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Abstrakt  
 
Andlighet och beroende -  
En intensivstudie om andlighetens betydelse för att bryta ett beroende och kvarstå i 
drogfrihet 
 
Johanna Svedberg  
 
Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap och förståelse för betydelsen av andliga 
upplevelser för att kunna bryta ett beroende, samt vad andliga upplevelser betyder för att 
lyckas hålla sig drogfri. Den frågeställning som studien utgick ifrån var: Hur beskriver ett 
mindre urval av intervjupersoner sina erfarenheter av andliga upplevelser för att kunna bryta 
ett beroende, samt för att kunna kvarstå i drogfrihet? Datainsamlingen bestod av fyra 
djupintervjuer med personer med egna erfarenheter på området andlighet och beroende. 
Studien följde således en kvalitativ design och utgick från en hermeneutisk 
vetenskapsfilosofisk position. De viktigaste resultaten visade på att erfarenheten av andliga 
upplevelser hos intervjupersonerna har haft stor betydelse för att kunna bryta ett beroende 
samt att kunna kvarstå i drogfrihet. En slutsats som kan dras är att det är viktigt att beakta den 
andliga dimensionen vid beroendeproblematik. Studiens resultat ligger i linje med vad 
tidigare forskning visat.  
 
Sökord: Spirituality, dependency problems, Minnesota model, recovery, addiction.  
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Kapitel 1. Inledning - det andliga perspektivet vinner mark inom socialt arbete 
 
Litteraturen diskuterar flera dimensioner av människan, den fysiska, biologiska och andliga 
dimensionen (Hutchison, 1999). På senare tid har det i litteraturen kring socialt arbete lyfts 
fram diskussioner kring andlighetens betydelse för att förstå sociala problem som exempelvis 
beroende (Cowley, 1993; Sermabeikan, 1994). Det har också förts diskussioner om den 
andliga dimensionens betydelse för behandlingsarbete inom psykoterapin (West, 2000).  
 
I enlighet med vad tidigare forskning visat (Grof & Grof, 1990; Grof, 1994), har jag i denna 
studie försökt lyfta fram berättelser om andlighetens betydelse för att kunna bryta ett beroende 
och hålla sig drogfri. För att kunna göra detta har jag intensivstuderat ett urval individer med 
personliga erfarenheter på området och undersökt vad erfarenheten av andliga upplevelser 
haft för betydelse för dem. Min förhoppning har varit att genom personliga berättelser erbjuda 
detaljerad kunskap kring fenomenet samt att försöka bidra till en ökad förståelse för att 
behovet av andlighet kan finnas hos personer med beroendeproblematik och att andlighet kan 
hjälpa till att bryta ett beroende. Förhoppningen har också varit att detta skulle leda till ett 
ökat intresse och fungera som inspiration till vidare forskning på detta angelägna område.  
 
Problemställning  
 
Syfte 
 
Studiens syfte är att få en ökad kunskap och förståelse för betydelsen av andliga upplevelser 
för att kunna bryta ett beroende, samt vad sådana upplevelser betyder för att lyckas hålla sig 
drogfri. 
 
Frågeställning 
 
Hur beskriver ett mindre urval av intervjupersoner sina erfarenheter av andliga upplevelser för 
att kunna bryta ett beroende, samt för att kunna kvarstå i drogfrihet? 
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Kapitel 2. Bakgrund 
 
Detta kapitel inleds med en kort historik om fenomenet andlighet och beroende, sedan 
kommer för studien centrala begrepp och definitioner, jag tar här upp en definition av religion 
även om det begreppet inte används längre fram i studien, definitionen finns med för att visa 
på skillnaden mellan begreppen andlighet och religion. Därefter följer en redogörelse för 
tidigare forskning på området. Här finns även ett kortare avsnitt om andlighet och socialt 
arbete.  
 
Kort historik om fenomenet andlighet och beroende 
 
Redan när Anonyma Alkoholister bildades på början 1930-talet beaktades andlighetens 
betydelse för att kunna bryta ett beroende. Den analytiska psykologins grundare Carl Gustav 
Jung och Bill W. (här skrives inte efternamnet ut i enlighet med AA: s traditioner) en av 
grundarna till AA såg alkoholism som en andlig sjukdom och ett sökande efter Gud eller en 
högre makt (Royce 1995). Lewi Pethrus-stiftelsen har funnits med en längre tid och har sedan 
starten erbjudit missbrukarvård på kristen grund. Det finns många personliga vittnesbörd om 
hur ett andligt uppvaknande bidragit till att man har kunnat bryta ett beroende. Många av 
dessa historier berättas runt om i världen på AA, NA och LP-möten. Andra finns nedtecknade 
i antologier (Edin, 1981; Edin, 1986, Klason, 2002) eller i AA: s och NA: s "stora böcker". 
Den tidigare forskning som presenteras nedan är överens om att andlighet kan spela en viktig 
roll för att kunna bryta ett beroende och kvarstå i drogfrihet (Grof, 1994).  
 
Jag anser att ämnet är aktuellt för socialt arbete eftersom ett beaktande av den andliga 
dimensionen kan leda till att vi blir mer kompetenta socialarbetare genom att vi då ser till fler 
aspekter än endast de biologiska och psykiska dimensionerna i betydelsen kognitiva och 
emotionella faktorer (Hutchison, 1999; Sermabeikian, 1994). Ett beaktande av människans 
andliga dimension och behov är ett viktigt komplement till den traditionella missbrukarvården 
(Grof, 1994). Det kan vara betydelsefullt att som socialarbetare åtminstone känna till att ett 
antal personer kunnat bryta ett beroende tack vare ett andligt uppvaknande.  
 
Centrala begrepp och definitioner 
 
Andlighet  – en universell och grundläggande aspekt av att vara människa. Innefattar en 

individs sökande efter mening i relation till sig själv och andra, till universum 
och till den yttersta verkligheten. Kan ske inom eller utom ramarna för ett 
religiöst sammanhang (Hutchison, 1999). 

  
– West refererar till Elkins (Elkins, et al., 1998, i West, 2000) som ger denna 
definition av andlighet: 
 
”Spirituality, which comes from the Latin spiritus, meaning ‘breath of life’, is a 
way of being and experiencing that comes through awareness and a 
transcendent dimension and that is characterized by certain identifiable values 
in regard to self, others, nature, life and whatever one considers to be the 
ulitmate.” (Elkins et al, i West, 2000:8). 
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– Andlighet kan sägas vara en multidimensionell konstruktion sammansatt av 
flera beståndsdelar varav några är: 

 
• En transcendental dimension som kan upplevas som en personlig 

Gud, en transcendental dimension eller ett större själv. 
• Livet är meningsfullt och har ett syfte – ett existentiellt vakuum kan 

fyllas med ett äkta liv. 
• Livet har ett uppdrag – den andliga personen har ett kall  
     (Elkins, et al., 1998 i West, 2000:10). 

 
Religion – religion innefattar en samling trosuppfattningar, traditioner och sätt att 

praktisera dessa inom en specifik social institution under längre tid. Religion är 
ett smalare begrepp än andlighet, och kan sägas vara en organisering av hur vi 
ska förhålla oss till våra andliga upplevelser (Hutchison, 1999).  

 
Livsmening   – Frankl menar att ett av de grundläggande behoven hos människan är att hitta 

en vilja till mening. Han menar att det står i vår egen makt att tolka 
livserfarenheter på ett eller annat sätt och att upptäcka livets mening. Meningen 
med livet varierar från person till person och kan också variera över tid (Frankl, 
2000). 

 
Frälsning  – en gudomlig möjlighet som lyfter fram en räddare höjd över den mänskliga 

svagheten, en kraft utanför människan – Jesus. Frälsningen är en personlig 
upplevelse där en människa väljer att tacka ja till ett gudomligt erbjudande, en 
oförtjänt nåd (Edelbring, 1995). Bibeln säger att alla människor kan bli frälsta 
eller räddade om de väljer att tro på Jesus 1.  

 
Transpersonell – termen transpersonell betyder bortom eller genom (trans) människan eller 

egot, masken (personligheten) (Wittine, 1987, i Cowley, 1993). Tillämpat inom 
teorier kring mänskligt beteende betyder begreppet att gå bortom den personliga 
identiteten (Hutchison, 1999).  

 
Tidigare forskning 
 
Den forskning som finns på ämnet är mestadels engelskspråkig och beskrivs i tidskrifter som 
exempelvis Journal of Chemical Dependency Treatment och Alcoholism Treatment 
Quarterly. Journal of Chemical Dependency Treatment hade 1995 ett specialnummer som 
enbart handlade om beroende och andlighet (Red. Kus, 1995). Detta är en tydlig indikator på 
ämnets relevans. Specialnumret innehåller bland annat artiklar av Finnegan och McNally 
(1995) där de utreder vikten av att personligen definiera vad Gud eller en högre makt innebär 
för den tillfrisknande alkoholisten, vidare går Kus (1995) igenom betydelsen av de fjärde och 
tionde stegen i tolvstegsprogrammet (se Bilaga 2) där den tillfrisknande genomgår en grundlig 
inventering av sig själv, vilket Kus menar är en viktig del av den andliga utvecklingen. Kus 
skriver också om bönen och meditationens positiva inverkan på tillfrisknandet från beroendet 
(1995) och hur Gud kan nå individer genom bön. Vidare skriver King (1995) om hur 
andligheten får praktiska konsekvenser inom tolvstegsprogrammet där en viktig del är att dela 
med sig till andra av det man själv fått uppleva. 

                                                 
1 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha 
evigt liv.” Johannes 3:16 
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I ytterligare en artikel i detta specialnummer beskriver Royce (1995) hur tillfrisknande2 från 
alkoholism påverkas av den andliga dimensionen. Royce menar att andligheten kan utvecklas 
när individen inte blockerar denna dimension med hjälp av droger. Royce utgår i ifrån att 
missbruket är en slags ”andlig sjukdom”, och använder sig av Anonyma Alkoholisters (AA) 
tolvstegsprogram för att illustrera vägen till ett andligt tillfrisknande (Royce, 1995).    
 
Bewley (1993) menar att sett ur psykosyntesens ögon består människan av flera 
subpersonligheter och en person med beroendeproblematik har således en sådan 
subpersonlighet med ett beroende. Denna personlighet har vuxit fram genom beteenden, 
attityder och känslor, dessa formar ett sätt att vara i världen och en personlighet som den 
beroende till slut identifierar sig med totalt. AA erbjuder, via sina tolv steg, en karta för hur 
den tillfrisknande individen kan avidentifiera sig från beroendepersonligheten och identifiera 
sig med sina andra friska personligheter. Denna karta beskriver nödvändiga förändringar som 
den beroende måste göra för att kunna tillfriskna. Han eller hon måste byta ut såväl sitt 
trossystem som sitt sätt att vara i världen (Bewley, 1993).   
 
En annan studie fokuserar på vilka metoder alkoholister har funnit effektiva för ett andligt 
tillfrisknande, studien hänvisar till AA som en av de mest effektiva metoderna för att bryta 
beroenden. I studien framkom betydelsen av att lita på sig själv, samt samspelet mellan 
andlighet och det egna sättet att vara (Carroll, 1997). Enligt Zemore och Kaskutas (2004) 
upplever människor som tillfrisknar från ett beroende dramatiska kognitiva förändringar i hur 
de ser på sig själva, andra och världen i allmänhet. De menar att ett tillfrisknande kräver en 
radikal förändring i såväl ett kognitivt perspektiv som ett andligt. Författarna hänvisar till att 
medlemmar i AA uppfattar nykterhet som någonting som innebär såväl accepterande som 
ödmjukhet och lugn – egenskaper vilka kan ses som tecken på andlig mognad (Zemore & 
Kaskutas, 2004) 
 
Small (2001) visar i en studie på andlighetens roll i den process som tillfrisknande från 
alkoholism innebär. Studien är en beskrivande analys av vikten och effektiviteten av den 
högre makten som en del av den tillfrisknandes liv, och bygger på intervjuer med tolv 
personer med personliga erfarenheter. Studien tar upp transcendens och refererar till detta som 
en medvetenhet bortom de fysiska sinnena. Small skiljer på andlighet och religion men 
påpekar också att i begreppet högre makt finns religiösa associationer vilket kan skapa 
problem. Studien visar att nyktra alkoholister funnit en väg till tillfrisknande genom att skapa 
sig en relation till en högre makt oavsett om denna är påverkad av religiösa associationer eller 
inte (Small, 2001).  
 
Christina Grof som idag är en centralfigur inom den transpersonella psykologin, beskriver i 
den självbiografiska boken "The Thirst For Wholeness" (1994) att hon själv som före detta 
alkoholist hade en underliggande, ospecificerad längtan i sitt liv, denna längtan var 
annorlunda och mer djupgående än den fysiska längtan efter drogen, en längtan efter att få 
kontakt med sitt djupjag, eller sin transpersonella identitet, och få en känsla av frid. Hon 
citerar Jung som berättar om en av sina patienter: 
  

”His craving for alcohol was the equivalent of the spiritual thirst of our being for 
wholeness, expressed in mediaeval lanugage, the union with God.” (Jung i Grof, 
1994:2) 

                                                 
2 Det engelska uttrycket recovery är här översatt till tillfrisknande.  
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Liknande tankegångar finns i boken "The Stormy Search for the Self" (1990) där Grof och 
Grof beskriver att det bakom begäret efter droger finns ett begär eller en längtan att nå en inre 
frid. Denna frid kan man få en glimt av tack vare drogens effekter. Via droganvändandet kan 
man även få en glimt av ett annat medvetandetillstånd representerat av djupjaget, den 
transpersonella identiteten eller ”the higher self”:  
 

”behind the craving for drugs or alcohol is the craving for transcendce or wholeness... 
//... craving for drugs... is the craving for the higher self or God” (Grof & Grof, 
1990:100-104). 

 
Frankl diskuterar i "Gud och det omedvetna" (1987) den omedvetna andligheten och att denna 
kan medvetandegöras. Detta ligger i linje med Grof & Grof (1990) och Grof (1994). Frankl 
talar om att 'jaget' har ett omedvetet djup, en djuppersonlighet och hävdar att denna 
djuppersonlighet endast borde avse den andligt existentiella personligheten och dess 
omedvetna djup (Frankl, 1987:23-25).  
 
En av de svenska studier jag funnit är en undersökning av ett av Lewi Pethrus-stiftelsens hem 
sett ur ett socialantropologiskt perspektiv (Johansson, 1997). Studien beskriver bland annat 
hur man inom LP-stiftelsen erbjuder möjligheten att bli frälst och erkänna sig beroende av 
Gud som en väg ut ur missbruk. Vidare finns en artikel av Johansson (1994) där han jämför 
LP-stiftelsens mål och modeller med Minnesotamodellens (AA och NA). Han pekar bland 
annat på att AA talar om tolv steg till drogfrihet, och LP om före och efter frälsningen. En 
annan skillnad är att man i AA: s första steg erkänner sig besegrad av alkoholen och det är i 
sig en andlig erfarenhet, man bryter myten som individen som en självmakt. Inom LP menar 
man att människan är olycklig utan Gud och att det här därför hon missbrukar droger, 
missbruket är ett symtom på ett felaktigt förhållande till en andlig verklighet. Människan har 
således ett behov att bli frälst för att kunna bryta beroendet (Johansson, 1994). 
 
Einhorn (1999) hävdar i en artikel i Läkartidningen om att svårt sjuka patienters andliga 
behov försummas i vården. Visserligen handlar denna artikel inte om andlighet och beroende 
men kan ändå ses som intressant för ämnet då den behandlar andlighet och livskriser och 
beroendeproblematiken kan ses som en livskris. Einhorn menar att människans andliga behov 
och existentiella frågeställningar kvarstår även om religionens ställning har försvagats i 
västvärlden. I artikeln beskrivs en rad studier som visar att religiositet och andlighet är ett 
vanligt sätt att hantera sjukdomar på. Einhorn menar vidare: 
 

"Sammantaget talar mycket för att en andlighet som är integrerad i personligheten ger 
mindre ångest och smärta och en ökad trygghet samt tillfredsställelse medan enbart ett 
yttre uppfyllande av de religiösa traditionerna inte medför denna högre livskvalitet" 
(Einhorn, 1999:2363). 

 
Vidare har Gerdner (1995) skrivit en artikel om alkohol och andligt omhändertagande. Han 
menar att vid ett beroende är viljan sjuk och att denna sjukdom är andlig till sin karaktär. 
Gerdner menar att andlighet utöver mycket annat innefattar hur vi hanterar brister och 
tillkortakommanden. Gerdner tar även upp att accepterandet av maktlösheten innebär att 
alkoholisten ger upp en fientlig och egocentrisk ytlig säkerhet (Gerdner, 1995).  
 
