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ABSTRACT OCH NYCKELORD  

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur den religiösa aspekten av 

tolvstegsprogrammet upplevs av icke-troende deltagare samt vilken upplevd betydelse den 

religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet har för deltagarna för att bli fria från sitt beroende. 

Undersökningen är en intervjustudie där tre respondenter från tolvstegsprogrammet deltagit i 

semistrukturerade djupintervjuer. Materialet från intervjuerna har kodats och analyserats 

utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv. Undersökningen fokuserar på andlighetens 

påverkan på tillnyktrandet. Studien utgår från den svenska modellen av programmet och 

jämförs med resultaten från en studie av Tonigan, et al., (2013) som genomförts i USA.  

Resultatet visar att deltagarna har en syn på programmet som fungerande och att andligheten 

inom programmet har en positiv påverkan i tillfrisknandet från alkoholberoende. Två av tre 

deltagare anser att andligheten har varit en betydande faktor i återhämtningen från sitt 

alkoholberoende och den tredje ser att andligheten har varit en hjälpande men ej betydande 

faktor för möjligheten att bli fri från sitt beroende. Två av tre deltagare beskriver en känsla av 

motstånd eller rädsla gentemot det religiösa innehållet i programmet i inledningen av 

behandlingen, varav den ena av dessa har förändrat sin uppfattning senare i behandlingen och 

den andra behövt hitta tekniker för att ta till sig programmets innehåll utan en koppling till 

’Gud’.  

 

 

Nyckelord: Tolvstegsprogram, tro, spiritualitet, anonyma alkoholister, religion, tillnyktrande, 

alkoholberoende, drogberoende, missbruk 
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1 Inledning 

Andlighet och religiositet är för de flesta inte det första som kommer till tanken när man talar 

om sjukvård, men tittar man på beroendesjukdom så är det ett vanligt förekommande inslag. 

En av Sveriges mest använda metoder vid alkohol- och drogberoende är en tolvstegsbaserad 

behandling tillsammans med motivationshöjande samtal, kognitiv beteendeterapi och olika 

typer av återfallsprevention (Socialstyrelsen 2019, s. 8). Tolvstegsprogrammet grundar sig på 

självhjälpsgruppen Anonyma Alkoholister som uppstod på 1930-talet i USA. En grundsten 

inom tolvstegsbehandling är fokus på andlighet, som delvis kommer till uttryck konkret i de 

tolv stegen, men också i litteratur, samtal och handling hos de som genomgår en 

tolvstegsbehandling (Anonyma Alkoholister 2012). 

I denna studie undersöks vilken betydelse de religiösa inslagen i tolvstegsbehandlingen har 

för deltagare - som innan behandling inte haft någon tro eller religiositet - i deras 

tillfrisknande från alkohol- och drogberoende, samt hur dessa inslag upplevs för dessa 

deltagare. I intervjuer berättar tre personer om sina upplevelser kring andlighet och religiositet 

i samband med behandlingen av sina beroenden. Detta material tolkas i uppsatsen ur ett 

religionspsykologiskt perspektiv där de personliga upplevelserna står i centrum.  

 

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden av religionspsykologi som forskningsfält och en 

sammanfattning av missbruksvården i Sverige fram till idag samt en historisk förklaring av 

hur tolvstegsprogrammet uppstod och hur det används inom olika institutioner och 

organisationer.  

 

1.2.1 Fältet religionspsykologi 

Religionspsykologi är ett vetenskapsfält som grundar sig på empiriska studier och 

observationer av människans beteende. Inom religionspsykologi undersöker forskare hur en 

individs religiositet yttrar sig, när man ser på religiösa föreställningar, beteenden och 

erfarenheter (Svensson & Arvidsson 2010 s.110). Religionspsykologin använder sig av teorier 

från sociologin, socialpsykologin och psykologin och har som uppgift att beskriva, tolka och 

förklara religiositeten psykologiska förutsättningar och funktion (Geels & Wikström 2017, 

s.43ff) och är därmed ingen normativ vetenskap. 
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Religionspsykologin är ett förhållandevis nytt forskningsfält som växte fram i USA i början 

på 1900-talet. Fältet utvecklades ur religionsvetenskapen och William James som 1902 gav ut 

boken The Varieties of Religious Experience, var en av pionjärerna. James fokuserar i detta 

verk på frågan om den subjektiva upplevelsen hos enskilda individer. Med denna bok kom ett 

intresse och en acceptans, i såväl USA som i Europa, av religionspsykologin som fält. (Geels 

& Wikström 2017, s.26ff) Det tillkommer fler bidrag till fältet under mitten av 1900-talet där 

psykologen Gordon W. Allport gör ett avtryck med sin bok The individual and his religion 

som tyddliggör det komplexa i psykologiska förutsättningar kopplat till religiösa upplevelser, 

och att det inte går att rama in i en generell teori.  

Religionspsykologin kom under 1970-talet att influeras mer av en socialpsykologisk 

inriktning och därefter framställdes mer precisierade teorier inom fältet och vidare gjordes det 

också mångt fler empiriska studier inom området. (Geels & Wikström 2017, s.28ff) Från 

1980-talet och framåt tillkommer ett antal översikter och ett av de viktigaste bidragen som 

sammanfattar den socialpsykololigiska religionspsykologin; The psychology of religion. An 

empirical approach gavs ut 1985 av Bernard B. Spilka som har uppdaterats flera gånger, 

senast 2009 med den fjärde utgåvan.  

