. Att intervjuerna gjordes i offentliga 
miljöer kan ha påverkat intervjumaterialet då informanterna möjligtvis blev störda av 
tillfälliga ljud och buller. Dessutom finns det en risk att informanten inte vågar prata lika 
öppet om ett tungt ämne som missbruk när det finns människor runtomkring. Av de två 
informanter som intervjuades i offentliga miljöer föreslog dock den ena plats själv. Den andra 
hade deltagit i en liknande studie tidigare och vi upplevde därmed att hen kände sig bekväm 
med att prata öppet om ämnet och att hen således inte stördes av eventuell tillströmning av 
människor. Att hålla intervju i offentliga miljöer stod mot att hålla telefonintervjuer men det 
senare valdes bort. Detta på grund av ovan nämnda anledningar samt att vi anser att ett möte 
på plats inger mer trygghet då informanterna får ett ansikte på oss som intervjuar och därmed 
lättare öppnar upp sig. Att informanten känner sig trygg upplever vi är ett viktigare kriterium 
att uppfylla än kriteriet att hålla intervjun i en tyst miljö.  
 
Att använda oss av ett snöbollsurval vid kontakt med informanter var i många avseenden ett 
nödvändigt val. Dels då tidsbristen krävde ett snabbt urval men även med anledning av 
svårigheten att få tag i före detta deltagare i Kriminalvårdens 12-stegsprogram. Vi kan dock se 
en nackdel med detta urval. Även om intervjun var frivillig kan informanterna möjligtvis 
uppleva en press att delta från överordnade inom Kriminalvården. Att exempelvis en chef 
frågar en anställd om denne kan ställa upp på intervju kan påverka den anställde att svara ja, 
även om hen egentligen inte vill. Slutligen, utifrån den tidsbrist som fanns blev det inte 
möjligt att se varje informant som en enskild individ då detta skulle innebära att sju olika 
diskursanalyser skulle behöva genomföras. Vi valde därför att se dem som ett kollektiv. Detta 
medför dock att nyanser av skillnader om hur det talas om tillfrisknande inom Kriminalvården 
försvinner något. Vid analysen valde vi ut betydelsefulla faktorer utifrån det vi ansåg att det 
talades om i störst utsträckning, vilket innebar att vissa utsagor som endast en eller ett fåtal 
personer talat om inte inkluderades. 
 
Diskursanalys var för oss en helt ny metod att använda och då det inte finns några direkta 
riktlinjer kring hur en sådan genomförs var vi till en början ovana med förfarandet. Att 
manualerna blev det studieobjekt vi valde att analysera först kan ha lett till att analysen av 
dessa utfördes med en sämre genomskinlighet jämfört med analysen av intervjuerna. När vi 
väl analyserade intervjuerna var vi mer vana med tillvägagångssättet och enligt vår personliga 
bedömning erhåller denna analys därmed en högre kvalitet. En annan orsak till att 
genomskinligheten var svårare att eftersträva vid analys av manualerna är att innehållet i 
dessa inte är lika utläggande som de praktiknära användarnas utsagor. Föreläsningarna i 
manualerna beskrivs exempelvis endast med ett fåtal ord eller meningar och en stor del av 
manualinnehållet består av enskilda arbetsuppgifter som inte ger speciellt utläggande 
beskrivningar. Det var endast Genomförandemanualen som hade längre sammanhängande 
texter och det var därmed svårare att återge direkta citat från manualerna. Utifrån detta blev 
förutsättningarna för att genomföra en diskursanalys olika. Något som också kan ha påverkat 
utfallet av de olika diskursanalyserna är det faktum att manualinnehållet redan fanns skapat 
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sen tidigare innan frågan “Hur ser du på tillfrisknande från alkohol och narkotika?” ställts, 
medan intervjumaterialet uppkom efter att frågan ställts. Detta innebär att manualerna inte 
kunde “välja” sitt svar utan vad som upplevs vara betydelsefullt för tillfrisknande grundade 
sig i större utsträckning på vår bedömning. Gällande intervjuerna har vår bedömning också 
spelat en stor roll, däremot fick de praktiknära användarna möjligheten att rikta in sig på det 
valda ämnet, tillfrisknande, med tanke på att de fick frågan innan vi tolkade utsagorna. 
 
6.2 Resultat kopplat till tidigare forskning 
Vid jämförelse med tidigare forskning går det att se att vårt resultat till viss del går i enlighet 
med andras resultat. En betydelsefull faktor för tillfrisknande som framkommit i vår studie är 
vikten av att förstå hur känslor påverkar vårt beteende och agerande utåt samt att känslorna 
måste identifieras och hanteras på rätt sätt. Cheung, Lee och Lees (2003) studie visar liknande 
resultat där förståelse för egna tankar och beteenden samt kontroll över känslor framstod vara 
viktigt. Skam var en känsla som det talades om som betydelsefull att arbeta med, både i 
manualerna och bland de praktiknära användarna. Forskning gjord av McGaffin, Lyons och 
Deane (2013) lyfter också fram vikten av att reducera denna känsla, då den hindrar 
tillfrisknande. De menar vidare att skuld däremot är något positivt att känna, vilket vi också 
funnit i vårt resultat. I vår studie har vi funnit att de praktiknära användarna förespråkar 
mötens betydelse för tillfrisknande, något som även Zemore och Subbaraman (2013) gör i sin 
studie. Ytterligare resultat som går i enlighet med tidigare forskning är vikten av att reflektera. 
Stephenson och Zygouris (2007) hävdar med sin studie att reflektion över egna känslomässiga 
dagboksanteckningar ger ett ökat engagemang i behandlingsprocessen. I manualerna som vi 
granskat framgår det att reflektionsrundor sker både på kvällsmöten, efter föreläsningar samt i 
grupp, där känslor får komma till uttryck. Även om den tidigare forskningen handlar om att 
reflektera över nedskrivna känslor på nytt anser vi ändå att vårt resultat liknar detta, då det i 
grund och botten handlar om reflektion kring känslor. 
 