Hodge (2001) påpekar i en artikel i Social Work att intresset för att värdera andlighetens 
betydelse ökar och i takt med detta växer sig empirin kring andlighet allt större. Denna empiri 
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visar på andlighetens betydelse inom en rad områden såsom psykisk hälsa, copingstrategier 
och missbruk av alkohol och droger (Muffler, et al, 1992, i Hodge, 2001). Andlighet har visat 
sig ha stor betydelse för återhämtningsprocessen vid beroende av droger. Studier visar alltså 
på behovet av att beakta andliga dimensioner vid arbete med klienter med olika former av 
beroendeproblematik (Morell, 1996; Hutchison, 1999:183). Hodge pekar vidare på att det 
finns hundratals studier som utreder andlighet och religion och att majoriteten av dessa 
föreslår andlighet som en av de viktigaste aspekterna för att uppnå hälsa och välmående 
(Hodge, 2001).  
 
Utöver ren forskningslitteratur finns en del självbiografier och antologier som innehåller 
berättelser av och med människor med egna erfarenheter av beroende och andlighet, exempel 
på dessa är Edin (1981), Edin (1986) och Anonyma Narkomaner (NA). 
 
Tidigare forskning är överens om att beroende kan ses som en andlig sjukdom, som man kan 
tillfriskna ifrån. LP-stiftelsen ser beroendet som en naturlig effekt av synden, det vill säga att 
man vänt sig bort ifrån Gud i tron att man klarar sig själv utan Honom (Johansson, 1995). 
Royce hänvisar i sin artikel till Jung och Bill W. (medgrundare till AA) vilka menar man att 
missbrukaren inte flyr utan söker, och att han eller hon har ett Gudsformat hål inom sig. De 
söker Gud i flaskan men allt de får är ett beroende (Royce, 1995).  
 
Andlighet och socialt arbete 
 
Andlighet är en viktig dimension i socialt arbete. Carl Gustav Jung skrev redan på 1930-talet i 
sin personlighetsteori att människan strävar efter enighet och helhet i sitt fysiska, mentala och 
andliga själv (Hutchison, 1999). Kopplingen mellan andlighet och socialt arbete framförs i 
litteraturen. Människans lidande och problemkomplex innehåller en andlig aspekt och kan 
inte förstås utan ett beaktande av den andliga dimensionen (Hutchison, 1999). Tidskriften 
Social Work har i flera nummer uppmärksammat andlighet och visat på att detta är aktuellt för 
det sociala arbetet (Cowley, 1993; Sermabeikan, 1994, Hodge, 2001). Tack vare den 
transpersonella psykologin (Grof & Grof, 1990; Grof, 1994) har andlighet fått en teoretisk 
referensram vilket möjliggör diskussioner på ett vetenskapligt plan.  
 
Cowley (1993) skriver att många socialarbetare möter klienter med problem som har sin 
grund i en andlig dimension, detta ställer krav på att socialarbetare ska vara bekanta med ett 
teoretiskt synsätt som för många är relativt okänt; det transpersonella med fokus på andlig 
mognad och förändring av medvetandet. Cowley uttrycker att om socialt arbete och utbildning 
i ämnet ska kunna fortsätta vara relevant måste man erkänna den andliga dimensionen 
(Cowley, 1993). 
 
Att erkänna andlighetens betydelse och våga prata om den är viktigt för att kunna utvecklas 
som socialarbetare. Jung menade att om vi använder ett slags universellt koncept för vad 
andlighet är så kan vi nå bortom religiösa antaganden och filosofiska åsikter. Jung var en 
förebild i att integrera andlighet i sitt kliniska arbete, han försökte bevisa att en andlig 
dimension är en viktig del av den mänskliga naturen. Jungs sätt att arbeta kan inspirera 
socialarbetare till att vara öppna inför klienters andliga dimensioner och på så sätt hjälpa dem 
att kunna se sina problem och svårigheter (Sermabeikian, 1994). 
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Kapitel 3. Metod 
 
I detta kapitel följer en genomgång av studiens forskningsdesign och hur jag gått tillväga i 
uppsatsarbetet.  
 
Förförståelse 
 
Min egen förförståelse i ämnet grundar sig i en personlig kristen tro och ett intresse för den 
andliga dimensionen i socialt arbete. Att jag själv har erfarenhet av andliga upplevelser gör att 
jag inte känner obehag inför att tala om sådana erfarenheter, samtidigt som jag fått lägga mig 
vinn om att vara öppen och förstående inför intervjupersonernas personliga definition av 
andlighet och deras individuella upplevelser, och inte se på dem eller tolka dem utifrån mitt 
eget perspektiv.  
 
Studiens disposition 
 
Studien är uppdelad i sju kapitel, varav det första innehåller inledning, problemformulering 
samt syfte. Det andra kapitlet ger en bakgrund utifrån tidigare forskning samt definierar för 
studien centrala begrepp, det tredje är ett metodkapitel. Kapitel fyra går igenom teoretiska 
perspektiv och kapitel fem presenterar resultatet av de intervjuer som gjorts. I kapitel sex 
presenteras en analys av resultatet utifrån tre teman samt en sammanfattande helhetsanalys. 
Kapitel sju innehåller diskussion, tolkning av resultat samt förslag till fortsatt forskning. 
Utöver detta tillkommer referenslista och bilagor.  
 
Forskningsdesign 
 
Studien är kvalitativ och bygger på fyra djupintervjuer eftersom jag, i enlighet med min 
frågeställning, ville få individuella beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld (Kvale, 
1997) beträffande beroende och andliga upplevelser. Jag var intresserad av att erhålla 
nyanserade beskrivningar från aktörer, det vill säga, personer med egen erfarenhet och jag 
fann det därför intressant att använda mig av en kvalitativ metodstrategi.  
 
Vetenskapsfilosofisk position 
 
Den vetenskapsfilosofiska position som jag har valt att använda mig av är den hermeneutiska, 
med en deltolkning av valda teman och en helhetstolkning av information från de olika 
temana (Olsson, & Sörensen, 2001). Kvale beskriver  hermeneutiken som intressant för den 
kvalitativa forskningen: 

 
"Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den 
muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är alltså 
dubbelt relevant för intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog 
som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den 
process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog 
eller ett samtal med texten." (Kvale, 1997:49). 

 
Ett hermeneutiskt tolkningsmönster kan beskrivas som en cirkel där man växlar mellan 
enskilda delars mening och den helhetliga meningen. Syftet är att tolka och söka mönster och 
centrala teman, se nedan under rubriken tematisering. Cirkeln sluts genom att man beskriver 
relationen mellan delar och helhet (Kvale, 1997). I detta arbete kommer jag dels att tolka och 
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kommentera enskilda teman, dels tolka vilken informationsbild som framkommer när man 
beaktar informationen från alla aktuella teman taget som en helhet.  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden 
 
Det övergripande syftet med kvalitativ forskning är att möjliggöra för aktörer eller 
observatörer att beskriva sin livsvärld och sina upplevelser med egna ord. I denna studie är det 
andliga perspektivet och ett urval intervjupersoners andliga upplevelser i fokus varför den 
kvalitativa forskningsmetoden är aktuell. Kvale (1997) menar att den kvalitativa analysen går 
ut på att växla mellan intervjupersonens citat och de meningstolkande aktiviteter som valts för 
studien till exempel via teoretiska analysverktyg (Patton, 1990; Kvale, 1997, Denzin & 
Lincoln 1994). Jag har försökt göra detta och har samtidigt strävat efter att ha ett öppet 
förhållningssätt och försökt beakta den roll som min egen förförståelse och min personliga 
trosuppfattning kan ha haft i tolkningsprocessen. 
 
Val av teoretiska perspektiv 
 
De teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån är tranpersonell psykologi och kognitiv 
psykologi. Utöver detta finns ett kortare avsnitt om Frankls teori kring livsmening (Frankl, 
2000) samt Antonovskys teori känsla av sammanhang och meningsfullhet (Antonovsky, 
1991). Dessa teorier är inte de enda som skulle kunna ha erbjudit tolkningsmöjligheter utifrån 
studiens problemformulering. Jag har dock valt att begränsa mig till dessa då jag finner dem 
relevanta och intressanta för att kunna förstå studiens problem. Den transpersonella 
psykologin är intressant eftersom den betonar den andliga dimensionen. Ett kognitivt 
perspektiv är intressant eftersom individen under ett beroende har negativa tankar om sig själv 
och sin självbild (Toates, 1998:65-66), samt att dessa ändras när beroendet bryts och det sker 
ett "andligt tillfrisknande" (Grof, 1994). Avsnittet om livsmening finns med då min 
förförståelse sade mig att andliga upplevelser bidrar till en mer positiv livsmening och att man 
under beroendet har svårt att finna en livsmening samt att både Frankls och Antonovskys 
teorier ligger i linje med såväl kognitiv psykologi som transpersonell psykologi.  
 
Datainsamling och urval 
 
Kvale (1997) visar på att forskningen har sju stadier; tematisering, planering, 
intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Jag upplever mig ha vandrat 
genom dessa stadier även om det inte har skett från a till ö, jag har ibland fått gå tillbaka och 
tänka om eller utveckla tankar jag hade från början. Datainsamlingen har skett via 
litteraturstudier, sökning efter tidigare forskning samt genom djupintervjuer med fyra 
personer med personliga erfarenheter på området. 
 
Jag har använt mig av traditionell forskningslitteratur men också av mer självbiografiska 
böcker, utöver detta har jag även haft användning av kurslitteratur framförallt i teoriavsnittet. 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en temainriktad intervjuguide (se Bilaga 1), 
innehållande teman knutna till problemformulering och valda teoretiska analysperspektiv 
(Patton, 1990; Kvale, 1997). De teman som valts är relevanta för ämnet och har beskrivits i 
litteraturen kring beroendeproblematik. De berör vägen in i beroende, brytande av ett 
beroende via en vändpunktsupplevelse och att kunna kvarstå i drogfrihet. Dessa teman ligger 
även till grund för resultatredovisning samt analys om än i något bearbetad form. 
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Urval av litteratur 
 
Jag har sökt litteratur och tidigare forskning via de databaser som finns tillgängliga via 
Stockholms Universitet, främst PsycINFO, PscyArticles och Social Services Abstracts, via 
dessa har jag hittat litteratur vid Stockholms Universitets bibliotek, CAN:s bibliotek samt vid 
bibliotek i Uppsala och Lund. Jag har även använt mig av biblioteksdatabasen LIBRIS. Viss 
litteratur är kurslitteratur och annan har valts i samråd med handledare. Den tidigare 
forskningslitteratur som använts är från 1990 och framåt, detta gäller dock inte litteratur av 
mer självbiografisk karaktär då jag har tagit det jag hittat och funnit vara av intresse.  De 
sökord som använts har varit spirituality, chemical dependency, alcoholism, recovery och 
addiction i olika kombinationer. Jag har fått fram runt 150 artiklar och studier och har bland 
annat valt bort studier som fokuserat på andligt beroende och studier som varit inriktade på 
särskilda etniska grupper. Jag har valt ut ett 15-tal studier och vetenskapliga artiklar som 
handlat om beroende och andligt tillfrisknande, de flesta av dessa har nämnt 
Minnesotamodellen, detta gäller även den svenska litteratur jag funnit via CAN: s databas. 
Utifrån dessa har jag sedan valt dem som jag ansåg vara mest relevanta för denna studie.  
 
De kontakter jag använde mig av vid urvalet av intervjupersoner har givit mig en del litteratur 
som jag läst för att få en förståelse för beroende och andliga upplevelser. Denna litteratur 
består av personliga berättelser och självbiografiska romaner, exempel på sådana är Edin 
(1981), Edin (1986), Klason (2002) och Anonyma Narkomaner, samt Grofs "The Thirst For 
Wholeness" (1994).  
 
Urval av intervjupersoner 
 
Avsikten med studien har varit att få beskrivningar av ett mindre urval aktörers erfarenheter 
av beroende och andliga upplevelser. Urvalet är syftesbestämt, det Patton kallar 'purposeful 
sampling' (1990). Jag har använt mig av kontakter bland vänner och i den församling jag 
tillhör. Jag har aktivt sökt personer som har en vana att berätta om sina liv och som inte är 
främmande för att tala om sina andliga upplevelser, och som haft en beroendeproblematik. 
Vidare har jag valt att söka intervjupersoner inom Minnesotamodellens tolvstegsprogram 
(Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner), samt inom Lewi Pethrus-stiftelsen (LP) 
som av tradition är knuten till pingströrelsen. Detta för att såväl den förra som den senare 
betonar vikten av ett slags andligt tillfrisknande för att kunna bryta ett beroende. 
Tolvstegsmodellen definierar dock andligheten som ett slags högre makt, och Gud "så som vi 
förstår honom" medan LP-stiftelsen visar på frälsning genom Jesus som den andliga vägen att 
gå. Ytterligare ett kriterium jag hade vid urvalet av intervjupersoner var att jag sökte aktörer 
som hade varit drogfria en längre tid, detta för att de skulle ha haft möjlighet att blicka 
tillbaka och reflektera över sin situation. Av etiska skäl (Kvale, 1997) var jag mån om att de 
andliga upplevelserna skulle ha fått mogna och bli en del av det vardagliga livet. Jag ville att 
intervjupersonerna skulle ha fått distans till såväl beroendet som vändpunkten, och vara 
trygga och inte stå mitt uppe i en omvälvande förvandling. Av de fyra personer jag intervjuat 
har två anknytning till  NA och två till LP, den som varit drogfri längst har 15 års nykterhet 
bakom sig, och den varit drogfri kortast tid har tre och ett halvt år av nykterhet bakom sig.  
 
Intervjupersonerna är aktörer på området, det vill säga de är personer som själva har 
erfarenhet av andlighet och beroende. Det är inte möjligt att uttala sig om huruvida de 
valda intervjupersonernas beskrivningar är representativa eller typiska för populationen av 
individer som brutit sitt beroende via upplevelser av en andlig dimension i tillvaron. Man 
kan endast göra ett antagande om att de valda intervjupersonerna är ganska typiska för 
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personer som kunnat bryta ett missbruk tack vare andliga upplevelser. De har givit 
detaljerade beskrivningar via djupintervjuer och har därför bidragit till en detaljerad 
validitet i den meningen att de har kunnat komma till tals med fylliga berättelser och givit 
omfattande data (Kvale, 1997). Jag har mätt det jag varit intresserad av att mäta det vill 
säga intervjupersonernas egna upplevelser kring det aktuella temat och har således kunnat 
erhålla fylliga och ”täta” beskrivningar. Som redan nämnts går det emellertid inte att 
säkert veta, hur pass typiska dessa beskrivningar är (Marsh, et al, 1978:20). 
 
Databearbetning, tematisering och analys 
 
Utskrifter av intervjuer 
 
Intervjuerna har transkriberats från ljud till skrift, detta innebär enligt Kvale (1997) en 
konstruktion där muntlig dialog blir en skriven dialog. Jag har varit mycket noggrann i mina 
utskrifter för att försäkra mig om att kunna återge exakta citat, jag har gått tillbaka och lyssnat 
flera gånger. Jag har valt att byta ut samtliga namn på intervjupersoner och namn som 
återfinns i texterna och på så sätt avkodat deras identitet. I resultatredovisningen har jag valt 
att till viss del ta bort ofullständiga ord och vissa upprepningar som används i talspråk men ej 
i skriftspråk i de fall då dessa inte påverkat betydelsen av citatet. Detta har bidragit till att det 
hela är lättare att läsa (Kvale, 1997). I vissa fall har jag valt att sammanfatta delar av 
intervjupersonernas utsagor för att ge en bakgrund till valda citat.  
 
Tematisering och analys 
 
Tematiseringen kan uppfattas som en form av meningskategorisering (Kvale, 1997). De 
teman som presenteras i resultatredovisningen är i stort sett samma som de övergripande 
teman som fanns i min intervjuguide, och är således utarbetade utifrån syfte och 
frågeställning. Tematiseringen har varit till stor hjälp i analysen samt för att kunna presentera 
materialet på ett överskådligt sätt. De teman som använts vid resultatredovisning och analys 
presenteras nedan: 
 

1. Ett liv med droger 
2. Vändpunkt – ett andligt uppvaknande 
3. Nusituation – ett liv utan droger i en andlig verklighet 

 
Analysen har genomförts mot bakgrund av syfte och frågeställning och har gått till så att jag 
för det första har försökt hitta mönster i intervjupersonernas utsagor, därefter försökt koppla 
dessa mönster till samt försökt förstå intervjupersonernas berättelse utifrån valda teoretiska 
perspektiv i syfte att nå en hermeneutisk förståelsekunskap. Slutligen har jag försökt koppla 
analysen till tidigare forskning. Jag har först meningstolkat enskilda teman och därefter gjort 
en sammanfattande helhetstolkning, jag har således arbetat hermeneutiskt (Patton, 1990; 
Kvale, 1997).  
 