I Sverige var professorn Nathan Söderblom en föregångare inom religionspsykologin och 

verkade under 1900-talets början. Det dröjde till år 1967 innan Sveige fick en egen professur i 

religionspsykologi i Uppsala, där Hjalmar Sundén blev professor. Sundén (1959) utvecklade 

en rollteori som är välanvänd i studier inom religionspsykologi. Senare hade Owe Wikström 

och Valerie DeMarinis professuren i religionspsykologi i Uppsala, och i Lund hade också 

Antoon Geels en professur i religionspsykologi . Ovan nämna författare har publicerat ett 

flertal böcker inom fältet och under 2000-taler har antalet forskare och doktorander inom 

området ökat. Religionspsykologin har etablerat sig som en egen forskningsgren och antalet 

tjänster inom ämnet ökar på högskolor i Sverige. (Geels & Wikström 2017, s.34ff) 

 

1.2.2 Missbruksvården i Sverige 

1913 öppnade Sveriges första tvångsvårdsanstalt som verkade under lagen om behandling av 

alkoholister som kom 1916. Detta var det första steget till den offentligt styrda 

missbruksvården som finns i Sverige idag och denna lag kom att praktiseras med en del 

mindre förändringar fram till 1970-talet. Bakom denna lag fanns ett moraliskt perspektiv där 
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man såg till samhällsskyddet snarare än omsorg för individen. Personer med missbruk sågs 

som en last för samhället och i detta lades orsaksförklaringen till missbruket på individen och 

förklarades av dennes bristande karaktär. Lagen stadgade att den missbrukande individen 

skulle inkluderas och komma tillbaka till samhället som en produktiv och skötsam 

medborgare. Detta skull ske genom social fostran och arbete för att komma i ordning med sitt 

missbruk som man ansåg var ett moraliskt problem. (Missbruksutredningen 2011, s. 20f)  

År 1948 presenterades alkoholistvårdsutredning (1948 se Missbruksutredningen 2011, s.23) 

vars synsätt var något mer komplext. Utredningen visade och förklarade att den sociala miljön 

kan påverka risken för missbruk samt att individer har olika fysiologiska och psykologiska 

anlag för att utveckla missbruk. Denna utredning gav däremot inga förändringar i lagtexten 

och följdes endast delvis inom vården. (Missbruksutredningen 2011, s.23) 

Under 1950- och 1960-talet växte det fram fler alkoholpolikliniker men i många fall saknades 

fortfarande insatser av behandling. (Missbruksutredningen 2011, s.24) År 1964 tillsattes 

nykterhetsvårdsundersökningen som 1967 riktade stark kritik mot missbruksvården. Detta på 

grund av bristande kompetens och att de riktade sig mot socialt och ekonomiskt utsatta 

grupper och att institutionsvård inte erbjöd någon riktig vård. Nykterhetsvårdsundersökningen 

beskrev alkoholmissbruket som såväl ett socialt som ett medicinskt problem som måste ses i 

ett helhetsperspektiv och därmed också behandlas utifrån samma bredd av problem. 

(Missbruksutredningen 2011, s.27)  

Den nya socialtjänstlagen antogs år 1980 (1980:620 se Missbruksutredningen 2011, s.28) och  

kom att träda i kraft 1982. Denna lag byggde på den helhetssyn som 

Nykterhetsvårdsundersökningen pekat på, där man såg de sociala problemen och hur dessa 

skulle behandlas. Lagen byggde också på frivilligt deltagande och med en princip om att 

instatser skulle ske inom öppenvård i individens närmiljö och instutionsvård endast gälla i 

undantagsfall. Dessutom infördes förebyggande insatser för dem som riskerade att utveckla 

ett missbruk. För att staten skulle ha möjlighet till tvångsvård vid behov stiftades lagen 

(1981:1243 se Missbruksutredningen 2011, s.29) om vård av missbrukare (LVM). 

Lagstiftningen har sedan socialtjänstlagen och LVM inte genomgått några större förändringar 

i synen på orsaker, konsekvenser och åtgärder av missbruk. (Missbruksutredningen 2011, 

s.28ff) 
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Under 1980-talet kom Minnesotamodellen som grundades inom organisationen Anonyma 

Alkoholister (AA) att influera den svenska missbruksvården vilket innebar att synen på 

alkoholmissbruk kom att ses som ett sjukdomstillstånd. Minnesotamodellen kom också att bli 

en välanvänd behandlingsmodell tillsammans med de insatser som gjordes av kommuner och 

stat. Fortfarande fanns inte någon utmärkande profession utbredd inom fältet men under slutet 

på 1990-talet och början på 2000-talet kom krav på dokumenterade behandlingseffekter vilket 

har lett till en ökning av forskning och sammanställning av området. Detta ledde till att 

Socialstyrelsen år 2007 gav ut nationella riktlinjer för behandling av alkohol och 

narkotikamissbruk och det har konstituerats som ett professionellt fält som styrs utifrån 

forskning. (Missbruksutredningen 2011, s.34ff) 

 

1.2.3 Tolvstegsprogrammet 

Tolvstegsprogrammet kommer från Anonyma Alkoholister (AA) som grundades av Bill 

Wilson tillsammans med Bob Smith som en självhjälpsrörelse för alkoholister på 1930-talet i 

USA. Gruppen samlade sina erfarenheter för hur de hade lyckats bli nyktra och skapade sedan 

ett program som andra skulle kunna följa; resultatet blev de tolv stegen. (Bergström 2014, 

s.344ff) 

AA:s Tolv Steg - Första legatet 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga. 

2. Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa. 

3. Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom. 

4. Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva. 

5. Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel. 

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

7. Bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister. 

8. Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem 

alla. 

9. Gottgjorde så långt möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada 

dem eller andra. 

10. Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel. 

11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi 

uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka 

att utföra den. 
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12. När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra 

detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter. 

(Anonyma Alkoholister, u.d.) 

Utifrån AA:s tolvstegsprogram utvecklades en behandlingsmodell för alkohol- och 

drogberoende under 1940- och 50-talen i Minnesota, USA. AA är uppbyggd som en ideell 

organisation med självhjälpsmöten och utan insatser av professionell vård. Behandling med 

minnesotamodellen är en del av den offentliga och privata missbruksvården som grundas på 

antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom. Behandlingen ges av en grupp läkare, 

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

Behandlingen sker oftast i antingen slutenvårdsbehandling i ca. sex veckor eller 

öppenvårdsbehandling med regelbundna träffar under ca. ett år. Målet är helnykterhet och 

drogfrihet genom engagemang i AA eller NA efter avslutad behandling. (Socialstyrelsen 

2019c) 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka hur den religiösa aspekten av 

tolvstegsprogrammet upplevs av icke-troende deltagare samt undersöka vilken betydelse 

bekännelsen av en högre makt har för dem i processen att bli fri från sina alkohol- och 

drogberoenden. Dessutom dras paralleller till en studie av Tonigan, Rynes och McCrady 

(2013) som gjort en studie med liknande undersökningsfrågor och metoder i USA. Mitt bidrag 

till området är att denna studie görs i en annan kontext då Sveriges kulturella och religiösa 

klimat skiljer sig från det amerikanska.  