I manualerna talas det om vikten av att utgå från deltagarnas behov och vilja, bland annat 
gällande byten av anstalt eller behandlingshem samt matchning av ny placering. Frodlund och 
Holmberg vid BRÅ har i sin utvärdering fått resultat som visar att intagna anser att 
behovsinventering inte följs upp samt att kontaktpersonerna inte är tillräckligt aktiva gällande 
att nå en 34 §-placering. Detta visar att en del av det manualerna talar om som betydelsefullt 
inte efterlevs i realiteten, åtminstone sett till Frodlund och Holmbergs utvärdering. Detta kan 
möjligen ses som en förklaring till varför det inte talas om deltagarnas behov och vilja bland 
de praktiknära användarna. Frodlund och Holmberg visar vidare med sitt resultat att krav på 
drogfrihet är av betydelse enligt de intagna. Detta går även att finna i vårt resultat. I 
manualerna talas det, i samband med villkor för deltagande, om drogfrihet som ett krav, 
medan det hos de praktiknära användarna talas om drogfrihet som en förutsättning för att 
kunna känna känslor i sin autentiska form (BRÅ, 2005a). 
 
Många resultat från tidigare forskning påvisar viktiga faktorer för tillfrisknande som denna 
studie inte funnit. Bland annat gäller detta vikten av personalens stöd (Smith & Ferguson, 
2005), tiden i behandling (Chen, 2006; Holmberg & Öman, 2012), samt reducering av 
patologisk narcissism (Tonigan et al., 2013). En förklaring till detta kan vara att vårt syfte är 
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väldigt brett till skillnad från de andra studierna. Vi frågar om tillfriskande utan att anta vad 
som kan tänkas ligga bakom det, medan de andra studierna väljer att undersöka valda 
faktorer. Vad vi också gör annorlunda är att vi inkluderar manualerna för programmet i 
studien. Det ser vi som ett positivt tillskott då vi inte funnit någon studie som gjort detta 
tidigare. Att vi till viss del fått skilda resultat från andra studier ses inte heller som 
överraskande utifrån den teoretiska kunskapssyn vi använt. Detta då den transaktionella teorin 
hävdar att kunskap och sanning är något kontextuellt och relaterat till handlande, vilket 
innebär att kunskapen varierar beroende på med vem, var och när den uppstår.  
 
6.3 Vidare forskning 

Med vårt resultat i beaktning anser vi att det skulle vara intressant att undersöka de 
betydelsefulla faktorer som framkommit på ett närmre plan. Detta genom att komplettera 
studien med observationer över de gruppsessioner som hålls på anstalten samt de möten som 
utgör själva eftervården. Denna metod skulle innebära att forskaren får en direkt bild av hur 
det talas om tillfrisknande från drogberoende i de situationer meningsskapandet sker. Att 
studera samt vara i den miljö kunskapen uppstår i och inte enbart undersöka organism och 
miljö för sig, för forskaren närmare transaktionsprocessen. Enligt Dewey och Bentley är 
nämligen transaktion ett handlande som innehåller och tillåter en fullständig förklaring av en 
hel process, där både miljö och organism ska ses i ett gemensamt system. Vidare skulle det 
också vara intressant att ta del av föreläsningar och liknande programmaterial som endast 
förklaras kortfattat i manualerna. Detta då det kan ge en mer djupgående förståelse för vad 
som enligt manualerna är betydelsefullt för tillfrisknande.  
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Bilaga 1. 
 
Hej, 
 
I och med att vi bokat in en intervju med dig kommer här lite formell information.  
 
Vi läser Beteendevetenskapliga programmet vid Uppsala universitet och skriver denna termin 
kandidatuppsats inom ämnet pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Uppsatsen 
riktar in sig på 12-stegsprogrammet inom Kriminalvården och syftar till att undersöka vad 
som inom programmet anses vara betydelsefullt för att en individ ska kunna genomgå en 
förändring mot ett drogfritt liv. 
 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du får dra dig ur när som helst. För din kännedom 
kommer vi att beakta de etiska riktlinjerna i enlighet med Vetenskapsrådets “God 
forskningssed”. Dina personuppgifter samt arbetsort inte kommer att nämnas i uppsatsen. Du 
kommer enbart att benämnas utifrån din funktion inom 12-stegsprogrammet.  
 
Vi kommer att spela in intervjun med en diktafon, detta för att lättare kunna återge intervjun 
ordagrant och minska risken för vår påverkan på intervjumaterialet. Den inspelade intervjun 
kommer endast att användas för detta syfte och kommer inte återges i sin helhet i uppsatsen. 
Har du några invändningar mot detta? 
 
Intervjun beräknas ta max en timma.  
Tid och plats:  
 
Har du några frågor så tveka inte att höra av dig! 
 
Vänliga hälsningar Helena Pettersson och Karin Lindesjöö, mobil xxx-xxxxxxx. 
 
Vår handledare: Joel Jansson, telnr. xxx-xxxxxxx 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. 
 
Intervjuguide 
 
Vi undersöker 12-stegsprogrammet inom Kriminalvården och intervjun kommer att bestå av 
en väldigt öppen och bred fråga kring ett tydligt tema inom programmet. Tala gärna fritt om 
det vi frågar om och var gärna utvecklande. Vi kommer kanske lika in med följdfrågor eller 
be dig utveckla något. Tala utifrån dina erfarenheter och din uppfattning, det finns ingen 
tidsbegränsning.  
 

• Hur ser du på tillfrisknande från alkohol och narkotika? 
 