Triangulering 
 
Triangulering är en metod för att se saker från flera olika håll (Kjaer Jensen, 1995) och ett sätt 
att öka kvaliteten i kvalitativ forskning, samt en hjälp att se om slutsatserna är hållbara. Jag 
har i denna studie använt mig av teoritriangulering (Kjaer Jensen, 1995) vilket innebär att jag 
har fler än ett teoretiskt perspektiv utifrån vilket jag analyserar mina data. Fördelen med detta 
är att man inte behöver utgå ifrån att alla data stämmer överens med en enda teori. Nackdelen 
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är att vissa data tenderar att passa bättre in på vissa teorier än andra, och att man inte har en 
teori som täcker alla data (Kjaer Jensen, 1995; Shaw, 1999). Vidare har jag använt mig av 
undersökartriangulering på så sätt att jag har gått tillbaka till det inspelade materialet och 
lyssnat för att se att jag transkriberat korrekt, detta har också ökat reliabiliteten. Jag har även 
kontrollerat att analysen givit samma resultat vid olika analystillfällen.  
 
Etiska överväganden 
 
Kvale påpekar att en intervjuundersökning är ett moraliskt företag eftersom det personliga 
samspelet i en intervju påverkar den intervjuade (1997). Som tidigare påpekats valde jag 
intervjupersoner med några år av nykterhet bakom sig, och som var trygga i sin andliga 
tillhörighet då jag i möjligaste mån ville undvika att intervjun väckte frågor som de 
intervjuade inte skulle kunna hantera. 
 
Informerat samtycke och konfidentialitet 
 
Intervjupersonerna informerades redan då de tillfrågades om de ville vara med i 
undersökningen om det generella syftet med studien och att resultatet skulle bli en offentlig 
handling. Principen om frivillighet betonades också, eftersom detta är en viktig del av det 
informerade samtycket (Kvale, 1997). Jag var även noga med att poängtera att 
intervjupersonerna när som helst under intervjun kunde avbryta utan att behöva nämna någon 
orsak. Intervjupersonerna upplystes också om att deras personliga uppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt (Kvale, 1997), flera av personerna tyckte inte att det behövdes men jag har valt 
att inte publicera några namn då jag vill behandla alla intervjupersonerna lika. Jag kom 
överens med intervjupersonerna att jag skulle höra av mig till dem igen efter att ha skrivit ut 
och bearbetat intervjumaterialet, detta för att ge dem en chans att fylla i saker som de glömt 
att säga eller kommit att tänka på i efterhand, samt för att kontrollera att jag förstått dem rätt. 
Samtliga intervjupersoner sade sig vara mycket nöjda med detta, och uttryckte att det var 
viktigt för att undvika felcitering och dylikt.  
 
Det kan alltid diskuteras vad intervjuerna får för konsekvenser för intervjupersonerna. Kvale 
(1997) tar upp den etiska principen om fördelaktighet: 

 
"Den etiska principen om fördelaktighet (beneficence) innebär att risken att en 
undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt. De potentiella 
fördelarna för en undersökningsperson och betydelsen av den kunskap som erhålls ska 
uppväga skaderisken för undersökningspersonen…" (Kvale, 1997:110) 

 
Samtliga intervjupersoner uttryckte att det var viktigt att deras berättelser kommer fram i syfte 
att hjälpa andra i samma situation, alternativt hjälpa människor som har anhöriga med 
beroendeproblematik. Tre av de personer som intervjuats sade dessutom uttryckligen att de 
upplevt det som mycket positivt att tala om sina erfarenheter kring andlighet och beroende, 
och att detta fungerar som en hjälp för dem att komma vidare. Mot bakgrund av detta kan man 
argumentera för att de fördelar intervjupersonerna vunnit uppvägt eventuella nackdelar. 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Begreppet validitet förklaras i Svenska Akademiens Ordlista som ”giltighet” (1998), inom 
forskningen är begreppets funktion att kontrollera om metoden studerar det den avser att 
studera (Kvale, 1997). Den interna validiteten i den kvalitativa forskningen är beroende av att 
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intervjupersonerna förmår ge täta och fylliga beskrivningar och att ett urval av dessa redovisas 
i resultatsektionen (Patton, 1990). Vidare visar Kvale (1997) på att validiteten är en slags 
kvalitetskontroll av studien som bör finnas med genom de sju stadier kunskapsproduktionen 
är uppbyggd av; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. 
Reliabiliteten avser att mäta om forskningsresultaten är konsistenta (Kvale 1997:213), det vill 
säga om de är logiska och bildar en förståelig sammanhängande enhet och om tolkningen av 
data ger samma analysresultat vid olika analystillfällen, reliabiliteten påverkas även av om det 
finns en logisk tankegång i ett arbete eller inte.  
 
Intern validitet  
 
Den interna validiteten syftar alltså till att studien uppvisar täta beskrivningar av utsagor från 
intervjupersonerna kopplat till problemställning och syfte (Patton, 1990). Som tidigare nämnts 
har intervjupersonernas ingående beskrivningar bidragit till en detaljerad validitet, även om 
det inte går att veta hur typiska dessa beskrivningar är för personer med beroendeproblematik 
och erfarenheter av andliga upplevelser (Marsh, et al, 1978:20). Att intervjupersonerna 
kommer till tals och studien presenterar täta beskrivningar innebär att en studie kan sägas ha 
en kvalitativ objektivitet i den meningen att det utforskade objektets natur återspeglas, att 
objektet får komma till tals och att dess natur kommer till uttryck (Kvale, 1997:66).  
 
Som tidigare påpekats har jag efter ett par veckor kontaktat intervjupersonerna för att 
kontrollera om jag har tolkat deras utsagor rätt, samt för att erbjuda dem tillfälle att komma 
med kommentarer viket har inneburit att studien kan antas ha ”face-validity” (Patton, 1990). I 
praktiken innebär detta att jag gjort så kallade ”member checks” (se vidare Denzin & Lincoln, 
1994) där intervjupersonerna i viss utsträckning fått möjlighet att uttala sig eller granska 
undersökarens resultat och tolkningar av deras tidigare lämnade utsagor. 
 
Olika former av generaliserbarhet i kvalitativ forskning 
 
Generaliserbarheten har att göra med den externa validiteten, och visar om det går att dra 
slutsatser utifrån resultatet av ett stickprov till en population eller inte (Kvale, 1997). För den 
kvalitativa forskningen kan naturalistisk generaliserbarhet bli aktuell. Det innebär att 
personliga erfarenheter och tyst kunskap hos intervjupersonerna blir uttalat i samband med 
intervjuerna. Denna tysta kunskap verbaliseras och kan då övergå till explicit 
påståendekunskap, från outtalat till uttalat (Kvale 1997:210). Man skulle kunna argumentera 
för att det finns ett visst mått av naturalistisk generaliserbarhet i denna studie då den bygger 
på intervjuer med personer som har egna erfarenheter av andlighet och beroende och som 
genom sina berättelser satt ord på sin outtalade kunskap inom området.  
 
Teoretisk generalisering eller analytisk generalisering kan också bli aktuell i kvalitativ 
forskning (Kvale, 1997). Den innebär att forskaren gör en bedömning av om resultaten från en 
undersökning kan visa på vad som kan hända i en annan situation. Här är det främst fråga om 
att bedöma om de teoretiska analyserna av ett visst datamaterial kan vara möjliga att anse som 
giltiga mer generellt för att förstå det studerade problemområdet utöver det urval som gäller 
för den aktuella studien (Kvale, 1997:210-211; Seale, 1999).  
 
Andlighet kan ses som ett område som är svårt att analysera då det inte är särskilt konkret 
eller mätbart. Det finns dock ett flertal författare, i synnerhet inom den transpersonella 
psykologin, som argumenterar för att transpersonell psykologi erbjuder ett fruktbart teoretiskt 
perspektiv för att förstå olika delområden där andlighet på en allmän nivå kopplas samman 
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med socialt arbete (Sermabeikian, 1994), inom psykoterapi (West, 2000) och inom 
behandling av beroendeproblematik (Zemore & Kaskutas, 2004, Royce, 1995, Gerdner, 
1995). Vidare kan Frankl (2000) med sin teori om livsmening sägas ligga i linje med 
transpersonell psykologi. Jung argumenterade tidigt för att professionella inom 
människovårdande yrken skulle erkänna behovet av att beakta såväl det andliga som det 
fysiska och psykiska själslivet (Hutchison, 1999). Utöver dessa är Grof och Grof (1990) 
Vaughan (1985) och Deikman (1982) centralfigurer inom den transpersonella psykologin och 
alla dessa nämnda författare visar på att den andliga dimensionen bör tas i beaktande som en 
självklar del av den mänskliga naturen och att transpersonell psykologi kan tolkas som ett 
giltigt teoretiskt analysverktyg i detta sammanhang. Den kognitiva psykologin kan likaså 
kopplas samman med den transpersonella psykologin och är även den ett relevant 
analysverktyg eftersom det handlar om att förstå vissa specifika kognitioner som färgats av 
andliga upplevelser. Teorierna kring livsmening och känsla av meningsfullhet som 
presenteras av Frankl (2000) och Antonovsky (1991), är också relevanta i en mer generell 
mening när det gäller att förstå andliga upplevelser eftersom det är rimligt att anta att denna 
typ av erfarenheter förändrar känslan av mening eller livsmening.  
 
Studiens begränsningar 
 
Studien är begränsad i såväl metod som i urval av intervjupersoner och material. Det hade 
varit intressant att göra en större kvantitativ studie för att se om det finns någon möjlighet att 
generalisera, och kombinera denna med ett mindre urval kvalitativa intervjuer. Att jag valde 
att intervjua enbart personer med egen erfarenhet av andlighet och beroende har begränsat 
studien såtillvida att jag endast har ett aktörsperspektiv. Att intervjua observatörer, 
exempelvis behandlare på något av LP-verksamhetens hem och socialsekreterare som mött 
klienter med erfarenhet av andliga upplevelser hade varit belysande. De teman jag valt att 
arbeta med har haft en avgränsande funktion. De teoretiska perspektiv som jag valt att 
analysera materialet utifrån har begränsat tolkningsmöjligheterna. Jag hade kunnat belysa 
andra dimensioner av det studerade fenomenet om jag valt andra analysverktyg som till 
exempel systemteori eller rollteori.   
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Kapitel 4. Teoretiska perspektiv 
 
Kapitel 4 inleds med transpersonell psykologi, därefter följer kognitiv teori samt ett kortare 
avsnitt om livsmening och meningsfullhet enligt Frankl och Antonovsky.  
 
Transpersonell psykologi 
 
Den transpersonella psykologin är framvuxen ur traditionell västerländsk psykologi. Under 
det senaste århundradet har fyra större terapeutiska synsätt utvecklats, vilka brukar refereras 
till som ”the four forces” och består av dynamisk, behavioristisk, humanistisk eller existentiell 
samt transpersonell teori (Cowley, 1993).  
 
Enligt London (i Cowley, 1993) växte den dynamiska teorin fram för att förstå den av inre 
faktorer styrda människan (”inner-directed”). Den behavioristiska teorin kom ur en tid av 
ångest, och den stress och påfrestning som den av yttre faktorer styrda människan upplevde. 
Den tredje teorin, existentiell eller humanistisk psykologi, var ett resultat av en tid av uttråkan 
och sensation, den fjärde teorin, den transpersonella utvecklades ur ett slags existentiellt och 
andligt vakuum som den nutida människan sägs befinna sig i. Den transpersonella teorin är en 
reaktion på det moraliska förfall som samhället påstås befinna sig i, och den hjälplöshet som 
många människor känner inför fenomen som obotliga sjukdomar och miljöförstöring, och 
som ett resultat av avståndstagande från andlighet (Cowley, 1993).  
 
Abraham Maslow anses vara den transpersonella teorins filosofiska fader. Han har haft stor 
inverkan på vårt sätt att se på människan och hennes möjligheter. Maslow trodde att 
människan har en livslång längtan att gå bortom vår ensamhet och känna närhet till andra och 
till kosmos. Han menade också att den västerländska psykologin var för influerad av att ta 
hand om det sjuka och att man måste fylla på med den friska delen (Cowley, 1993). 
 
Transpersonell psykologi är den enda av de fyra huvuddragen i västerländsk psykologi som 
ingående beaktar den andliga dimensionen, dess tydliga inriktning på andlig utveckling och 
förvandling av medvetandet visar klart och tydligt på detta (Cowley, 1993). Termen 
transpersonell psykologi betyder bortom eller genom (trans) människan eller masken 
(persona) (Wittine, 1987, i Cowley, 1993). Transpersonell psykologi har ett 
multidimensionellt fokus, den är holistisk då den sätter värde på utveckling av människans 
olika dimensioner. Teorin har dock den andliga dimensionen som ett viktigt fokus.  
 
Enligt den transpersonella psykologin uppnår människan andlig hälsa och välmående genom 
andlig övning och kräver att kropp, själ och ande arbetar tillsammans. Man menar att andlig 
hälsa ger en slags allmän känsla av välmående och tillfredställelse (Cowley, 1993). Cowley 
skriver vidare att teorier som inte beaktar högre nivåer av medvetande kan hindra individer 
från att utvecklas och bidra till att de blir feldiagnostiserade (Cowley, 1993). 
 
Transpersonell identitet eller det transpersonella självet 
 
Ett transpersonellt perspektiv på den mänskliga utvecklingen innefattar en utveckling av 
självet i takt med att människan mognar. Det är möjligt att gå ifrån ett ’själv’ som identifierar 
sig med kroppen, till att så småningom kunna utvecklas till en person som kan urskilja och gå 
bortom mentala och känslomässiga uppfattningar av självet. Det är fullt naturligt att 
människan under utvecklingens olika faser identifierar självet på olika sätt, det lilla barnet 
som helt och fullt identifierar sig med sin kropp, och tonåringen som uppfattar självet som 
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synonymt med sitt ego. Egot är vårt empiriska jag och kan vara en rollidentifikation, t ex vårt 
yrkesjag eller privatjag, egot kan vara föremål för objektanalys eller beskrivningar (Larsson, 
1997). Det är dock viktigt att man inte fastnar i något stadium utan att man kan gå vidare i 
utvecklingen, och så småningom kunna gå bortom sitt ego (Vaughan, 1985).  
 
För att kunna gå bortom egot måste vi även gå bortom uppfattningen av vårt själv som en 
självständig, separat och individuell enhet. Ser vi självet som en del av ett ekosystem vilket i 
sin tur verkar i ett större system, istället för att se självet som något enkom individuellt och 
isolerat, kan vi inse att självet inte kan fungera utanför detta ekosystem.  Att se självet som en 
del i ett öppet system kan hjälpa oss att förstå de relationer som krävs för att vi ska fungera 
som friska individer. Detta synsätt innefattar såväl biologiska som psykologiska aspekter 
(Vaughan, 1985).  
 
Betraktar vi självet som ett öppet system kan vi se att självet är i ständig förändring. Jagets 
gränser är godtyckliga om vi ser psyket som något som reflekterar universum. Vår 
självuppfattning och vårt sätt att se verkligheten är endast en reflektion av en begränsad 
uppfattning av helheten. Tankar och trosuppfattningar vi gärna håller fast vid, kan utgöra 
hinder för att upptäcka sanningen om den vi är och den vi kan bli. En hälsosam mänsklig 
utveckling kräver förändring. Försök att hålla kvar vid begränsande självuppfattningar kan 
hindra oss från att utveckla medvetandet bortom de gränser vi en gång satt upp. Förändring 
kräver ofta att vi gör en genomgång av våra övertygelser särskilt som dessa kan innebära att 
vi cementerar vad vi kan uppleva (Vaughan, 1985).  
 
Det transpersonella självet ses som den uppfattning av självet som går bortom egot och 
existentiella identifikationer. Det kan beskrivas som en kärna som förblir opåverkad av ett 
medvetande bestående av tankar och känslor. Jung beskrev självet som psykets centrum och 
som klart åtskilt från egot. Självet definieras som ett inre vägledande element skilt från den 
medvetna personligheten (Vaughan, 1985).  
 