Frågeställningarna är: 

- Hur upplevs de religiösa inslagen i tolvstegsprogrammet för de initialt icke-troende 

deltagarna? 

- Vilken upplevd betydelse har den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet för 

respondenterna för att bli fria från sitt beroende? 
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1.4 Avgränsningar 

För att ämnets omfång ska vara hanterbart har vissa avgränsningar gjorts. Fokus för studien är 

behandling genom tolvstegsmetoden. Intervjustudien behandlar endast frågan om hur 

andlighet och religiositet påverkar tillnyktrandet. Därmed tas inga andra faktorer, så som 

socioekonomisk situation, arv och miljö, upp. Perspektivet för studien är också avgränsat till 

ett religionspsykologiskt perspektiv och utgår från den svenska modellen av 

tolvstegsprogrammet.  

I och med användningen av kvalitativ metod och djupintervjuer är valet av respondenter inom 

ramarna för att de ska ha påbörjat behandlingen utan någon tro eller religiös tillhörighet. 

Genom att genomföra ett fåtal intervjuer är ambitionen att få en översikt av svaren och kunna 

sammanställa resultaten. 

 

1.5 Definitioner  

1.5.1 Andlighet, spiritualitet och religiositet 

Det finns en mängd definitioner av dessa begrepp som såväl överensstämmer som går isär. 

Däremot figurerar det till synes en konsensus kring att det finns en skillnad mellan begreppen 

’andlighet’, (som i denna uppsats likställs med engelskans spirituality) och 

’religion’/’religiositet’, där andlighet och spiritualitet ligger närmare en samtida privatiserad 

trosuppfattning och religion kopplas till de mer traditionella religiösa samfunden. 

Antoon Geels och Owe Wikström beskriver en skillnad mellan de gamla religionerna och den 

senmoderna religiositeten som kan kallas andlighet. De beskriver den privatiserade 

religiositeten med några kännetecken; människans inre eller själen är i fokus snarare än någon 

utomjordisk kraft och individen plockar traditioner som finns utifrån sina egna villkor där det 

centrala är den egna erfarenheten och kan däri blanda olika traditioner som inte har samma 

ursprung, till exempel tro på reinkarnation och Jesus samtidigt. I detta finns heller inget 

intresse för religiösa institutioner. (Geels & Wikström 2017, s.16) 

Paloutzian och Park sammanfattar olika definitioner av begreppen i tre punkter: 

• Andlighet och religion är båda sökande processer, i meningen av 

sökande som ”försök att identifiera, artikulera, bibehålla eller 

omvandla” objektet för sökandet. 
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• Varje sökande innefattar det heliga, som vanligen hänvisar till en 

”gudomlig varelse, gudomligt objekt, ultimat verklighet eller den 

ultimata sanningen så som den uppfattas av individen.” 

• Andlighet definieras som ”sökandes efter det heliga” och religion (eller 

religiositet) är bredare definierat som ”sökande efter betydelse relaterat 

till det heliga” 

(Paloutzian & Park 2013, s.39, min översättning) 

Det finns också en skillnad i hur begreppen definieras i vetenskapliga skrifter och hur de 

används inom olika grupper och behandlingar som följer tolvstegsprogrammet. Författaren 

Melody Beattie beskriver begreppet andlighet i boken Den medberoendes guide till de tolv 

stegen genom att särskilja det från religion och istället mena att andlighet syftar till ’vår ande’ 

eller den relation en person har till begreppet en ”Makt större än vi själva” (Beattie 1990, s. 

213) i likhet med hur Anonyma Alkoholister beskriver användandet av begreppet andlig 

upplevelse som en ”medvetenhet om en kraft som är starkare än vi själva” (Anonyma 

Alkoholister 2012, s. 426). 

I denna uppsats används begreppen andlighet och religion så som Geels och Wikström 

definierar dem. Andlighet kopplas till människans inre eller själen och innebär att var och en 

kan hämta sin tro utifrån sina egna villkor och önskemål utifrån olika traditioner eller 

livsåskådningar. Begreppet religion används med den stipulerade definitionen: de gamla 

traditionella religiösa instutionerna. (Geels & Wikström 2017, s.16)  

 

1.5.2 Missbruk, beroende och alkoholism 

Begreppen för att beskriva alkoholproblematiken används på olika sätt inom organisationer 

och institutioner. Anonyma Alkoholister uttrycker sig inte i termer av missbruk och beroende 

utan använder istället begreppet alkoholism, vilket de beskriver som förlorande av förmågan 

att kontrollera sitt drickande. (Anonyma Alkoholister 2012, s.57) I boken Den medberoendes 

guide till de tolv stegen beskriver Beattie beroende på ett liknande sätt som ett ”beteende som 

inte kan kontrolleras och får negativa följder i våra liv, men som vi ändå framhärdar med.” 

(Beattie 1990) 

I Sverige används två olika system för att ställa diagnoser inom sjukvården. Det första är 

WHO:s internationella system ICD (International Statistical Classification of Diseases and 
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Related Health Problems) och det andra är DSM-systemet, som står för Diagnostic and 

Statistical Manual of mental disorders. (Socialstyrelsen 2019b) (Bergström 2014, s.17) 

DSM är en ett diagnosinstrument där ett antal kriterier ska uppfyllas för att kunna ställa en 

diagnos. För att ställa diagnosen missbruk hos en person med hjälp av DSM-IV så krävs att ett 

av fyra nedanstående kriterier är uppfyllda under en och samma 12-månadersperiod: 

- Personen fortsätter bruka trots negativa konsekvenser för till exempel 

skola eller arbete. 

- Personen använder drogen i situationer där man kan utsätta sig själv eller 

andra för skada, till exempel bilkörning. 

- Personen får problem med rättvisan på grund av droger, till exempel blir 

arresterad flera gånger. 

- Personen fortsätter använda drogen trots att hen får återkommande 

problem med relationer, till exempel gräl eller slagsmål. 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2019) 

För diagnosen alkoholberoende enligt samma manual så krävs att tre av följande sju 

kriterier ska vara uppfyllda under en och samma 12-månadersperiod: 

- Ökad tolerans – det vill säga behöva dricka allt större mängder alkohol 

för att få samma effekt. 

- Abstinens – det vill säga få särskilda abstinenssymptom som till 

exempel skakningar. Ofta känner man då behov av att ta en återställare 

för att abstinenssymptomen ska sluta. 