Det transpersonella självet finns inom oss men det är först när vi väljer att erkänna det som 
det kan få betydelse i vårt liv. De kvaliteter som det transpersonella självet tillskrivs är bland 
annat frid, kärleksfullhet, visdom och icke dömande. Kvaliteter som traditionellt finns i det 
gudomliga, värderingar som blir förkroppsligade i det transpersonella självet. Alla större 
religioner är också överens om att vi har något gudomligt inom oss, och betonar vikten av att 
söka inom oss efter det (Vaughan, 1985) 
 
Att inse att man som människa inte är sina tankar, känslor och upplevelser utan att man har 
dem, är viktigt för att kunna identifiera sig med något bortom medvetandet. När individen kan 
urskilja sina känslor och tankar kan han eller hon lära sig att inte identifiera sig totalt med 
dem. Vi kan välja att uttrycka dem eller inte och är inte längre ett offer inför exempelvis 
känslor av ångest eller andra känslor vi inte har kontroll över. Ju mer en människa 
uppmärksammar sina inre mentala processer, desto mer frihet skapar hon sig genom att aktivt 
söka efter stadier som främjar välmående (Vaughan, 1985).   
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Deikmans transpersonella  jagteori  
 
Deikmans jagteori (1982) går att koppla samman med tankarna kring det transpersonella 
självet. Deikman menar att det finns fyra erfarenhetsområden av självet, det första är det 
tänkande självet och innehåller idéer om vilka vi är och vad vi är. Det tänkande självet har två 
sidor, offentligt och privat. Det offentliga definieras av allmänheten och det privata grundar 
sig på självuppfattningar som bygger på det allmänheten säger. Nästa område är det 
emotionella självet och utgörs av känslor som ängslan, glädje, ilska och sorg, det tredje 
området är det funktionella självet och är upplevelsen av den funktionella kapacitet vi besitter. 
Vi är medvetna om hur vi agerar och den kapacitet vi har att påverka omvärlden. Dessa tre 
ovanstående aspekter av självet går att objektifiera, eller göras till föremål för objektanalys. 
Det fjärde området är en nivå bortom objektmedvetandet det observerande självet eller om 
man så vill det transpersonella självet. När vi nått denna nivå har vi lärt oss tolka det 
tänkande, kännande och funktionella självet som en objektifiering av vårt jag. Det 
observerande självet är omöjligt att objektifiera, det kan förnimmas men inte ses, ett slags inre 
öga som inte kan se sig själv, vår själ eller ande. (Deikman, 1982).  
 
Problem och utmaningar för den transpersonella psykologin 
 
Den transpersonella psykologin är relativt ny och har som alla skolor sina begränsningar och 
problem. Mindre pålästa kritiker hävdar att transpersonell psykologi fungerar som en 
ersättning för religion, mer insatta kritiker menar, vilket kanske är mer befogat, att 
inriktningen fokuserar för mycket på människans potential och inte tillräckligt tar i beaktande 
den mänskliga naturens negativa sidor som exempelvis lidande, yttre begränsningar och det 
onda (Walsh, 1992).  
 
Transpersonell psykologi ställer stora krav på den praktiserande, bland annat att han eller hon 
bör ha någon form av kontemplativ erfarenhet som ger förståelse för transpersonella fenomen. 
Utan sådan kunskap riskerar det transpersonella konceptet att bli tomt och utan 
erfarenhetsgrund. Transpersonell psykologi kan sägas vara ett av de mest fordrande 
psykologiska områdena (Walsh, 1992).  
 
Kognitivt perspektiv 
 
Definitionen på ordet ’kognition’ som ges i Svenska Akademiens Ordlista är ’intellektuella 
funktioner’. Enligt Lilja & Larsson inbegriper begreppet attityder, föreställningar, 
förväntningar, kunskap samt tankar, minne och mål (Lilja & Larsson, 1998). Kognition har 
således att göra med våra tankar. Tankevärlden påverkar våra känslor, vilket påverkar vårt 
beteende, vilket i sin tur påverkar tankar och känslor (Lilja & Larsson, 1998). Utöver 
kognitioner finns så kallad metakognition, det vill säga hur vi tänker om vårt sätt att tänka. 
Metakognitionen påverkar även den vårt beteende och är uppdelad i inre metakognition och 
social metakognition. Den förra berör individens tankar om det egna tänkandet, och den 
senare individens tankar om andras kognitioner, individens uppfattning om hur andra 
förmodligen tänker eller känner (Lilja & Larsson, 1998). Kognition kan vara intrapersonell, 
individens inre tankar och känslor, den kan vara interpersonell, ske mellan personer och vara 
samhällelig eller strukturell och ligger då på samhällsnivå (Lalljee, 1998).  
 
De kognitiva idéerna har sin bakgrund i inlärningsteorins tankar om att stora delar av vårt 
beteende är inlärt, undantaget medfödda reflexer. Inlärningsteoretikerna menar att merparten 
av vår inlärning är beroende av tänkande kring upplevelser och de perceptioner vi gör (Payne, 
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2002). Enligt inlärningsteorin vi inte kan veta vad som händer i en annan människas 
medvetande och det enda vi kan studera är beteendet. Man menar att vi har möjlighet att lära 
oss nya beteenden utifrån de behov vi har. Dessa nya beteenden kan ersätta tidigare beteenden 
som fungerat mindre bra. Kognitiv terapi är inriktat på att förändra just dylika (Payne, 2002).  
 
Den kognitiva terapin syftar till att ändra icke önskvärda tankar och beteenden. Man arbetar 
utifrån antagandet att beteendet i inlärningssituationen påverkas av perception eller hur man 
tolkar omvärlden. Tankar och beteenden som är olämpliga måste således ha sin grund i 
förvrängda uppfattningar eller tolkningar. Terapin strävar efter att rätta till dessa misstag för 
att uppnå en önskvärd respons inför omgivningen (Payne, 2002). Individens grundläggande 
regler, antaganden och övertygelser är dock ofta omedvetna, och för att de ska kunna 
förändras måste individen bli medveten om dem. Inom kognitiv psykoterapi anser man att en 
personlig utveckling förutsätter att de basala meningsstrukturerna förändras eller 
omstruktureras (Perris, 1989). 
 
En människans kunskap om sig själv och om världen runt omkring förändras ständigt, och i 
och med detta förändras även individens tankestruktur, eller kognitiva meningsstruktur 
(Perris, 1989).  Perris (1989) refererar till Piagets begreppsmodell för att förklara hur denna 
kognitiva utveckling går till. Modellen visar på en kontinuerlig och aktiv adaptionsprocess där 
två kognitiva mekanismer, assimilation (införlivande) och ackommodation (anpassning) 
kompletterar varandra. Kunskapstillväxten och utveckling sker genom att individen tar in 
information från omvärlden och assimilerar den, låter den sammansmälta med de egna 
kognitiva meningsstrukturerna. Utvecklingen sker också via en anpassning, ackommodation, 
till omgivningen (Perris, 1989.). 
  
Den kognitiva psykologin tar förutom individens tankemönster, även känslorna i beaktande, 
då dessa anses omöjliga att skilja åt. Det finns en uppfattning om att den kognitiva psykologin 
ser dessa båda som helt väsensskilda, men det finns förespråkare som försöker visa på att 
kognition och emotioner är nära sammankopplade. En av dessa är Lundh (i Perris, 1989) som 
i stället för att använda begreppet kognitiv struktur begagnar begreppet meningsstruktur. 
Lundh visar på att dessa meningsstrukturer, förutom att de är kognitiva, innehåller en affektiv 
komponent. En grundläggande definition av dessa strukturer säger att de är:  

 
”Strukturer hos en individ, som är sannolikt strukturerade i hjärnan, som utvecklas 
som ett resultat av genetisk disposition och inlärning och som ger sig till känna i det 
faktum att individen tenderar att svara på ett visst sätt vid vissa situationer.” (Lundh, i 
Perris, 1989, s. 2114) 

 
Det svar som individen ger i en situation kan vara öppet, men kan även bestå av vissa känslor, 
tankar och förväntningar som alltid kommer upp i ett givet sammanhang. Vidare påpekas att 
beteende, emotion och kognition är oskiljaktiga och att det kognitiva och affektiva systemet är 
beroende av det system eller nätverk som individen lever i (Perris, 1989).  
 
Den allmänna uppfattningen om hur kunskap byggs upp är att den är linjär eller kumulativ, 
det vill säga man lär sig en sak i taget och lägger till det nya till en redan existerande 
kunskapsmassa. Enligt Kuhns paradigmteori är detta inte det enda sättet vi kan tillägna oss 
kunskap (Perris, 1989). Han menar att man måste ta hänsyn till de vetenskapliga revolutioner 
som kan innebära att vi helt måste förkasta viss kunskap som vi tidigare haft och sett som 
riktig. Detta stämmer även in på människans sätt att tillägna sig ny kunskap om oss själva och 
omvärlden. Hur vi ser på oss själva i förhållande till omgivningen, och hur vi tänker och 
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känner om oss själva. För individen innebär paradigm, våra grundläggande meningsstrukturer, 
det vi utgår ifrån när vi definierar vår omvärld, och skapar regler för hur vi uppträder i olika 
situationer (Perris, 1989).  
 
Vi bygger kunskap huvudsakligen kumulativt, men det finns tillfällen då det visar sig att ett 
paradigm inte längre fungerar och vi inser att vi måste förändra våra grundantaganden. Vi 
måste då ta in nya fakta och kunskap och anpassa oss till detta. Detta kan liknas vid en 
revolution i meningsstrukturen och innebär att ett dysfunktionellt sätt att tänka och handla 
byts ut, och att de förvrängda mekanismer som kommit av paradigmet ersätts med en ny 
struktur som kan skapa ett funktionellt sätt att tänka, handla och känna. (Perris, 1989). 
 
Livsmening – Frankl och Antonovsky  
 
Frankl menar att det är nödvändigt att uppleva en mening i livet, och säger att vi alla måste 
finna vår egen mening, den kan ingen annan fullborda åt oss. Frankl anser också att en tro på 
en högre mening och ett religiöst eller icke-religiöst skapande kan ha psykoterapeutisk 
betydelse, och att en insikt om att livet har en mening kan hjälpa människor att klara av och 
överleva svårigheter (Frankl, 2000).  
 
Begreppet viljan till mening förklarar Frankl som ett av de grundläggande behov hos 
människan som också är det mänskligaste. Han menar att det står i vår egen makt att tolka 
livserfarenheter på ett eller annat sätt och att upptäcka livets mening. Meningen med livet 
varierar från person till person och kan också variera över tid enligt Frankl (2000).  
 
Antonovsky förklarar begreppet meningsfullhet som en av de tre komponenter som ingår i 
känsla av sammanhang, KASAM, de andra två är begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 
1991). Antonovsky definierar meningsfullhet som den motiverande komponenten av 
KASAM. Meningsfullhet syftar, rent formellt, på om en människa känner att livet har 
känslomässig innebörd, att det finns problem och svårigheter som man ser som värda att satsa 
sitt engagemang för och att man kan välkomna utmaningar. En människa som upplever 
meningsfullhet i sitt liv drar sig inte för att konfrontera en utmaning utan är inställd på att 
söka meningen i den och göra sitt bästa för att ta sig igenom den (Antonovsky, 1991).  
 
Antonovsky fokuserar på meningsfullhet och hälsa och Frankl är mer inriktad på livsmening 
och andlighet. De kan tyckas olika men de fokuserar båda på en slags livsmening och är nära 
varandra i sina teoretiska resonemang. Frankl kopplar sina teorier till kognitiva 
livsmeningssystem och andlighet vilket för tankarna till transpersonell psykologi. Man kan 
även dra paralleller till dessa teoretiska perspektiv från Antonovskys teorier.   
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Kapitel 5. Resultat  
 
Detta resultatkapitel inleds med en presentation av intervjupersonerna utifrån vad de berättat 
om sig själva i samband med intervjuerna. Sedan följer en resultatpresentation utifrån tre 
teman följt av en kortare sammanfattande kommentar under varje tema. Där jag  funnit det 
lämpligt har jag försökt visa på kopplingen till tidigare forskning.   
 
Presentation av intervjupersonerna 
 
Intervjuperson ett kallar jag Staffan, han är snart 50 år gammal och har ett 32 årigt 
amfetaminmissbruk bakom sig. Idag har han varit drogfri i 3,5 år och beskriver att han blev 
det och kan fortsätta leva drogfritt tack vare att han blev frälst. Staffan kom till ett av LP-
stiftelsens behandlingshem, tog emot Jesus i sitt liv och har varit drogfri sedan dess. Idag är 
han aktiv i LP-verksamhetens arbete med visst ansvar för det ”öppna hus” som LP-kontakten 
har varje dag, där man erbjuder mat, gemenskap samt bibelläsning och bön. Staffan har också 
en viktig funktion i LP:s uppsökande arbete ute på stan och på fängelser. Han har pension på 
grund av att han genom sitt missbruk har fått  HIV, och arbetar ideellt på LP.  
 
Intervjuperson två kallas här Ann, hon är 50 år gammal och har använt alkohol och droger i 
större delen av sitt liv, för Ann är även socker en drog och hon led sedan mycket tidig ålder av 
ätstörningar. Ann är idag drogfri sedan hon för fem år sedan genomgick en behandling enligt 
Minnesotamodellen. Hon är idag aktiv i Anonyma Narkomaner (NA) och arbetar med de tolv 
steg som programmet är uppbyggt av. Ann beskriver att hon under tiden på 
behandlingshemmet började försöka tro, och att hon idag lever i en andlig verklighet. Hon 
berättar att hon varje dag böjer på nacken inför en högre kraft och ber om hjälp att klara av 
dagen, och att inte dricka, ta droger eller använda socker då allt detta är dödligt för henne. 
Ann lever idag ensam och fungerar som sponsor för andra medlemmar i NA. 
 
Den tredje intervjupersonen heter här Lisa och är 31 år, också hon är drogfri sedan fem år 
tillbaka och hon har använt sig av NA: s tolvstegsprogram för att kunna bli nykter. Lisa 
använde alkohol och droger och hade även ett matmissbruk i form av bulimi. Lisa arbetar idag 
i tolvstegsprogrammet och beskriver det som ett mycket andligt program. Hon berättar att hon 
får hjälp att klara av vardagen med hjälp av att visualisera bilden av en högre makt i form av 
en stor famn eller som något som totalt omsluter henne. Lisa går i terapi och arbetar deltid på 
ett boende för kvinnor. Hon lever tillsammans med en man sedan några år tillbaka, och går 
fortfarande på NA möten där hon även är sponsor för en annan medlem.  
 
Intervjuperson nummer fyra är en man som här kallas Kalle. Kalle är 45 år och har varit 
drogfri i snart 15 år, han har ett 16-årigt missbruk bakom sig som inleddes med alkohol och 
slutade med heroin. Kalle arbetar idag på LP-Stockholm som fältarbetare och har kontakt med 
människor som är i samma situation som han en gång var. Han berättar att han kunde bli 
drogfri tack vare att han blev frälst och att han sedan fick komma till ett av LP-stiftelsens 
behandlingshem där han efter behandlingen också fick stanna kvar och arbeta. Kalle beskriver 
att han i sin relation med Jesus har ständiga Gudsmöten och att dessa hjälper honom genom 
vardagen. Kalle är idag gift med en kvinna sedan två och ett halvt år tillbaka.  
 

 19



Teman 
 
De teman som jag har valt att dela in materialet i utifrån resultat, intervjuguidens teman samt 
frågeställning är: 
 

1. Ett liv med droger 
2. Vändpunkt – ett andligt uppvaknande 
3. Nusituation – ett liv utan droger i en andlig verklighet 

 
Här nedan kommer intervjupersonernas tankar, funderingar och upplevelser att presenteras 
utifrån vart och ett av dessa teman.  
 
Tema 1. Ett liv med droger 
 
Under Tema 1 tar lyfter jag fram citat som berättar om vägen in i beroende, hur det är att leva 
med ett missbruk, och intervjupersonernas tankar och känslor kring sig själva, kring livet och 
kring andlighet.  
 
Vägen in i beroende – att leva med ett missbruk 
 
Staffan berättar om en tidig drogdebut som började med att han sniffade thinner och så 
småningom ledde till ett amfetaminmissbruk som pågick i 30 års tid. 
 

”Man levde ju då idag eller imorgon, man levde aldrig här och nu, utan man flydde ju 
hela tiden, det var liksom det enda. När man satt på kåken så satt man och pratade om 
dåtid eller framtid då vilket man inte hade när man såg klarsynt va, men det ville man 
inte ta till sig då.” (Staffan)  

 
Lisa berättar om vägen in i sitt missbruk: 
 

”Det började med att jag drack väldigt mycket, och var ute väldigt mycket på krogen 
och så. Hade nästan alla mina sociala möten på krogen. Hade nästan aldrig nån 
människa hemma hos mig som på besök utan det var alltid nere på krogen. Ähm, och då 
var det alkohol, men det var när jag kom i kontakt med människor som höll på som jag 
också började, och då var det amfetamin, kokain och i slutet tabletter, lugnande.” (Lisa) 

 
Kalle berättar att för honom började det med alkohol i de tidiga tonåren, kanske för att kunna 
stärka ett dåligt självförtroende, men också eftersom att alla förebilder han hade drack. 
Alkoholen fungerade också som en flykt: 
  

”Först drack man på helgerna /…/, men ganska snart så gick det över till att dricka på 
veckorna också. Och någonstans där, sen om det, de här första åren så, jag hade lärt 
mig att fly mina problem in i alkoholen, när det kändes jobbigt så då visste jag att när 
jag dricker så känns det bättre. Så jag hade funnit så kallad medicin. Sen tog det över 
mer och mer, och så ganska snart så, då drack man varje dag.” (Kalle) 

 
Kalle återkommer till hur drogen fungerade som en flykt: 
 

”Det fanns ju med hela tiden, och det är fråga om flykt oftast är det det, det handlar om 
flykt, att fly verkligheten som man kanske inte behärskar eller upplever för trist eller 
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jobbig. Man blir manipulerad så fort drogen kommer in, om det så är en klunk alkohol, 
men jag blir manipulerad, mer eller mindre, min verklighet förändras, så att jag 
upplever inte verkligheten så som den är egentligen så länge som jag är påverkad. Så 
att det, det var fråga om flykt hela tiden.” (Kalle) 

 
Ann är övertygad om att hon är född alkoholist och narkoman, hennes mamma drack under 
graviditeten och Ann föddes påverkad. Som liten bodde hon hos sin morfar och mormor och 
vägrade äta: 
 

”När jag var 4 år då så tog min morfar mig till doktorn och frågade vad det var som var 
fel,/…/ och då upptäckte de att jag hade mjölkallergi. Och sen så rekommenderade han 
då att man skulle ge mig en flaska pilsner varje dag en timme innan middagen för att få 
mig att äta. Så jag gick då till gammelfarbror Sven och hämtade min pilsnerflaska och 
jag drack upp den där nästan hela då, jag blev ju jättefull alltså, jag var ju berusad, så 
att jag somnade ju då på vägen hem i diket eller mitt på vägen eller så här /…/ Så att 
jag var påverkad och jag kan än idag komma ihåg det där suget när jag var liten 
liksom, är det inte dags att gå till gammelfarbror Sven kunde jag börja tjata på 
morgonen redan för att få den där alkoholen för jag ville ha den. Det var liksom mitt 
liv.” (Ann) 

 
Hon berättar vidare om situationen i släkten: 

 
”Jag tror att jag är född alkoholist. Jag har de generna, liksom, farfar var alkoholist, 
pappa är alkoholist, mamma alkoholist, morfar alkoholist alla mina släktingar, pappa 
har tretton syskon och ett, en bror är med i AA resten super hejdlöst alltså, så att det 
ja... I vissa familjer så är alkoholismen och beroendet en del i familjen.”  (Ann) 

 
Tankar, känslor och självbild 
 
Staffan berättar hur han hanterade sina tankar och känslor under tiden han använde droger: 
 

”Man gör ju saker i sitt beroende som man inte kan styra över, /…/ det mynnar ju ut i 
ett självförakt till slut och hopplöshet, och ja, man har ju ett sånt beteende /…/ kunde 
man inte bli bra på att vara bra, då kunde man ju, inte bäst på att vara sämst, men vara 
bra på att vara sämst, sämre då. Och det här det kunde man ju inte styra över då, för att 
döva sitt samvete då, för alla människor har ju ett samvete. /…/ men som missbrukare 
för att kunna göra de här sakerna som du egentligen inte vill göra så går man ut och 
går mot sina känslor, mot samvetet /…/ Bara för att man inte ska känna att man gör /…/ 
Man alltså dövar sitt, man klipper av sina känslor ”. (Staffan) 

 
Ann säger att för henne innebar drogerna att hon slapp vara rädd: 
 

”Det som var så attraktivt med drogerna det var ju dels att jag kände mig så fri, men 
också den här, jag var ju fruktansvärt rädd för min pappa, och när jag drack eller tog 
andra droger så försvann den här rädslan. Och jag längtade bara tillbaka till det 
tillståndet, att slippa vara rädd, det var ju liksom, det var ju grejen för mig, att slippa 
vara rädd då, jag fick också självkänsla i mitt droganvändande för det hade jag ingen 
hemifrån.” (Ann) 
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Så här berättar Lisa: 
 
”Nu kan jag se så här att jag ju hade väldigt låg självkänsla, och känslan av ett värde 
var väldigt, väldigt låg. Och där kommer väl självförtroendet också in fast samtidigt har 
jag en upplevelse av att självförtroendet, även om det liksom var på ett kompensatoriskt 
sätt, så var det ändå förhållandevis högt liksom jämfört med hur jag kan känna idag.” 
(Lisa)  

 
Lisa berättar vidare hur tankar och känslor förvandlades när hon tog droger: 
 

”Det var ju en skön förvandling, det var ju en jätteskön förvandling. /…/ Att vara ensam 
med ångest i en lägenhet, och bara gå runt, och sen så klä upp sig, sminka sig, ta på sig 
hela den masken och sen gå ner på krogen, och träffa sina kompisar och börja dricka 
och bara känna så här att, wow ja men jag är ju ändå prinsessan liksom. /…/ Och 
ångesten och det på ett sätt försvann, jag kan komma ihåg att jag ändå kände att det här 
är inte på riktigt. Att även om det var så där, ett skimmer av något annat så visste jag 
ändå att det inte var så. /…/ Att ta drogerna, det var mycket en social grej också. Att 
man tillhörde någonting.” (Lisa) 

 
Ann har liknande erfarenheter, i början var spänningen en viktig del av droganvändandet : 
 

”Mm, alltså jag kan känna så här att när vi bestämde att vi skulle åka in till stan och 
handla droger då blev det en känsla av eufori, sen när vi fick tag på drogerna så blev 
den ännu större det var så här häftigt och ibland så brukade vi skoja och skratta och 
säga så här att det var så häftigt att få tag på de här drogerna så vi behövde egentligen 
inte ta dem. /…/ Men jag vet också att när jag tog amfetamin då kändes det som att jag 
hade hittat hem. För det tog bort precis all ångest, jag blev en person som var värd att 
räkna med, jag var jätterolig och kunde var den som jag tror att jag egentligen var 
menad att vara.” (Ann) 

 
Vid det uppföljande telefonsamtalet ville Ann lägga till att amfetaminet också hade en positiv 
effekt för henne fysiskt. Ann har astma och eftersom amfetamin fungerar som en 
luftrörsvidgare innebar det att hon fick lättare att andas och att hon kunde var mer aktiv och 
orkade mycket mer än annars.   
 
När jag frågar Kalle om han upplevde känslor av ångest under tiden med droger svarar han: 
  

”Ja, ända från tidiga barnaåren, det är också en utav orsakerna, som jag sa att jag 
skulle inte kunna peka på någonting och säga att därför började jag och blev vad jag 
blev, jag skulle kunna plocka upp möjliga orsaker, det här är en utav dem. Ångest, 
oro… Som också har sina orsaker, som allting.” (Kalle) 

  
Lisa säger att tiden med droger präglades av ångest: 
 

”Ångest var, det var ju bara ett helt normalt tillstånd. Ja men det var det. Jag trodde 
hela mitt liv skulle vara, det skulle bara vara ångest.” (Lisa) 

 
Också Ann berättar att hon hade ångest och oro under den tid hon använde droger. Hon säger 
i citatet nedan att hon var rädd att hon skulle sättas in på sjukhus och det har sin grund den 
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psykiska misshandel hennes pappa utsatte henne för då han brukade säga att till henne att hon 
var psykiskt sjuk och borde sitta på Beckomberga: 
 

”Jag hade alltid ångest, jag var alltid rädd för min pappa. Och jag hade ångest inför 
alla måltider. Jag var jätterädd att någon skulle komma på hur det verkligen såg ut 
hemma hos oss, vi hade en jättefin fasad och det var jättedåligt hemma. Och jag var ju 
rädd då att de skulle sätta in mig på sjukhus.” (Ann) 

 
Staffan berättar att drogerna gjorde att han flydde från mycket tankar och existentiella 
problem, men att vid tidpunkter då han stannade upp i sitt missbruk, som till exempel när han 
satt på häkten, så kom tankarna fram: 

 
”… alltså flykten är ju att man slår bort det där, flykten är ju drogen, och den gör ju att 
man inte tänker på, /…/ existentiella … ja, frågorna. Det finns vissa perioder kan jag 
säga, när man stannar upp ifrån sitt missbruk, och det är alltså på häkten. /…/ Det är 
där man tänker. /…/ Men alltså det är självförakt. Och det positiva var väl hur mycket 
droger man hade helt enkelt, så otäckt var det /…/ Tillåter jag mig att må bra idag? Ja, 
hur mycket tjack har jag? Känslorna styrde ju drogen, jag mådde ju bra så länge det 
var bra knark, hade jag inget knark mådde jag inget bra.” (Staffan) 

 
Livsmening 
 
När jag frågar om meningen med livet svarar Ann så här:  
  

”Jag tror inte att jag tänkte så mycket på det, när drogerna kom in då fick ju livet 
mening, det var så det var, jag var väldigt rädd, tror att jag var avstängd eller jag ville 
fly jag ville liksom inte vara med…” (Ann) 

 
Inte heller Staffan upplevde att livet hade någon mening: 
 

”Nej, det fanns ingen mening med livet, det var ju bara ett stort varande /…/ Dagen gick 
ut på att tillgodose sitt begär och sitt missbruk.”  (Staffan) 

 
Lisa säger kort och gott: 
  
 ”Nej, nej, ingen som helst. Nej.” (Lisa) 
 
Kalle berättar att han inte tänkte så mycket kring livsmening: 
 

”Under tiden jag levde i missbruket, jag tänkte inte i såna banor, det var så förvirrat på 
något sätt hela tillvaron. Jag tänkte nog inte så mycket sådana saker över huvud taget. 
Utan det mesta gick åt att jag ska liksom dämpa det jobbiga, skaffa pengar till att få de 
här drogerna, det var nog den meningen man hade.”  (Kalle) 
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Tankar kring andlighet 
 
Jag frågade intervjupersonerna hur de tänkte kring andlighet under tiden med droger. Ann 
berättar: 
 

”Det fanns ju någon period där när vi var hippiesar då pratades ju det om 
reinkarnation och så där och jag tyckte det var urflummigt, jag tyckte det var 
jättekonstigt, och jag vet att hemma hos oss så var det inte tillåtet då att tro på Gud. För 
att, idag har jag förstått att min pappa ville vara Gud.” (Ann) 

 
Lisa berättar att om hon hade några tankar kring det andliga så var det mer ilska inför 
religiösa sammanhang, men också starka skam- och skuldkänslor: 
 

”Någon gång kanske, i såna fall mer arg på att…, eller då tyckte jag att liksom allt det 
där var så skenheligt, falskt så upplevde jag det. /…/ att det var så glatt eller, i religiösa 
sammanhang tror jag, att inte de hade fattat, att inte de visste att det kunde vara så 
svårt och hur det kändes och så här. Jag men så tror jag att jag tänkte. /…/ Så när jag 
kom till kyrkan, för jag liksom, jag gick ju dit om det var dop eller så, jag hade inget 
emot det på det sättet, /…/ så blev jag alltid väldigt, väldigt berörd, så att jag grät alltid 
när jag var i kyrkan under hela den här perioden, jag bara grät oavbrutet. Så att jag 
tänker att nånting nådde, även om jag inte ville det, eller kunde ta in det.” (Lisa) 

 
Kalle säger att han inte hade några tankar kring Gud under den här tiden: 
 
 Nej, ingenting. Gud fanns inte för mig. (Kalle) 
 
Inte heller Staffan upplever att han tänkte så mycket på andlighet: 
 
 ”Nej, jag tror inte att jag gick in nåt djupare i det där.” (Staffan) 
 
Sammanfattning – Tema 1 
 
Tre av intervjupersonerna säger när de ser tillbaka på tiden i missbruk att drogen fungerade 
som en flykt för dem, de beskriver alltså inte att de sökte efter någonting högre snarare än att 
fly, som Jung och Bill W. menar att missbrukare gör, (Royce, 1995). Samtliga är överens om 
att drogerna förändrade deras känslor och sätt att se på sig själva, vare sig det rörde sig om att 
bättra på ett dåligt självförtroende eller att slippa känna rädsla. Tre av de intervjuade säger att 
de led av ångest, en person säger att det var ett normaltillstånd, en annan att den funnits med 
redan från barndomen. Intervjupersonerna säger att de inte upplevde att livet hade någon 
mening under tiden i missbruk, tre personer säger att drogerna var en slags mening och att de 
inte tänkte så mycket kring existentiella frågor som livsmening. Inte heller tankar om det 
andliga var vanliga hos intervjupersonerna under tiden de använde droger av olika slag, en 
person berättar dock om en ilska gentemot religiösa sammanhang vilka hon upplevde som 
skenheliga och oförstående.  
 
Tema 2. Vändpunkt – ett andligt uppvaknande 
 
Under Tema 2 berättar intervjupersonerna om det som blev en vändpunkt och början till ett 
andligt uppvaknande. Här finns också berättelser om vägen ut ur beroendet, samt om tankar, 
känslor och självbild under perioden. 
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Vändpunkt och andliga uppvaknanden 
 
Kalle berättar att det som gjorde att han kunde lämna ett destruktivt liv i missbruk och 
kriminalitet började med allvarliga självmordstankar och planer på en överdos: 
  

”Som jag sa, jag tänkte inte på Gud, jag sökte inte Honom, Gud fanns inte för mig, men 
den här kvinnan som arbetade i fängelset, en kristen kvinna, hon sa att Kalle, det finns 
en Gud som kan hjälpa dig, som kan läka de här såren som plågar dig, sen behöver inte 
du knarket längre. Så att på det sättet kom Gud in i mitt liv, hennes vittnesbörd om Gud 
som blev början. Och hennes ord, det fanns någon som brydde sig om en och som 
älskade mig, och skulle kunna hjälpa mig, det var ju inga hotfulla ord, det var ju goda 
ord egentligen. Visserligen hade inte jag någon tro men jag tog ändå emot det, och där 
började förvandlingen i mitt liv.”  (Kalle) 

 
För Lisa var det flera saker som spelade in, bland annat att hon nyligen haft några 
barndomskamrater på besök och de påminde Lisa om att hon kommit långt bort ifrån sig själv, 
vad hon kommer ifrån och sina värderingar. Att hon pluggade det språk som talas i det land 
varifrån hon är adopterad spelade en viktig roll, men också att hon mådde mycket dåligt 
psykiskt. Lisa berättar: 
 

”Rent konkret var det så här att jag, jag minns det väldigt, väldigt väl. Det var en dag 
jag skulle gå till min terapeut, som jag gick för min ätstörning, och då så sa jag bara till 
henne att jag kan inte åka hem, det går bara inte, därför att precis innan så hade jag 
fått sådana här hallucinationer av att saxar kom mot mig så här, helt sinnessjukt. Då 
var det bara liksom ångest, och jag hade börjat skära i mig emot slutet. Och då sa jag 
så, jag var så rädd, jag var så verkligen rädd för mig själv, vad jag skulle ta mig för, att 
kan inte åka härifrån. Och hon såg det verkligen på mig så att då så gick vi upp och så 
fick jag läggas in på psyket. Och där någonstans så, så uppdagades att, ja men Lisa du 
dricker ju väldigt mycket, för det var nämligen, jag kände så här, när jag hade vart där 
ett dygn, att jag måste ut och få dricka, det här går ju inte.” (Lisa) 

 
När Ann kom fram till det som skulle bli en vändpunkt i hennes liv hade hon 11 år av 
bostadslöshet bakom sig, hon hade bott på mängder av ställen, och många gånger varit 
tvungen att flytta med kort varsel bland annat eftersom hon valde att inte betala sitt uppehälle 
genom sexuella tjänster. Andra saker som spelade in var att hennes son börjat använda droger 
och att hon var rädd för att han skulle dö. Ytterligare en viktig faktor var att hennes egen mor 
avled: 
 

”En annan del är att min son hade börjat använda droger så att jag var rädd att han 
skulle dö. /…/ Och sen dog min mamma, och jag hade aldrig träffat henne drogfri, hon 
hade alltid varit aspackad, och jag pratade med mina halvsystrar som hade bott med 
henne i hela sitt liv i samma by,/…/ och de hade heller aldrig sett henne nykter. Och det 
kändes som att det här var nånting som jag skulle föra vidare, att mina barn hade heller 
aldrig sett mig direkt nykter./…/ Ja det har ju träffat mig nykter men, då var det ju 
liksom en jakt som pågick efter mer.” (Ann) 