- Kontrollförlust - man använder t ex alkohol i större mängd eller under 

längre tid än vad man tänkt från början. 

- Försökt eller velat sluta eller minska bruket utan att lyckas. 

- Ägna mycket tid och tankekraft åt att få tag på t ex alkohol, använda 

alkohol eller hämta sig från effekten. 

- Minska, försumma eller sluta med viktiga aktiviteter, till exempel på 

jobbet, i skolan, sociala aktiviteter eller på fritiden på grund av att man 

dricker för mycket eller måste återhämta sig från sitt drickande. 

- Man fortsätter dricka mycket trots att man vet att fysiska eller psykiska 

besvär försämras. 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2019) 
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Begreppet missbruk förekommer i uppsatsen under beskrivningen av 

missbruksvården och utveckling av missbruket, som i sin tur ligger till grund för 

beroendetillståndet. En viktig skiljelinje mellan missbruk och beroende är att 

beroendetillståndet är definierat som ett sjukdomstillstånd (Danielsson 2018), 

vilket missbruket inte är. Eftersom deltagarna i denna undersökning genomgått 

behandling för beroende så är det beroendediagnosen som står i fokus i 

uppsatsen. (Bergström 2014 s.27f) 

 

1.6 Disposition 

Den inledande delen av uppsatsen innehåller en bakgrundsbeskrivning av fältet, 

missbruksvården i Sverige och tolvstegsprogrammet. Därefter följer uppsatsens syfte och 

frågeställningar, de avgränsningar som gjorts samt definitioner. Detta följs av en redogörelse 

för den metod och teori som ligger till grund för arbetet, samt tidigare forskning som gjorts i 

ämnet och vilken ståndpunkt dessa har i relation till frågeställningen för denna uppsats. 

Därefter presenteras resultatet från de intervjuer som gjorts, en analys av dessa resultat som 

görs i jämförelse med en tidigare utförd studie av Tonigan, Rynes och McCrady (2013). Detta 

leder vidare till diskussionsdelen som avslutas med förslag på fortsatt forskning.   

 

2 Metod 

2.1 Kvalitativ metod med djupintervju 

Till detta arbete används kvalitativ metod och då frågeställningen syftar att undersöka 

deltagarnas personliga upplevelser används djupintervjuer. Syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att lyfta undersökningspersonernas synvinkel, att ta fram betydelse ur 

deras erfarenheter och beskriva deras värld så som den ter sig. (Kvale & Brinkmann 2014, 

s.17)  

En intervju är ett samtal som styrs utav forskaren och har en struktur och ett syfte. (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.19) För att få den omfattning av data som behövs för att göra en 

sammanställning och få ett resultat så utförs denna undersökning med semistrukturerade 

intervjuer. Denna definieras som ”en intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & 
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Brinkmann 2014, s.19) och i forskningsintervjun alstras kunskap i interaktionen mellan 

forskaren och respondenten. (Kvale & Brinkmann 2014, s.17) Intervjuerna för uppsatsen 

utgår från ett fåtal bestämda frågor (se bilaga 2) där varje respondent har utrymme för att ge 

svar och berätta om sin egen upplevelse.  

I egenskapen av en småskalig kvalitativ studie så kan inte resultatet ses som representativt för 

deltagare i tolvstegsprogram men kan ändå ge en intressant beskrivning av respondenternas 

upplevelser och en utgångspunkt för vidare studier. 

 

2.2 Förförståelse 

Inför uppsatsskrivandet finns en förförståelse för området missbruk och beroende delvis 

genom föräldrars yrkeserfarenheter inom missbruksvård och delvis personliga erfarenheter 

som anhörig till någon med beroendeproblematik. I arbetet är det därför viktigt att bortse från 

egna upplevelser eller förväntade resultat baserat på subjektiva antaganden. I arbetet har detta 

beaktats för att i största möjliga mån undvika risk för påverkar även om det aldrig helt går att 

bortse ifrån. Den inblick som finns på området kan däremot komma till nytta i synnerhet i 

intervjusituationer då det är viktigt att som intervjuare ha förmåga att förstå och bekräfta 

intervjudeltagarna.  

 

2.3 Urval 

Ett lämpligt urval av intervjudeltagare rekryterades genom utskickade informationsbrev (se 

bilaga 1) till lokala AA-grupper. I detta framgick de två kriterier som hos deltagarna; att de 

(1) gått igenom tolvstegsprogrammet och (2) gick in i det som icke-troende. För att garantera 

frivilligt deltagande fick intresserade personer lämna kontaktuppgifter genom en 

kontaktperson för att sedan bli kontaktade för deltagande i intervju.  

 

2.4 Genomförande 

Vi träffades på den plats och tid som föreslogs av deltagarna, för att skapa en avslappnad 

situation där respondenterna i största möjliga utsträckning inte skulle känna sig stressade eller 

obekväma i att berätta sina historier. Jag inledde intervjun med att upprepa sekretess och 

anonymitetsgaranti, samt att allt deltagande sker frivilligt och kan avslutas när som helst under 
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eller efter intervjun. Jag bad även om tillstånd att spela in intervjun och informerade om hur 

inspelat material hanteras.  

Därefter inleddes intervjun utifrån det frågeformulär som gjorts, där deltagarna fick svara fritt 

med inslag av följdfrågor. När alla intervjufrågor var besvarade fick deltagarna göra tillägg 

om de hade någon information som kändes relevant för dem själva innan ljudinspelningen 

avslutades. Efter avslutat intervju upprepades hur information och material hanteras samt att 

alla deltagare får godkänna den skriftliga informationen från intervjun innan publicering.  

För att fånga det som söks i intervjuerna så har transkribering gjorts genom att skriva ner allt 

som sägs ordagrant; men utan detaljer som upprepningar, skratt och andra ljud. Markeringar 

har gjorts för att visa tveksamhet och betoningar som kan vara av värde i kontexten. Strategin 

för analysen har varit iterativ och vuxit fram i samspel med insamling av materialet. 

Transkriberingen har sedan varit underlag för kodning som gjorts i två-tre steg med början i 

sökande av nyckelord. Materialet har sedan analyserats där innebörden av nyckelorden skapat 

olika kategorier. Dessa beskrivs sedan kopplade till teman utifrån uppsatsens frågeställningar. 