 
Staffan kom, som han upplever det, genom Guds försorg till ett av LP-stiftelsens 
behandlingshem där han mötte Gud, detta blev en vändpunkt för honom. Han berättar om ett 
av sina första Gudsmöten under tiden på behandlingshemmet: 
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”Där läser man ju Guds ord varje dag /…/ Guds ord började ju verka i mitt hjärta /…/ 
jag hade ju murat in mig själv då eller, Satan hade väl hjälpt till, och murat in mig själv, 
så att jag var ju instängd. Den muren plockade Gud ner sten för sten, och så kom det ett 
ord när jag var, när jag hade garden nere för att jag, det var ju drogfritt där också /…/ 
Men, då kom det ett ord: ”smaka och se att Herren är god”3, och då tänkte jag, men om 
man har hållit på i 30 år med det här, och försökt både en och två gånger och flera 
gånger, jag vet inte hur många gånger man har försökt, men har aldrig lyckats kan jag 
inte prova och se om Jesus, och jag, ja skäms för de här tankarna, men, ja, det jag vart 
ju intresserad av det då, och jag hade ju en längtan någonstans, jag hade ju ett frö då 
från söndagsskolan också kan man säga, och knäppte mina händer och upplevde den 
där friden direkt, Gud om du finns, ge mig ett tecken, och jag hinner inte mer än få upp 
ögonen då jag känner den här friden, och så tänker jag det, här har jag jagat i hela mitt 
liv efter det, och det här finns bara om man knäpper sina händer. Ja, det är helt 
fantastiskt.” (Staffan) 

 
Kalle berättar om hur han ensam i en fängelsecell tog emot Gud i sitt liv: 
 

”Där i min ensamhet, jag fick nya testamentet, jag började läsa den, kristendom hade vi 
haft i skolan men det var inget som var verkligt, inget som var sant, men nu när jag läste 
nya testamentet, jag bara visste i mitt hjärta, det här är sant. /…/ Jag visste bara i mitt 
hjärta att Jesus lever. Där blev jag född på nytt som Bibeln uttrycker det, det här nya 
livet började i mitt hjärta, jag fick en tro, som en gåva för varje människa som vill ta 
emot. /…/  Där bad jag min bön att Jesus, förlåt mig mina synder, kom in i mitt liv och 
hjälp mig. (Kalle) 

 
Vägen ut ur beroende 
 
Kalle kom till ett av LP-stiftelsens behandlingshem: 
  

”Det nya livet som Jesus gav inne mitt hjärta inne i fängelset, det nya livet fick en chans 
att börja utvecklas, och växa tack vare att jag fick komma in till LP. Och fick stanna där 
en längre tid, fick börja läkas, fick komma in i själavården, fick lära mig att be och läsa 
Bibeln, och möta de här jobbiga sakerna utan att fly till drogerna. Fick en relation till 
Jesus, till Gud, och den relationen har burit mig i 15 år /…/ Och vägen har inte varit 
enkel, men jag har fått hjälp och stöd hela vägen, både från Gud och från människor. 
Framförallt jag har fått den relationen till Jesus som bär, för människorna finns inte 
alltid till hands, människorna är begränsade, och människorna förstår inte alltid allting 
och man kan inte alltid säga allt till andra människor, men till Jesus kan jag göra det.” 
(Kalle) 

 
Lisa berättar om sin väg ut ur sitt missbruk: 

 
”Det började på den avdelningen på psyket, att bara få totalt sjunka ihop där väggarna 
höll liksom. För all min ångest och smärta och allting, och det var en människa där 
också som påverkade mig, en personal, som såg mig, jag kände mig väldigt sedd av 
honom /…/ sen så fick jag kontakt med, på beroendecentrum, så fick jag gå till en 
sjuksköterska där, tre gånger i veckan och ta antabus. Och alla våra samtal som jag 

                                                 
3 Psaltaren 34:9 ”Se och smaka Herrens godhet, 
      lycklig den som flyr till honom!” 
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hade med henne säkert ett år, ett och ett halvt, betydde oerhört mycket. Och det var 
samma sak där tror jag att jag möttes av hopp, eller liksom en tro som jag själv inte 
kunde få fram i mig, men att det verkade ändå som om hon trodde på mig. Men 
däremellan var det ju exakt samma ångest, samma oro, så egentligen så tyckte jag så 
här, jamen vad spelar det för roll, för det är samma skit ändå. Jag såg ingen mening… 
bara total förtvivlan. Men sen ändå, jag gick ju dit, å liksom jag försökte och så här. 
För jag tror bara att jag hade gett mig den på att, mitt liv… jag ska inte, så här ska inte 
mitt liv vara när jag är 42, jag ska liksom inte stå på en krog och dricka drinkar. Nej, 
jag vill ha ett annat liv.” (Lisa)  

 
Ann kom till ett behandlingshem där Minnesotamodellen tillämpades: 
  

”Och sen så gick jag igenom då den här primärbehandlingen vi skulle stanna där i 28 
dagar. /…/ De började påvisa mina ohanterligheter i livet. Om hur jag faktiskt hade 
drogat bort mina barn mer eller mindre konstant. Hur jag var bostadslös och hade 
jättemycket skulder på grund av mina droger, hur jag var fysiskt och psykiskt totalt 
nedbruten av mina droger. Och jag fick faktiskt lära mig att det hade varit mitt ansvar 
att när jag blev vuxen, när jag blev myndig då vid 21 så var det mitt ansvar att göra 
nånting åt mitt liv. /…/ Vi stannade där 8 månader och en vecka, jag jobbade 
jättemycket i programmet, jag skrev de fem första stegen /.../ Och så att, ja, det var 
vägen ur beroende var via 12-stegsprogrammet, skriva i stegen…” (Ann) 

 
Ann poängterade vid det uppföljande telefonsamtalet att det faktum att hennes döttrar kom på 
besök under behandlingstiden och hon fick veta hur de hade haft det under sin uppväxt var 
ytterligare en viktig faktor som bidrog till att kunde bryta sitt beroende.  
 
Tankar, känslor och självbild 
 
Ann berättar att hennes tankar och känslor inför sig själv förändrades: 
  

”Här fick jag ju jättemycket hjälp av att skriva i stegen och utav mina vänner då, all 
feedback jag fick och den förändrades ju drastiskt. Jag skapade mig då en kontakt med 
en högre kraft.” (Ann) 

 
Lisa upplever inte att hennes sätt att se på sig själv förändrades så mycket under den här tiden: 
 

”Inte just då, faktiskt inte, utan det har tagit jättelång tid, och det tänker jag, ja det är fem 
år sen nu, det är ett dagligt jobb faktiskt, men det blir lättare och lättare och det är inte 
alls så mörkt, och det är inte alls så… och jag har förstått att det finns annat, det har 
blivit en liksom mer nyanserad bild av mig. Men jag är inte alltifrån jättedålig, men jag är 
inte alltifrån jättebra heller, utan man är människa.”  (Lisa) 

 
Kalle beskriver att han kämpade mycket med sina tankar och känslor:  
 

”Jag hade väldigt kämpigt med tankarna första tiden, och ska jag stanna eller ska jag 
gå, och alltid i gamla livet när jag hade försökt att sluta med droger på något ställe 
behandlingshem, eller andra ställen, så jag hade kommit till en punkt när jag kände att 
jag orkade inte längre utan då har jag dragit ut, och slagit mig den här sprutan. Och nu 
blev det också så att jag kom till den där punkten, att jag kände det blir så jobbigt, trots 
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att jag hade blivit frälst, hade fått en tro. Men allting var inte iordninggjort här inne i 
själen ändå.” (Kalle) 

 
Sammanfattning – Tema 2 
 
En person berättar att det var det andliga uppvaknandet som blev en vändpunkt i hans liv, två 
intervjupersoner berättar att det andliga uppvaknandet växte fram under behandling och den 
fjärde personen säger att hennes tro kunde börja spira när hon kommit en bit på vägen ut ur 
sitt missbruk. Tre personer har varit på behandlingshem, två av dem på LP-stiftelsen och en 
av dem på ett behandlingshem där Minnesotamodellen tillämpas. En intervjuperson berättar 
att hennes väg ut ur beroendet gick via samtal på beroendecentrum och med hjälp av NA-
möten. Tre av intervjupersonerna beskriver att de arbetade mycket med sina tankar, känslor 
och självbild under tiden de var på väg ur beroendet, att det hjälpte att arbeta i stegen, att det 
andliga uppvaknandet inte innebar att allting var iordninggjort i själen, och att det har tagit 
lång tid att förändra sin självbild.  
 
Tema 3. Nusituation – ett liv utan droger i en andlig verklighet 
 
Under detta tema beskriver intervjupersonerna hur de lever idag, hur andliga upplevelser 
hjälper dem att hålla sig drogfria, de beskriver tankar, känslor och självbild idag. De berättar 
om vad de uppfattar som sin livsmening idag och om hur andliga upplevelser öppnat upp för 
en kontakt med ett djupare jag inom dem. Tema 3 avslutas med några exempel på andliga 
upplevelser som intervjupersonerna gjort. 
 
Ett liv utan droger i en andlig verklighet  
 
Jag frågade intervjupersonerna om deras andliga upplevelser hjälper dem att hålla sig 
drogfria. Så här berättade Staffan: 
 

”Absolut, det gör det ju. Jag börjar ju dagen med att läsa ordet och att be för dagen. /…/ 
Jag vet att jag är beroende av Gud. Helt klart. Och det är ett gott beroende jag menar inte 
att det är någon börda på något vis… /…/ Sen så vet jag att, jag vet ju vem som bor i mig, 
och jag skulle inte kunna, som jag gjorde stack kanyler i armarna, jag skulle inte kunna 
göra det. Jag vet ju vem som bor i mig. Så att det där, det är klart det hjälper.” (Staffan) 

 
Lisa berättar att hon idag kan lämna över till en högre makt: 
 

”Det som vi kallar att lämna över, eller att jag kan bara visualisera som någon slags 
jättestor famn, eller en hand som bär mig, och som finns hela tiden, i all oändlighet. 
Jamen alla de här bilderna som någonstans jag har hittat som hjälper mig, som är i 
någon form av högre makt eller Gud, eller vad det nu är, är jätteviktiga för mig. För att 
det öppnar upp mig, och det ger mig, det skapar trygghet och tillit, och hopp och 
mening också./…/ Det är jätteviktigt för mig, och det är jätteviktigt för det är inte 
självklart för mig att det bara är så här, att jag ska komma ihåg att det är så, utan jag 
får verkligen påminna mig om att, men just det och Gud finns ju, och jag behöver ju 
inte, det är ju inte jag mot världen, alltså det är ju överallt, jag är ju omsluten. Om jag 
vill det, känna den känslan. Ja, och liksom, i det, att ha en Gudstro, ha en bild för det 
och en Gud, det är också att skapa tacksamhet. Och tacksamhet är nånting som 
genererar i att det känns bättre om jag tänker så och känner att jag, vad tacksam jag är, 
och tackar för det, det är nånting som också hjälper jättemycket i drogfriheten.” (Lisa) 
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Även Ann beskriver att hon lämnar över till en högre makt:  
 
”Jag använder de här stegen då. Varje morgon så tar jag första steget då där jag 
erkänner att jag är maktlös inför droger och jag inte kan använda dem. /…/ Det handlar 
om att jag böjer på nacken och jag ber min högre kraft om hjälp att klara av också den 
här dagen utan att använda sånt som är droger för mig.” (Ann)  

 
Ann säger att hon också tar det tredje steget varje morgon, hon lämnar över sin vilja och sitt 
liv till Gud, och att hon lever i det tionde till tolfte steget (se bilaga 2), hon söker kontakt med 
Gud, gör en daglig inventering och arbetar med att föra budskapet vidare till andra. 
 
Kontakt med en djupare aspekt av jaget 
 
Två av intervjupersonerna beskriver att de upplever att de fick en kontakt med någonting 
djupare än sitt ytjag när de gjorde andliga upplevelser: 
 
Staffan: 

”Ja, visst absolut. Det var ju, ingången var ju att, med Guds hjälp börja se på mig själv 
med Hans ögon.” 

 
När vi pratades vid på telefon lade Staffan till att det handlar om att man får ett annat 
perspektiv, att man kan se på sig själv utifrån ett Gudsperspektiv, att det inte längre handlar 
om hur man som individ tänker och känner, och om mig och mitt. Staffan sade att det också 
handlar om att man kan gå från ett självförakt till en upplevelse av att vara skapad av Gud.  

 
Ann: 

”Det är det som jag valt att kalla för intuition eller sjätte sinnet. Ja, jag får en ny 
medvetenhet, jag kan kliva tillbaka en tusendels sekund, eller en hundradels sekund eller 
flera sekunder och stanna upp och känna liksom vad är det som är bra för mig. Vilken 
väg ska jag välja eller hur ska jag göra? Och i det så kan jag få ett svar direkt, och min 
intuition är alltid den tanken som först slår mig, hur knasigt det än är så ska jag välja 
den, börjar jag konstruera saker så blir det fel.” 

 
Tankar, känslor och självbild 
 
Lisa berättar att även om hon har en helt annan självbild idag, så måste hon ändå arbeta med 
den dag för dag. Skillnaden idag är att hon kan se att känslorna är just känslor och att de inte 
alltid speglar verkligheten: 

 
”Fast ibland kan den där känslan av att, är jag inte ganska oduglig börja dominera mig, 
men då känns det ju skönt att idag kunna veta att det är bara en känsla eller en fantasi du 
får upp nu, det är inte verkligheten. Men jag hade inte den, förmågan att liksom tänka så 
när jag började bli nykter, utan det är nånting, tänker jag som jag har lärt mig under 
tiden, så att det har förändrats massa, det har det gjort men det har tagit tid.” (Lisa) 

 
Ann arbetar även hon med sin självbild och berättar att den är på väg att bli bättre: 
 

”Jag hör ju vad andra människor säger, och att ta in det är ganska svårt eftersom jag 
aldrig har haft nån självkänsla eller självaktning. Idag så har jag det, men jag tror inte 
att den är riktigt sann. Jag tror inte att den stämmer överens med verkligheten, utan om 
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min verklighet kanske når upp till 75 % istället för till 100, så har jag ändå kommit en 
bra bit på vägen.” (Ann) 

 
Kalle upplever sig ha ett ganska gott självförtroende idag: 
 

”Jag har nog ganska bra självförtroende, i och med att jag har fått leva såhär sunt om jag 
uttrycker det så under så ordnade förhållanden i snart 15 år, jag har fått känna på mina 
gränser och fått upptäcka mina gåvor och mina förmågor och vet ungefär vad jag är bra 
på och vad jag är dålig på.” (Kalle) 

 
Jag återger här en dialog med Staffan där han berättar om sina tankar kring ångest och oro: 
 
 Staffan: ”Ja, det där med dödsångest, eller ångest, som man hade.” 
 Intervjuaren: ”Finns den kvar?” 
 Staffan:  ”Nej, (knäpper med fingrarna) så där bort, totalt. Och det jag tror ju det att, 

min egen fundering så här att, själen, den vet ju vart den är på väg nånstans, 
så klart man upplever ångest alltså.” 

 Intervjuaren: ”Du menar om den är på väg neråt?” 
 Staffan:   ”Ja, då är man ju solklart på väg ner till helvetet. Och, det är klart man 

upplever ångest då, man vill ju egentligen inte göra det man gör och så 
vidare…” 

 
Ann berättar att hon fortfarande kan uppleva ångest ibland men att hon idag kan hantera den: 

 
”Det som är slående idag är ju att när jag har ångest så blir jag inte rädd eller arg. 
Idag har jag en tillit till att det kommer försvinna frågan är bara när, om en minut eller 
om 15. Ångesten styr inte mitt liv idag, finns den där så är den där och jag vet att den 
kommer gå bort. Jag behöver inte elda på den, och jag behöver inte försöka bli av med 
den heller för den försvinner. Den är inte viktig, den kan vara obehaglig visst kan den 
vara det men jag har alltid haft den.” (Ann) 

 
Även Lisa kan ha känslor av ångest och berättar att hon trodde att sjuksköterskan hon träffade 
på beroendecentrum var tokig när hon sade att Lisa så småningom skulle inse att det var länge 
sedan hon hade haft ångest. Idag är Lisa i just den situationen sjusköterskan beskrev:  
 

”Idag kan jag säga att, jag får långa, långa pauser. Och sen får jag lite ångest, och det 
är helt okej, det är så här. Det, men det är helt okej känner jag bara. Det är helt okej att 
ha en dag som är så där lite, man har lite oro, man vet inte riktigt vad det är, det här 
suget eller vad det är.” (Lisa)  

 
Livsmening idag 
 
Staffan och Kalle beskriver sin livsmening på ett likartat sätt: 
 

”Meningen med livet är att få gemenskap med Gud, få bli frälst och få tryggheten i att 
jag vet att jag är ett Guds barn på väg till himlen, och att göra någonting vettigt under 
tiden man är kvar här, låta andra få veta om att Jesus kan frälsa en, ge det eviga livet, 
och att ställa upp för dem som är i nöd, svaga, det ser jag som meningen med livet 
idag.” (Kalle) 
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”Ha gemenskap med Gud och människor. Att kunna tala om /…/ att livet finns i Jesus och 
det är meningen med livet. Att göra Guds, att hålla Guds bud, att sprida det budskapet.” 
(Staffan) 

 
Lisa säger så här: 
 

”Ja men det är faktiskt nästan varje dag som jag vaknar upp och tycker att det är helt 
okej att gå upp och tycker att det är mening och så här. /…/ Jag har fått jobba hårt på 
det tycker jag, eller inte så här att jag har fått jobba jättehårt, men att förstå att liksom, 
jamen meningen det är nuet. Det är nuet som är viktigt på ett sätt.” (Lisa) 

 
Ann berättar att hon inte är riktigt säker på vad som är meningen med livet, och att hon 
kanske inte heller behöver veta det, men att hon ska göra så gott hon kan och ta sitt ansvar, 
dessutom ser hon sin roll som förälder som en del av sin livsmening: 
 

”Vad är meningen med mitt liv? Jag har fött mina två barn, jag kan visa dem att det går 
bra att leva nykter och drogfri, och jag hoppas att de väljer bort alkoholen, och jag 
hoppas att det sker snart innan det händer nåt. Och jag tror att det, det är en bra 
mening. Det räcker med min jordiska mening här. Just nu då, sen finns det säkert nån 
annan nivå eller någonting jag ska uträtta som jag inte förstår och som jag inte ska 
förstå, och jag ska inte grubbla där.” (Ann)  

 
Andliga upplevelser och erfarenheter 
 
Lisa berättar att hon tror att för att kunna förändras så behövde hon inse att hon led av andlig 
brist. Under hennes väg ut ur beroende hade hon svårt att våga tro, svårt att våga lämna över 
till någonting större än hon själv och släppa in någonting annat än sig själv i sitt liv. Idag kan 
hon göra det men hon beskriver att hon fått arbeta hårt för att kunna göra det. Så här berättar 
hon om sina andliga upplevelser: 
 

”Jag kan släppa in nånting annat i mitt liv. /…/ Just det här att lämna över, det är inte 
bara jag och mig och mitt i mitt liv utan det finns någonting annat, jag kan göra en viss 
del som jag har ansvar över och resten får jag lämna över, men också att det finns 
nånting större som faktiskt har ett spel med i mitt liv. Och det kan man ju i början tycka 
är så himla obehagligt. Och det var nog det jag tyckte väldigt länge, att jag vill ju ha 
kontroll över mitt liv. Men idag när jag påminner mig om det, så är det så himla skönt, 
för det är som, det är inte så skrämmande. Då blir det bara så här, jamen det är helt 
okej. Jag är älskad oavsett.” (Lisa) 

 
Lisa förtydligade vid det uppföljande telefonsamtalet att det ofta handlar om att kunna lämna 
över sin oro inför framtiden och att det bidrar till att det inte blir lika otäckt och skrämmande, 
det kommer inte att hända något farligt även om inte hon vet precis vad som kommer att ske.  
 
Kalle berättar om en av sina andliga upplevelser som han hade under tiden han bodde kvar på 
behandlingshemmet och arbetade som målare: 
 

”En dag kände jag bara att jag skulle gå från matsalen tidigare, ville vara ensam, 
någonting som gjorde att jag kände så, ensam upp till lägenheten och då gjorde jag det, 
och då kom Gud så nära mig, så kände jag bara smalt ner i Hans kärlek, jag kände 
Hans helighet, och kände bara en sådan längtan att, Jesus jag vill verkligen följa Dig, 
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hjälp mig, och tårarna rann och fick bli fylld av den helige Ande. /…/ Och sånt kan man 
inte förklara egentligen, det måste man uppleva hur Gud kommer så nära en och 
omsluter en och det som finns i Gud det är helighet och det är renhet, och det är kärlek 
och… och komma in i den hur ska man förklara det, det går inte att förklara det går 
bara att uppleva. Det var ett sånt där starkt möte med Gud rent känslomässigt.” (Kalle) 

 
Staffan berättar om ett tillfälle när han nyligen blivit frälst och upplevde att han ibland hade 
svårt att tro på vissa saker, något som han beskriver som påverkan från det onda. Den här 
upplevelsen hade Staffan på ett tältmöte: 
 

”Jag var pånyttfödd enligt vad Bibeln talar om, men jag fick också attacker ifrån den 
onde då. Det här kan du inte bara köpa, och det här kan du inte tro på mötet då, och sen 
reser sig en kvinna, en syster då och börjar tala i tungor, det var ett budskap från Gud, 
och sen när hon är klar då så reser sig en man i andra änden av tältet då med uttydning 
av det här. Och då fick jag en attack, ja men det här kan du inte bara köpa, jag fick en 
attack ifrån den onde. Hur kan de försöka inbilla mig att en, kan börja, ja förstår du, kan 
börja förklara vad hon… Så jag rusade utifrån mötet, och på den tiden så rökte jag 
fortfarande, så jag gick ner och så tog jag ett bloss, och så fick jag bara, malde det tankar 
så här, det där kan du ju inte bara köpa, du måste ju se till att du kommer ut härifrån. Det 
här övergår mitt förstånd. Men, då gör Gud en grej som är helt fantastisk, det fanns vid 
det här tillfället tre barn, förmodligen syskon, de här tre barnen kommer fram till mig och 
ställer sig, säger ingenting, och det är en lite längre, jag vet inte om det var en kille då, 
och sen så var det en mindre och så en tredje då (visar med handen tripp, trapp, trull). 
Och jag får en tanke, jag behöver inte förstå alltihop för jag är pånyttfödd. /…/ Som det 
lilla (barnet). Jag är där ungefär (visar med handen nära golvet). Släpp taget liksom. Så 
gick jag in igen.” (Staffan) 

 
Ann berättar om när hon skulle begrava sin son: 
 
”Det absolut allra värsta jag har gjort det var ju att begrava min son. Och den morgonen då 
när jag skulle begrava honom var så jobbig. Och tänkte jag så här, att jag tar det jag har, så 
jag lämnar över mitt liv och min vilja i Guds händer, så ber jag att Gud bär mig genom 
dagen. /…/ Och ja det blev en okej dag. Och där kan jag ju känna idag, senare när jag tittar 
tillbaka på det så var det ju faktiskt så att Gud bar mig den dagen. /…/ Men sen så skulle alla 
gå ut och dricka gravöl, och då kan jag känna att den här kraften igen kom in och Lasse och 
jag hade bestämt att vi skulle kanske gå på möte så att jag bara tar honom och säger vi drar 
hem nu. För då var klockan ganska mycket så vi åker hem, sliter av oss kläderna på med 
andra och så iväg på ett NA-möte. Och hade jag inte gjort det så hade jag nog inte levt idag.” 
(Ann) 
 
Sammanfattning – Tema 3 
 
Under Tema 3 har jag lyft fram citat från tre intervjupersoner där de berättar att deras andliga 
upplevelser hjälper dem att hålla sig drogfria, en person säger att han är beroende av Gud, 
men att det är ett gott beroende, en annan säger att det handlar om att ödmjuka sig, en tredje 
berättar om tryggheten i att ha tillgång till en andlig verklighet. Intervjupersonernas tankar, 
känslor och självbild har förändrats, två av dem säger att de har en helt annan självbild idag 
men att de fortfarande måste jobba på den, en tredje säger att han idag har ett gott 
självförtroende och en ganska god självkännedom, han vet vad han är bra på och vad han är 
lite sämre på. Detta stämmer överens med Zemore och Kaskutas (2004) studie där de menar 
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att ett tillfrisknande från ett beroende kräver en radikal förändring i såväl ett kognitivt 
perspektiv som ett andligt. En av intervjupersonerna beskriver att hans ångest idag är som 
bortblåst, två personer säger att de fortfarande kan uppleva ångestkänslor men att de idag kan 
se att de bara är just känslor och står ut med att ha dem, ångesten styr inte längre deras liv.  
 
Två av intervjupersonerna beskriver en traditionell kristen livsmening, en person säger att 
nuet är ett slags mening och den fjärde personen säger att hon inte vet helt och fullt vad som 
är meningen men att hon kan leva med det. Alla intervjupersonerna har idag andliga 
upplevelser, de ser dock lite olika ut.  
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Kapitel 6. Analys 
 
I detta analyskapitel tolkas resultatet utifrån de teman som presenterats i 
resultatredovisningen. Efter deltolkningen utifrån de olika temana följer en helhetsanalys och 
en kritisk reflektion. Jag har valt att dela upp analysen utifrån de teoretiska analysverktyg som 
används i studien, detta för att tydliggöra det hela.   
 
Tema 1. Ett liv med droger 
 
Transpersonell psykologi 
 
Under den tid intervjupersonerna var beroende kan av droger kan ingen av dem sägas ha haft 
kontakt med sitt transpersonella själv. Ingen av dem hade särskilt mycket tankar kring 
andlighet utan säger sig ha varit blockerade. Man skulle kunna hävda att intervjupersonerna 
under denna period var fast i sina tänkande själv utifrån hur de definierade sig själva och 
omgivningens tankar om dem som beroende, i sina emotionella själv då de styrdes av tankar 
och känslor, och sina funktionella själv utifrån hur de upplevde att de fungerade eller inte 
fungerade i relation till omvärlden (Deikman, 1982).  
 
Kognitivt perspektiv 
 
Intervjupersonerna har berättat att de hade negativa tankar om sig själva och att de led av 
ångest och oro samt att de hade dålig självbild under tiden de använde droger. De berättade 
vidare att dessa känslor försvann eller dövades när de använde droger eller drack alkohol. 
Detta skulle kunna visa på att intervjupersonerna hade dysfunktionella tankar och beteenden 
vilka hade sin grund i förvrängda uppfattningar och tolkningar (Payne, 2002). Det skulle 
också kunna peka på att de intervjuade identifierade sig med den subpersonlighet som stod för 
beroendet (Bewley, 1993).  
 
En av intervjupersonerna berättade att hon blev matad med information som sade att hon var 
värdelös och borde placeras på mentalsjukhus och att hon till slut trodde på detta. Detta kan 
ses som ett exempel på hur människor tar till sig "kunskap" om sig själv genom (assimilation) 
att införliva vad omgivningen säger om henne i sina egna tankar och genom ackommodation 
(anpassning) till omgivningen (Perris, 1989).  
 
Livsmening 
 
Ingen av intervjupersonerna sade sig ha haft en positiv livsmening under tiden med droger, 
hade de någon alls så var den att skaffa droger och tillgodose begäret efter dessa. Frankls 
(2000) idéer om livsmening säger att det är upp till var och en att finna meningen med livet 
och att denna mening kan variera över tid. Intervjupersonernas svar kan tolkas som att de 
ännu inte funnit meningen med livet eller att deras droganvändande fungerade som en slags 
mening under en viss period av livet. Även Antonovskys (1991) tankar om meningsfullhet går 
att applicera på intervjupersonernas svar. Det går att tolka svaren som att de inte fann att livet 
var meningsfullt och att det inte heller fanns någon mening i att satsa på att ta sig igenom 
svårigheter och problem utan att de använde drogerna som en flykt för att slippa konfrontera 
de utmaningar som livet bjuder. 
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Tema 2. Vändpunkt – ett andligt uppvaknande 
 
Transpersonell psykologi 
 
De fyra intervjupersonernas vändpunkter ser ganska olika ut, men alla har förr eller senare 
kommit i kontakt med en andlig eller tranpersonell verklighet och de har så småningom 
kunnat öppna upp för någonting större än de själva. Detta stämmer överens med den 
transpersonella psykologins tankar om hur man kan nå bortom egot. Där talar man om att man 
måste lära sig att se att självet inte är en separat, självständig enhet utan en del av någonting 
större, ett öppet system som förhåller sig till den direkta omgivningen och till universum 
(Vaughan, 1985).  Small (2001) visar på effektiviteten i att öppna upp för en högre makt när 
det gäller tillfrisknande från beroende, och detta kan ses som överensstämmande med vad 
intervjupersonerna berättat, att skapa sig en kontakt med en högre makt eller en andlig 
verklighet har hjälpt dem att tillfriskna eller bryta beroendet, samt hålla sig drogfria. 
 
Kognitivt perspektiv  
 
Även intervjupersonernas berättelser om tankar och känslor ser olika ut, någon berättar att 
förändringen i sättet att se på sig själv kom långt senare än själva vändpunkten, en annan 
berättar att hon började arbeta med tankar, känslor och självbild ganska snart efter 
vändpunkten och en tredje att det tog tid innan allt var "iordninggjort inne i själen". Enligt 
Perris (1989) krävs en personlig utveckling för att individens grundläggande 
meningsstrukturer ska kunna förändras. Även Zemore och Kaskutas (2004) hävdar att 
personer med beroendeproblematik måste genomgå radikala förändringar beträffande såväl 
kognitiva perspektiv som andliga. Oavsett hur förändringen sett ut och hur lång tid den tagit 
har alla intervjupersoner förändrat sina meningsstrukturer och genomgått en radikal personlig 
utveckling. De intervjupersoner som har anknytning till NA är mer medvetna om hur denna 
förändring och utveckling har gått till och hur den förändras dag efter dag eftersom de arbetar 
aktivt med detta i tolvstegsprogrammet (se Bilaga 2).  
 
Tema 3. Nusituation – ett liv utan droger i en andlig verklighet 
 
Transpersonell psykologi 
 
Samtliga intervjupersoner har beskrivit betydelsen av ett andligt tillfrisknande för att kunna 
bryta beroendet, och att de under tiden de missbrukade alkohol eller tog droger var blockerade 
för den andliga verkligheten, att de var för uppfyllda av annat för att kunna bry sig om den 
andliga verkligheten. En av de intervjuade berättar att han idag kan se att anledningen till att 
han använde droger var för att fylla ett slags Gudshål inom honom, jämför Jung och Bill W. i 
Royce (1995). Idag säger han att han äntligen funnit det som kan fylla igen det hålet, 
nämligen tron på Jesus. En annan intervjuperson beskriver att hon när hon gav upp sin sista 
drog, sockret, blev ännu mer öppen för det andliga. Hon berättar att även om hon slutat med 
alkohol och droger så gjorde sockeranvändandet att hon inte kunde få samma kontakt med 
den andliga världen. Den tredje intervjupersonen berättar att hon hade en längtan efter tröst 
och förlåtelse men att det är först som drogfri hon kan acceptera att det finns en högre makt 
som hon kan finna tröst och förlåtelse hos. Här kan man se exempel på att intervjupersonerna 
låtit den andliga verkligheten bli en del av deras liv, och att de tack vare detta har kunnat 
uppnå en känsla av välmående och andlig hälsa i enlighet med den transpersonella 
psykologins tankar (Cowley, 1993).  
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Som tidigare påpekats led samtliga intervjupersoner tidigare av ångest och två av dem 
beskriver att de plågades av oro. Idag kan de hantera dessa känslor, och styrs inte längre av 
dem. De kan erkänna känslorna och upplevelserna och tillåta sig själv att känna dem då de vet 
att de inte är känslorna utan bara upplever dem. Detta skulle kunna betyda att 
intervjupersonerna har börjat få kontakt med sitt transpersonella själv (Vaughan, 1985). 
 
Kognitivt perspektiv  
 
Intervjupersonerna har alla beskrivit att de har ett helt nytt liv idag, inte bara för att de inte 
längre tar droger, utan också då de har ändrat sitt sätt att tänka och sin syn på sig själva. De 
har bytt ut det som tidigare var sanningar i deras liv mot något nytt, man skulle kunna säga att 
det har skett ett slags inre paradigmskifte (Perris, 1989). Man kan hävda att de har bytt ut ett 
destruktivt sätt att tänka, känna och handla mot ett fungerande sätt. Intervjupersonerna 
berättar också att de idag har ett bättre självförtroende och kan se att de inte är värdelösa, så 
som de kände att de var under den tid de tog droger. Jag tycker mig kunna se en tydlig 
kognitiv förändring hos samtliga intervjupersoner, och att denna förändring har bidragit till att 
kunna bryta beroendet samt att kunna kvarstå i drogfrihet.  
 
Känslor av ångest fanns hos alla intervjupersonerna under tiden de använde droger, detta 
skulle kunna bero på att de hade felaktiga tankar om sig själva eller en förvrängd uppfattning 
om verkligheten (Payne, 2002). Idag är de antingen helt fria från ångest eller så upplever de 
att de kan härbärgera och hantera den, ångesten styr inte längre deras liv vilket visar på 
förändringar i deras inre meningsstrukturer, tankar och känslor (Perris, 1989). 
 