(Bryman 2001, s. 372ff)  

 

2.5 Etiska aspekter 

Forskning genom intervju innehåller en mängd etiska och moraliska frågor. Jette Fog 

beskriver det etiska dilemmat i intervjuer: ”forskaren vill å ena sidan att intervjun ska vara så 

djup och inträngande som möjligt med risk för att intervjupersonen kränks och å andra sidan 

att den ska vara så respektfull mot intervjupersonen som möjligt med risk för att få ett 

empiriskt material som bara skrapar på ytan.” (Fog 2004 se Kvale & Brinkmann 2014, s.98) 

De etiska aspekterna som tagits hänsyn finns att hitta hos etikprövningsmyndigheten 

(Etikprövningsmyndigheten 2019) Tillfrågade om deltagande har skett genom 

informationsbrev (se bilaga 1) där bakgrund och syfte med studien beskrivs. Dessa brev 

delades ut med hjälp av en informationskommitté till lokala grupper inom AA och brevet 

beskriver vad som sökes hos deltagare samt en kort beskrivning av vad intervjun kommer 

innehålla och tidsomfånget för denna. Informationen meddelar också att allt deltagande är 

anonymt och att det skrivna materialet får godkännas innan publicering samt kontaktuppgifter 

för att kunna ställa frågor.  
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En förmedlare inom AA användes för att dela ut informationsbrev till urvalsgrupperna och 

därefter ta emot kontaktuppgifter av de personer som var intresserade. Detta gjordes för att 

säkerställa att deltagandet var frivilligt. Samtliga deltagare fick själva föreslå tid och plats för 

intervjun för att inte skapa konsekvenser som stress och otrygghet i att berätta sina historier. 

Innan intervjun förtydligades att allt deltagande var frivilligt och kunde avbrytas är som helst, 

samt att deltagarna själva fick välja vilka frågor de ville svara på. Respondenterna fick 

godkänna ljudinspelning av intervjun, med informationen att endast uppsatsförfattaren har 

tillgång till detta och att det kan raderas på begäran av deltagarna. Efter avslutad intervju 

förvaras inspelat material på USB för att minimera risk för intrång och spridning. 

 

3 Tidigare forskning  

Inom detta forskningsområde finns det en stor mängd studier som baseras på nära relaterade 

frågor. Sökningar har gjorts på olika databaser, bland annat Academic Search Elite, DiVA, 

Emerald, Google Scholar och PsycINFO. Nedan presenteras ett urval av tidigare studier. 

I studien The Role of Twelve-Step-Related Spirituality in Addiction Recovery av Helen 

Dermatis och Marc Galanter (2015) undersöks vilken roll andlighet och religiositet har i 

återhämtning från missbruk genom tolvstegsprogram. Dermatis och Galanter granskar 

empiriska studier som gjorts i frågan och diskuterar aspekter av andlighetens funktion i 

förhållande till programdeltagande och hur dessa har ett samband mellan deltagande och 

resultat av minskat drickande. Författarna sammanställer olika studier som undersöker andliga 

och religiösa inslag i tolvstegsprogrammet kopplat till behandlingsresultat som är av betydelse 

för risken för återfall i långsiktig återhämtning. Vidare har Dermatis och Galanter gjort en 

studie på långvariga medlemmar av AA där de undersöker förhållandet mellan egenskaper av 

andlighet och religiositet och engagemang i AA till deras sug efter alkohol och känslomässiga 

kris. Resultaten visar att känslan av Guds närvaro, tro på en högre makt som en universell 

kraft och att fungera som AA-sponsor fungerade som hjälpmedel. (Dermatis & Galanter 

2015) 

Sussman, et al., (2013) undersöker användandet av spiritualitet i behandling av missbruk och 

identifierar variabler som kan förmedla förhållandena mellan spiritualitet och återhämtning 

från missbruk. Författarna beskriver också skillnader som finns mellan andliga och icke-

andliga aspekter av missbruksbehandling och menar att spiritualitet kan innebära en mängd 
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olika funktioner inom samma familj som till exempel mening med livet, transcendentala 

upplevelser, kontakt med andra väsen, en känsla av ett öde i livet. Författarna menar att olika 

av dessa kan för olika människor eller samma person vid olika tidpunkter fungera som andliga 

metoder med terapeutisk effekt. (Sussman et al., 2013)  

En studie gjord av Dosset (2013) undersöker det spirituella språket inom tolvstegsprogrammet 

som används av självhjälpsgrupper i samband med missbruk och tillfrisknande. Materialet för 

studien hämtas från projektet “The Higher Power Project” som är en kvalitativ studie gjord i 

England med syfte att klargöra hur det spirituella språket och ’Högre Makt’-begreppet inom 

tolvstegsprogram används mot bakgrund av sekulariseringsteori. Studien omfattar 15 

deltagare som genomgått en tolvstegsbehandling och varit nyktra mellan 15 månader och 15 

år. Deltagarna fick svara på frågeformulär och delta i 30-minuters semi-strukturerade 

intervjuer om hur de tolkat konceptet om en ’Högre Makt’ och andra andliga aspekter 

kopplade till deras tillfrisknande. Studien visar att deltagarna i projektet anser att deras 

personliga tolkning och konstruktion av en högre makt är ett fungerande hjälpmedel för dem. 

(Dosset 2013)  

Tonigan, Rynes och McCrady (2013) undersöker i sin studie hur andlighet fungerar som en 

förändringsmekanism i tolvstegsprogrammet. Denna studie beskrivs närmare under avsnittet 

teoretiskt perspektiv. 

 

4 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska ramverket för denna uppsats är ett religionspsykologiskt perspektiv. Materialet 

kommer ifrån de intervjuer som utförts och lyfter fram beskrivningarna av deltagarnas 

upplevelser. I analysen av materialet används det religionspsykologiska perspektivet för att 

tolka religiositeten psykologiska förutsättningar och funktion så som respondenterna ger 

uttryck för dem.(Geels & Wikström 2017, s.43ff) 

Det finns olika studier inom fältet religionspsykologi som visar att andlighet och religiositet 

kan vara hjälpande faktorer med betydelse i återhämtning från missbruk och beroende. 

(Dermatis & Galanter 2015) (Dosset 2013) (Tonigan, Rynes & McCrady 2013) Inom 

kvalitativ forskning i stort, liksom i denna uppsats, så är det inte en undersökning med en 

teoriprövning utan teorin växer fram under arbetets gång, så kallad teorigenerering (Bryman 

2001). 
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Utifrån det religionspsykologiska perspektivet ligger ingången i analysen i intervjudeltagarnas 

egna beskrivningar och upplevelser. Teorin är därför tolkande och syftar inte efter att hitta 

någon objektiv verklighet eller sanning i annat än den bemärkelsen av den sanna upplevelsen 

hos intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2014, s.301). I och med detta krävs också en 

distans till sin egen förförståelse och noggrannhet i tolkningen av svaren, att hitta balansen 

mellan sin egen analys och vad respondenten vill beskriva. 

 

4.1 Tonigan, Rynes och McCrady – jämförande studie  

Tonigan, Rynes och McCrady (2013) undersöker i sin studie hur andlighet fungerar som en 

förändringsmekanism i tolvstegsprogrammet. I studien intervjuades 130 deltagare ifrån AA i 

USA där majoriteten av deltagare var alkoholberoende. Man utförde semistrukturerade 

intervjuer efter tre, sex och nio månaders deltagande i programmet och använde olika 

analysmodeller och mätte deltagarnas andlighet/spiritualitet med självrapporteringsformuläret 

Religious Background and Behavior (RBB). Författarna konstaterar att deltagande på 

självhjälpsmöten gav högre andlighet/spiritualitet och lägre alkoholbruk samt att 

andlighet/spiritualitet är den mest centrala förändringsmekanismen inom programmet som 

också explicit uttrycker det som ett mål att framkalla ett ’andligt uppvaknande’. (Tonigan et 

al. 2013) 

I likhet med denna uppsats har Tonigan, Rynes och McCrady undersökt kopplingen mellan 

andlighet och tillfrisknandet från alkoholberoende. En eventuell skillnad mellan de båda 

undersökningarna är att denna studie utförs i Sverige, där det kulturella och religiösa klimatet 

skiljer sig från det amerikanska. Resultaten från denna undersökning kommer att jämföras 

med resultaten från Tonigan, Rynes och McCrady. 

 

5. Resultat 

Nedan redovisas de intervjuer som gjorts i undersökningen. Detta följs av en sammanfattning 

och analys av svaren som kopplas till frågeställningarna. Intervjuer gjordes med tre personer 

som alla genomgått tolvstegsbehandling för alkoholberoende. Samtliga respondenter är 

anonyma i uppsatsen.  
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5.1 Intervjuer 

Första intervjun 

Den första intervjun gjordes med en kvinna, 46 år som varit nykter i 6 år efter en ettårig 

behandling med eftervård inom AA. Vad gör sig gällande hennes inställning till tro och 

religiositet innan behandlingen påbörjades så beskriver hon ett minne från när hon var barn: 

”…det är ju det här minnet jag har från när jag är liten där jag hade någon form av tro, av att 

Gud, så som jag såg det när jag var barn, en skäggig man i himmelen, straffade mig. […] det 

fanns ju ingen tro hos mig, det fanns inte det för att den eventuella tron som hade funnits den 

hade ju svikit mig tyckte jag själv.”  

Hon beskriver att de andliga och religiösa inslagen av programmet mötte henne dag ett på 

behandlingen genom bland annat sinnesrobönen. På frågan hur det kändes svarar hon: 

”Bedrövligt! Jag tyckte det var hemskt. Hur kan dom använda sig av något kristet, alltså, jag 

var ju rädd för den kristna, alltså den religiösa delen, jag var ju rädd att jag skulle bli djupt 

religiös.” Vidare förklarar hon varför: ” Jag hade väl kanske läst, tittat på tv, och fått någon 

idé om att missbrukare blir djupt religiösa, det är det enda som räddar dem, djupt religiösa och 

talar i tungor i någon frikyrka. Det var väl ungefär så jag kopplade ihop det, och det ville jag 

inte bli.”  

Inom den behandling hon gick upplevde hon att de försökte få bort den religiösa stämpeln 

från tolvstegsprogrammet, och menar att det inte finns så mycket religiöst i det längre, till 

skillnad från när det startade. Hon beskriver det synsätt som hon fick ta del av:  

de fick mig att se att hela universum består av ljust och mörkt, positivt och negativt, 

plus och minus, de gjorde det väldigt enkelt. Om jag kunde se att min alkoholism och 

narkomani var en negativ kraft i mig som inte var bra för mig så - kan det då vara så att 

det finns en annan kraft. Kunde det vara möjligt att det fanns en annan kraft som kunde 

ge mig en motvikt till den mörka kraften?  

Hon beskriver senare att det har varit en hjälp att hitta den kraften och på fråga om vilken 

betydelse det har haft för hennes tillfrisknande svarar hon:  

Väldigt stor skulle jag vilja säga. För när jag inte hade tro så hade jag heller ingen koll 

på mitt inre. […] När jag började få koll på mitt inre, min själ, min andliga sjukdom - 

för jag […] vet att alkoholism och narkomani är tvådelad, det är ju det här som gör det 

så himla klurigt, den ena delen är fysisk, beroendet är fysisk. Men sen är den ju också 
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andlig, det är en själslig sjukdom. Det går inte att bara ta bort och inte ersätta, att inte 

jobba med det andliga, med själen. Ja, för mig har det haft jättestor betydelse. 

Andra intervjun 

Intervju två var med en man, 44 år som gått en 8 veckors behandling med eftervård inom AA 

och varit nykter i 14 år. Tiden före behandling beskriver han sig själv som en sökande person: 

Jag har nog alltid letat efter något annat. Jag tycker jag fick mycket den känslan mycket 

när jag drack också. […] jag tyckte det var ganska skönt att dricka själv, det var lite som 

att kliva in i en annan värld för mig. […] Jag antar att jag alltid har letat efter någonting 

liksom, sen vad det är det vet jag inte. 

När han får frågan om hur han upplevde de religiösa inslagen i tolvstegsprogrammet så svarar 

han:  

Jag hade jättelätt för det, jag var helt mottaglig. […] Det här med gud att, men jag har 

varit ganska öppen, eller liksom fri när det gäller synen på en högre makt, det har varit 

allt från indianer till nej men Jesus ja men liksom, ja, så jag hade inga problem med det, 

jag vet att många kan ju ha lite problem med det där, men det kändes mer som att 

äntligen nånting att tro på.”  