Livsmening  
 
Samtliga intervjupersoner beskriver idag att kan se att deras liv har en mening, något som 
Frankl (2000) menar är nödvändigt, och ett grundläggande behov hos människan. Antonovsky 
(1991) säger, som tidigare påpekats, att meningsfullhet har en motiverande effekt på 
människan och att den kan innebära att människan ser att livet är värt att satsa på även om det 
innebär svårigheter. Intervjupersonerna talade om att de använde drogen som en flykt och de 
uttryckte att livet inte hade någon mening, alternativt att drogerna var meningen. Att de idag 
inte längre använder droger för att fly under problem och bekymmer kan tolkas som att de 
nått en annan mening som skänker en trygghet och en vilja att ta sig igenom en utmaning och 
göra det bästa av den (Antonovsky, 1991).  
 
Att intervjupersonerna idag har funnit en mening med livet kan tolkas som att de lever nära en 
andlig verklighet. West refererar till Elkins (Elkins, et al, 1998 i West, 2000:10) som listar ett 
antal beståndsdelar varav vilka andlighet består av. En av dessa beståndsdelar är att finna att 
livet är meningsfullt. En annan att den andliga personen har ett kall i livet (Elkins, et al, 1998 i 
West, 2000:10), exempelvis att hjälpa andra att vilket två av intervjupersonerna uttryckte som 
en del av sin livsmening. 
 
Helhetstolkning enligt den hermeneutiska cirkeln 
 
De teman som använts i intervjuguiden samt i resultatredovisning och analys är av 
processrelaterad karaktär. Med hjälp av dessa teman har intervjupersonernas berättelser om 
vägen in i beroende, vändpunkt och nusituation presenterats. Temana är individuella men går 
ändå hand i hand då de beskriver en människas utveckling från beroende till drogfrihet, detta 
gör att det går att hitta mönster mellan delar och helhet och underlättar en helhetstolkning.  
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Det kognitiva perspektivet har givit möjlighet att analysera materialet på objektnivå medan 
den transpersonella psykologin skapat förutsättningar för att analysera på en djupnivå. Dessa 
två teorier kan med fördel kombineras då de kompletterar varandra. De ger tillsammans med 
Frankls teorier kring livsmening (2000) och Antonovskys teorier kring meningsfullhet (1991) 
en multidimensionell analys av beroendeproblematik (Hutchison, 1999). 
 
Samtliga personer har beskrivit att de genomgått en förändring eller förvandling efter det att 
de brutit sitt beroende. Detta stämmer väl överens med tankarna om paradigmskifte inom det 
kognitiva perspektivet (Lundh i Perris, 1989). De har fått omvärdera sina grundantaganden 
kring det egna livet då dessa inte längre fungerat. Vidare har intervjupersonerna tagit in nya 
fakta om sig själv och om omgivningen, man kan tala om en revolution i deras respektive 
meningsstrukturer. De har skapat ett nytt funktionellt sätt att handla, känna och tänka (Lundh i 
Perris, 1989). 
 
Alla intervjupersoner säger att de idag ser att livet har en mening, något de inte gjorde under 
den tid de var beroende av olika droger. De har hittat den vilja till mening som Frankl (2000) 
talar om, de har tolkat nya livserfarenheter och på så sätt upptäckt vad som är livets mening 
för just dem. Även om tre av intervjupersonerna idag lider av svåra sjukdomar, i vissa fall 
åsamkade av droganvändandet, så upplever de att det finns en mening i att kämpa vidare. De 
har funnit den motivation som Antonovsky talar om, en meningsfullhet i livet som gör att det 
är värt att lägga kraft på att bemöta motgångar och göra sitt bästa (1991). Den inställning till 
livets mening som intervjupersonerna har idag går även att tolka utifrån det kognitiva 
perspektivet, i och med att de har förändrat destruktiva sätt att tänka och handla kan de idag 
finna en mening (Payne, 2002).  
 
De intervjuade lever idag nära en andlig verklighet och man skulle kunna hävda att de blivit 
medvetna om sin andlighet (Frankl, 1987). Intervjupersonerna kan idag se att de inte är sina 
känslor och tankar utan endast upplever dem. De kan se på dem på ett objektivt sätt och är 
inte offer inför dem, detta kan visa på att de börjar finna sitt transpersonella själv, den kärna 
som finns inom oss och förblir opåverkad av tankar och känslor (Vaughan, 1985). 
 
Kritisk reflektion  
 
I de resultat som framkommit i denna studie finns det inga direkta citat där intervjupersonerna 
beskriver hur de fått kontakt med sitt djupjag i enlighet med den transpersonella psykologin. 
Däremot finns indirekta data som visar på att intervjupersonerna har upplevelser av 
transpersonell karaktär. Dessa upplevelser är transpersonella i den mening att de transcenderar 
de vardagliga upplevelserna. Ett exempel på sådana upplevelser är det som Kalle beskrev : 
 

”…då kom Gud så nära mig, så kände jag bara smalt ner i Hans kärlek, jag kände Hans 
helighet, och kände bara en sådan längtan att, Jesus jag vill verkligen följa Dig, hjälp 
mig, och tårarna rann och fick bli fylld av den helige Ande. /…/ Och sånt kan man inte 
förklara egentligen, det måste man uppleva hur Gud kommer så nära en och omsluter 
en och det som finns i Gud det är helighet och det är renhet, och det är kärlek och… och 
komma in i den hur ska man förklara det, det går inte att förklara det går bara att 
uppleva. Det var ett sånt där starkt möte med Gud rent känslomässigt.” (Kalle) 

 
Ett exempel på en upplevelse av ett högre medvetande är det som Ann beskrev: 
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”Det är det som jag valt att kalla för intuition eller sjätte sinnet. Ja, jag får en ny 
medvetenhet, jag kan kliva tillbaka en tusendels sekund, eller en hundradels sekund eller 
flera sekunder och stanna upp och känna liksom vad är det som är bra för mig.” (Ann) 

 
Ovanstående exempel kan ses i relation till Frankls (1987) tankar kring behovet av att 
medvetandegöra det omedvetna andliga inom oss.  
 
Även om det inte framkom några direkta data eller citat som visar på konkreta upplevelser av 
direktkontakt med exempelvis djupjaget så är ändå transpersonell psykologi den teori som är 
bäst lämpad för att kunna förstå och analysera andliga upplevelser, och man kan således 
argumentera för att den transpersonella psykologin har varit ett lämpligt analysverktyg för 
denna studie. Man bör beakta att transpersonell psykologi brukar definieras som att den 
fokuserar på transcendenta upplevelser och transcendenta värden i vid mening (West, 
2000:32). Transpersonell psykologi fokuserar alltså inte enkom på upplevelser bortom egot 
utan också på direkta och indirekta erfarenheter av en transpersonell verklighet, relaterad till 
andliga dimensioner i mänskligt liv. Transpersonell psykologi beaktar således förändrade 
medvetandetillstånd och andliga upplevelser, utveckling och så kallade andliga omvändelser 
eller andliga "turning points" (Braud & Anderson, 1998:37, 103 f). De beskrivningar som 
intervjupersonerna givit ger många exempel på sådana transpersonella upplevelser i 
betydelsen andliga upplevelser i vid mening och som har förändrat intervjupersonernas liv så 
att de kunnat bryta ett beroende av alkohol eller droger.  
 

 38



Kapitel 7. Diskussion 
 
Kapitlet innehåller en sammanfattning av resultaten utifrån frågeställningen, tolkning av 
resultaten i förhållande till tidigare forskning, metoddiskussion, slutsatser samt förslag till 
fortsatt forskning.  
 
Sammanfattning av resultaten utifrån frågeställningen 
 
Den frågeställning jag har utgått ifrån i uppsatsarbetet har varit: Hur beskriver ett mindre 
urval av intervjupersoner sina erfarenheter av andliga upplevelser för att kunna bryta ett 
beroende, samt för att kunna kvarstå i drogfrihet? Eftersom intervjupersonerna är fyra olika 
individer har jag fått fram fyra olika berättelser om deras erfarenheter av andliga upplevelser. 
Det som alla har gemensamt är att andliga upplevelser har haft stor betydelse för att kunna 
bryta ett beroende och att sådana upplevelser har fortsatt betydelse för att kunna kvarstå i 
drogfrihet.  
 
Tolkning av resultat och relation till tidigare forskning 
 
Jag finner att mina resultat i stort ligger i linje med tidigare forskning i det att ett andligt 
tillfrisknande och en relation till en högre makt har betydelse för att kunna bryta ett beroende 
och kvarstå i drogfrihet och att en person med beroendeproblematik måste förändra sitt 
tankesystem för att kunna fungera i världen (Bewley, 1993; Zemore & Kaskutas, 2004, Small, 
2001). Intervjupersonerna har beskrivit att de är "burna" av Gud eller av en högre makt och att 
de kan känna frid inför att lämna över till denna högre makt, de behöver inte längre klara av 
allting själv. Detta stämmer väl överens med vad Johansson (1997) och Gerdner (1995) visar 
på. Vidare kan detta tolkas som att de fått kontakt med en transpersonell dimension av 
verkligheten (jfr Grof & Grof, 1990; Grof, 1994). Intervjupersonerna har bland annat sagt att 
de idag inte lider av ångest på samma sätt som de tidigare gjorde, detta kan ses som 
överensstämmande med Einhorns (1999) tankar kring att en andlighet integrerad i 
personligheten ger mindre ångest samt en ökad trygghet.  
 
Som tidigare påpekats i resultatkapitlet utryckte tre av intervjupersonerna att de använde 
drogen som flykt snarare än att de sökte efter något när de ser tillbaka på livet med droger. 
Detta går således emot de tankar som Bill W. och Jung (Royce, 1995), och som Grof & Grof 
(1990) uttrycker. En av intervjupersonerna säger dock att han idag vet att han försökte fylla 
ett Gudsformat hål inom sig, och alla intervjupersonerna uttrycker att det andliga 
tillfrisknandet är det som gjort att de idag kan leva drogfritt. De säger också att de med hjälp 
av drogerna kunde få respit från ångest och oro och uppleva en tillfällig frid (jfr Grof, 1994).  
 
Metoddiskussion 
 
Då jag ville undersöka hur personer med egen erfarenhet på området beskriver sina 
erfarenheter och ta del av deras upplevelsevärld (Kvale, 1997) föll det sig naturligt att 
använda en kvalitativ metod. Som tidigare påpekats bör man alltid fundera över de 
konsekvenser en djupintervju kan få för undersökningspersonen, de fördelar som kommer av 
den nya kunskap som produceras bör väga tyngre än de eventuella nackdelar som 
undersökningen kan innebära för den intervjuade (Kvale, 1997). De personer som intervjuats i 
denna studie har dock uttryckt att det varit en positiv upplevelse för dem själva och att de 
gärna vill dela med sig till andra människor om det kan hjälpa någon.  
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Fördelen med att välja en kvalitativ metod för denna studie har varit att intervjupersonernas 
fylliga berättelser har givit täta beskrivningar vilket kan sägas ha lett till en god intern 
validitet (Patton, 1990). Genom tematiseringen av resultatet har det gått att nå en 
förståelsekunskap kring fenomenet andlighet och beroende.  
 
Som tidigare påpekats är en av nackdelarna i kvalitativ forskning är att man trots fylliga 
beskrivningar aldrig säkert kan veta hur pass typiska de intervjuades berättelser är (Marsh, et 
al, 1978:20). Det går emellertid att anta att de är ganska typiska för just personer med 
beroendeproblematik som kunnat bryta beroendet tack vare andliga upplevelser.  
 
Slutsatser 
 
En preliminär slutsats som kan dras utifrån de resultat som studien inbringat är: 
 

- Samtliga intervjuade beskriver att andligheten haft stor betydelse för att de skulle kunna 
bryta beroendet och hålla sig drogfria. Detta pekar på att det är viktigt att erkänna den 
andliga aspekten såväl som den fysiska och psykiska inte minst i det sociala arbetet 
särkskilt vid beroendeproblematik.  

 
En implikation av studiens resultat är att man kanske borde diskutera om det inte vore 
önskvärt att under socionomutbildningen få studera mer i detalj hur andliga perspektiv kan 
vara ett bidrag i det sociala arbetet.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en liknande mer omfattande kvantitativ studie för 
att utforska om det går att generalisera kring ämnet. Ett annat förslag är att göra en studie ur 
ett observatörsperspektiv och intervjua alternativt skicka ut enkäter till socialsekreterare som 
kommit i kontakt med fenomenet samt till behandlingspersonal på några av LP: s eller 
Minnesotamodellens behandlingshem. Vidare kan det vara av intresse att göra studier som 
undersöker vad som händer med dem som genomgår en behandling inom ett andligt program 
men inte lyckas bli drogfria utan faller tillbaka i beroende, samt att undersöka om det finns 
någon risk att personer med beroendeproblematik kan fastna i ett andligt beroende.  
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Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE  
Tema 1: Vägen in i beroende 

• Hur skulle du vilja beskriva din väg in i beroende? Berätta om din väg in i beroende. 
• Hur skulle du vilja beskriva din självbild under den perioden? Hur var ditt 

självförtroende? Hur tänkte du om dig själv? Positivt eller negativt? 
• Hur var dina känslor under perioden? Hade du ångest? Kände du oro? 
• Hur tänkte du när du tog droger? Hur var dina känslor då? Var dina känslor 

annorlunda innan du tagit drogen och efteråt? På vilket sätt? 
• Hur tänkte du om livet? Hade det någon mening? Vad var meningen? 
• Hur tänkte du kring andlighet/religiositet under den tiden? Var du negativ eller positiv 

till andlighet?  
 
 
Tema 2: Vändpunkt 

• Hur skulle du vilja beskriva det som ledde fram till en vändpunkt i ditt liv? Vad var 
det som gjorde att du kom till en vändpunkt i beroendet? Kan du berätta om när det 
vände? Vad hände då?  

• Hur skulle du vilja beskriva din väg ut ur beroendet? Kan du berätta om din väg ut ur 
beroende? 

• Kan du berätta om hur vändpunkten påverkade din självbild/ditt självförtroende? Hur 
tänkte du om dig själv då? Vad hade du för känslor? Var de positiva eller negativa?  

• Vad betyder andliga upplevelser för dig? Vad står det för? Kan du berätta vad andliga 
upplevelser är för dig? 

• Hur skulle du vilja beskriva dina andliga upplevelser i samband med vändpunkten? 
Kan du beskriva de andliga upplevelser du hade under den här tiden? Vad var det som 
hände? När hände det? Var du ensam? Var det en stark upplevelse? Vad handlade det 
om? Var det en konkret upplevelse? Såg du Gud eller Jesus? Upplevde du en andlig 
värld? Upplevde du en högre makt? Var du vaken eller drömde du? Vad kände du 
inför detta? Vad hörde du? Förstod du vad som hände? Vad tänkte du inför detta? Blev 
du rädd? 

• Var du nykter eller påverkad av droger när du hade de andliga upplevelserna? 
• Hur tänkte du kring livet under den här tiden? Hade det någon mening? Vad var 

meningen? 
• När du hade de andliga upplevelserna, kände du då att du fick kontakt med en djupare 

aspekt av dig själv? Kan du beskriva hur det kändes? 
 
Tema 3: Att fortsätta leva drogfritt 

• Hur är ditt förhållande till droger nu?  
• Hur skulle du vilja beskriva dina erfarenheter av andliga upplevelser/religiösa 

upplevelsers betydelse för att kunna vara drogfri? Hjälper dina andliga upplevelser dig 
att hålla dig nykter? På vilket sätt? Har du andliga upplevelser nu också? Kan du 
berätta om dem? Har du nytta av dina tidigare andliga upplevelser? På vilket sätt? 

• Hur skulle du vilja beskriva din självbild nu? Har dina andliga upplevelser påverkat 
ditt självförtroende? På vilket sätt? Hur är ditt självförtroende nu? Hur tänker du om 
dig själv nu? Hur är dina känslor nu? Positiva eller negativa? 

• Hur tänker du kring livet nu? Har det någon mening? Vad är meningen? Har dina 
andliga upplevelser påverkat din syn på livet? Har de påverkat din syn på meningen 
med livet? På vilket sätt? 
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Bilaga 2 
Anonyma Narkomaners 12-stegsprogram 
 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit ohanterliga. 

2. Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd tillbaka. 

3. Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, som vi uppfattade 

honom. 

4. Vi gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva. 

5. Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra 

fel. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. 

7. Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde en förteckning över alla personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra 

dem alla. 

9. Vi gottgjorde dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta skulle skada 

dem eller andra. 

10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.  

11. Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, som 

vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och 

styrkan att utföra den. 

12. När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi att 

föra detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter.  

                  (Ur: Anonyma Narkomaner) 
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