Han förklarar vidare: ”Jag tror att det var därför också jag liksom kände mig ganska klar med, 

när jag drack också […] för då kände jag att jag ville hitta något annat, för det funkade liksom 

inte längre.” Han berättar också att det var fritt att tolka innehållet om andlighet och en högre 

makt i programmet. För honom innebar det ”en ny mening med saker och ting”. Hans egen 

tolkning förklarar han som följande: ”ja men att det finns något annat, sen om man kallar det 

för gud eller andlighet, det får man göra som man vill.” 

På frågan om de andliga aspekterna har varit betydande för möjligheten att bli nykter och 

hålla sig nykter svarar han:  

Ja jag hade aldrig blivit det (nykter) […] det är ju en fysisk allergi och sen är det en 

mental besatthet när man missbrukar, men att det är en andlig sjukdom liksom och då är 

det ju svårt du kan ju inte gå till en läkare säga ”du jag lider av en andlig sjukdom” 

liksom, eller, inte ens om man går till en KBT-terapeut dom har en annan vinkel liksom, 

men för mig är det liksom jag hade inte blivit nykter, inte bara med KBT eller spelar 

ingen roll vilken terapi liksom, för att vara nykter handlar ju om att det ska vara kul och 
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man ska må bra och sådär. […] Men det här andliga, jag kommer tillbaka till det, 

liksom, så att för mig har det varit helt avgörande faktiskt.  

Han avslutar också med att berätta att han på behandlingen fick lära sig att se på det som att 

”när man dricker så tror man ju att alkoholen ska hjälpa en sen när man blir nykter så har man 

haft en tro så det byts ut lite kanske.” 

Tredje intervjun 

Den tredje intervjun var med en kvinna, 51 år som inledningsvis gick igenom 

tolvstegsprogrammet i ett anhörigprogam, vilket skapade funderar kring hennes eget 

dryckesbeteende som senare ledde till att hon genomgick programmet för egen del. I den 

meningen kan man säga att hon mött innehållet i programmet i två olika perspektiv men 

intervjufrågorna syftar till hennes deltagande utifrån sitt alkoholberoende. Hon beskriver att 

en del av hennes tro har sett likadan ut såväl innan som efter erfarenheten av 

tolvstegsprogrammet: ”Jag har inte någon gudstro. Jag tror inte på Gud. Jag tror på en 

skapande kraft. Sen hur den här skapande kraften ser ut, för mig är jag väldigt, alltså 

vetenskapligheten, alltså Big bang och hela den biten så att det är ingen gud bakom för min 

del så.”  

När det kommer till frågan om hur hon upplevde de religiösa inslagen i tolvstegsprogrammet 

så svarar hon: ”Jag bara hoppade över ordet Gud när jag läste” Senare förklarar hon detta:  

Ja jag vet att eftersom jag hoppade över ordet Gud, så är det ju ett inre motstånd som jag 

hade att vilja att ens läsa det, kommer jag ihåg, jag ville inte ens läsa gud. Jag tyckte vad 

fasen hade det där med saken att göra. För mig var det ju bara, alltså det var ju ett 

motstånd i att acceptera att gud ens var med i det hela, så eftersom, för mig finns ju inte 

gud så då bara ’ja tar väl bort det då’. Det var det enklaste jag kunde göra för att liksom 

komma bort mitt motstånd bara för att jag behöver vara villig till programmet och är jag 

då ovillig då så att säga att jag har ett motstånd av att läsa texten ja då måste jag tänka 

bort ordet gud för att annars kan jag inte ta till mig innehållet.  

Hon beskriver sen sin syn på tro och hur denna kom i samband med programmet:  

Ja tron den kom ju med att leva i programmet, att göra programmet och sen att leva 

programmet då kommer den här tron succesivt att växa.”, ”För mig är tron och viljan 

om att det finns en förhoppning, en lösning. Är det så att det inte finns en tro ja då kan 

jag ju lika gärna gå och fortsätta leva mitt pissiga liv. Då kan jag ju gå ut och förstöra 
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mig själv och jag kan förstöra vem jag nu än träffar och jag kan ju gå och ta livet av mig 

- vad är det för mening ändå?  

På frågan om den andliga aspektens av tolvstegsprogrammet har haft betydelse för att bli fri 

från alkoholberoendet svarar hon:  

Nej inte i början bara för att i början var det jag vill fan inte tillbaka till min egen skit. 

Och då finns ingen andlighet alls i det utan då är det bara jag lever i min skit jag vill ur 

skiten och då finns det ingen andlighet alls utan det enda är ju bara överleva. Jag vill 

inte tillbaka, jag vill bara framåt. […] Men andligheten har hjälpt mig under resans 

gång, alltså det är ingenting som har kommit bara sådär […] utan det är nånting som, 

genom att jag har gjort det som har föreslagit så har jag märkt att det funkar och det är 

ju genom den resan som det har visat sig så att säga det är ju liksom med tid så har jag 

fått öva upp min tro och öva upp andligheten både till programmet men också till mig 

själv och till mänskligheten överlag.  

 

5.2 Sammanfattning och analys av intervjuer 

Här sammanfattas och analyseras svaren från intervjuerna utifrån uppsatsen frågeställningar, 

kategoriserade i de teman som hittats vid kodning av materialet.  

 

5.2.1 Hur upplevs de religiösa inslagen i tolvstegsprogrammet för initialt icke-

troende deltagarna? 

Tema 1: Känsloreaktioner på de andliga aspekterna inom tolvstegsprogrammet 

Alla tre intervjuer ger olika skildringar av sina känsloreaktioner i samband med upplevelsen 

av programmets religiösa aspekter. Respondenten i intervju ett beskriver en känsla av rädsla 

vilket uttrycks explicit i citatet ”jag var ju rädd för den kristna, alltså den religiösa delen, jag 

var ju rädd att jag skulle bli djupt religiös.” Den andra intervjupersonen beskriver istället en 

positiv känsla: ”Jag hade jättelätt för det, jag var helt mottaglig. […] det kändes mer som att 

äntligen nånting att tro på.” I den sista intervjun uttrycks en känsla av motstånd: ”För mig var 

det ju bara alltså det var ju ett motstånd i att acceptera att gud ens var med i det hela.” Trots 

att tolvstegsprogrammet presenteras som religiöst obundet så finns det hos två av tre 
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intervjudeltagare en negativ reaktion kopplat till religiositet i och med första mötet med 

programmet.  

Tema 2: Frihet att konstruera sin egen tolkning av en högre makt 

Gemensamt för samtliga intervjudeltagare var att de upplevde en frihet att göra sin egen 

tolkning av begreppet en högre makt. Deras personliga tolkningar och hur de kommer till 

uttryck ser olika ut. Respondent ett beskriver det som motpoler där beroendesjukdomen 

illustreras av en negativ kraft:  

När dom började förklara för mig att jag kunde se min sjukdom som en negativ kraft i 

mig själv och att jag då kunde lägga fokus på att hitta nån kraft som kunde balansera 

bort det där mörka i mig…. Och om jag kunde välja att se det, hitta dom sakerna i livet 

och kalla det för kraft, högre kraft, higher power, utan att fundera på om det är gud eller 

avsaknad av gud eller vad det är. 

Hon beskriver hennes syn på begreppet idag: ”kraften kan ligga i så mycket idag. Den kan 

ligga i gemenskap, den kan ligga i min hobby, den kan ligga i mitt företagande. Jag kan välja 

att lägga kraften var jag vill. Högre makt, högre kraft tänker jag.”  

Respondent två beskriver att hans upplevelse var att det var lätt att ta till sin begreppet ’högre 

makt’. Hans egen tolkning beskriver han som ”ja men att det finns något annat, sen om man 

kallar det för gud eller andlighet, det får man göra som man vill.” Respondent tre skildrar sin 

syn på vad en högre makt:   

Ja det kan ju vara till exempel att ja […] nånting som jag inte förmår göra själv men jag 

får liksom kraft nånstans ifrån att ändå göra det, och vart får jag kraften ifrån så att säga. 

I början så har jag ju ingen kraft men om jag tror på att det finns en kraft som finns där 

för mig som och hjälper mig att framåt så. Så i början för mig så var kraften min 

sponsor, bara för att jag kunde lita på mig själv bara för att jag hade ingen kraft själv, 

jag hade inget förstånd, jag kunde inte förstå min själv så jag tvivlade ju hela tiden på 

mig själv också så därför var min sponsor min högre kraft.  

Hon berättar också hur det skiljer sig idag från när hon deltog i programmet: ”Jag tvivlade på 

min egen, alltså att jag hade en inre kraft en själv, jag hade ingen inre kompass. […] Idag så 

är ju min kraft inuti mig, förut då låg den utanför mig bara för att då hade jag ingen själv. […] 

så det är en stor skillnad på då och nu.” 
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Det framgår i respondenternas beskrivna tolkningar av högre makt-begreppet och hur de 

kommer till uttryck att de kan ha olika perspektiv. Respondent ett uttrycker ett aktivt språkval 

där hon väljer att översätta higher power till högre kraft och använder sig inte av ordet ’makt’. 

Med språket som meningsbärare kan hennes perspektiv tolkas som en tanke om kraft i form 

av energi (att orka göra) där ett annat perspektiv av en högre makt kan vara i meningen av en 

övernaturlig kraft som till exempel Gud eller en existentiell mening som exempel. Detta går 

att jämföra med hur Sussman, et al., (2013) beskriver olika perspektiv eller 

identifikationselement med begreppet spiritualitet där det innehålla meningen med livet lika 

väl som transcendentala upplevelser eller en känsla av att ha ett uppdrag eller öde. Det kan 

vara olika innebörd av samma begrepp hos olika personer eller ändras över tid. (Sussman, et 

al., 2013). På samma sett kan högre makt-begreppets innebörd variera från person till person 

eller vid olika tidpunker.  

Det blir tydligt att när tolvstegsprogrammet beskrivs som en behandlingsmodell frikopplad 

från religion så ger detta en missvisande bild då ett andligt/religiöst perspektiv är ett krav för 

att ta sig genom de 12 stegen. Trots att det finns ett stort utrymme för fri tolkning av de 

andliga aspekterna så visar svaren att deltagarna förväntas följa en viss andlig mall som är 

mer eller mindre inkluderande beroende på deltagarnas förförståelse och eget synsätt. För den 

som inte kan identifiera sig med ett andligt perspektiv tycks det vara svårt, om inte omöjligt 

att få hjälp genom tolvstegsprogrammet. Då deltagare utan en gudstro behöver hitta tekniker 

som att hoppa över ordet ’Gud’ för att ta sig igenom behandlingen så kan det inte beskrivas 

som en behandling utan anknytning till religion.  

 

5.2.2 Vilken upplevd betydelse har den religiösa aspekten av 

tolvstegsprogrammet för respondenterna för att bli fri från sitt beroende? 

Tema 1: Gruppen som kraft 

Det går att utläsa en samstämmighet bland intervjudeltagarna i åsikten att gruppen (övriga 

deltagare, sponsorer, behandlingsteam) varit betydande i möjligheten att bli nykter. 

Intervjuperson ett beskriver hur hon initialt i behandling hittade sin kraft (högre makt) i 

människorna som befann sig i samma livssituation på behandlingen samt terapeuterna som 

genomgått tolvstegsprogrammet. Intervjuperson två beskriver också gemenskapen och 

möjligheten att kunna prata med likasinnade som en stor hjälp och säger också att ”Jag förstod 

att gå på möten är ganska, eller ganska, det är väldigt viktigt”. Intervjuperson tre beskriver 
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också att mötet med andra som blivit nyktra genom programmet gett henne en starkare tro och 

förhoppningen att det fungerar. Förutom behandlingsprogrammets innehåll tycks det även 

vara viktigt med ett starkt socialt nät.  

Tema 2: Andligheten ett viktigt verktyg för att klara av att bli fri från sitt beroende 

Den första respondenten säger att andligheten har haft jättestor betydelse för att kunna bli 

nykter. Hon menar att alkoholberoendet inte går att bota genom att bara behandla den fysiska 

delen av sjukdomen utan att arbeta med det andliga. Intervjuperson två förklarar att det 

andliga arbetet har varit avgörande för att bli nykter och ”grunden för allting”. Svaret från den 

tredje respondenten skiljer sig mot de två innan då hon beskriver att det i början av 

behandlingen var andra drivkrafter som bar betydelse för möjligheten att bli nykter. Däremot 

säger hon också att ”andligheten har hjälpt mig under resans gång”. Här är inte alla 

respondenternas svar helt unisona. De kan sammanfattningsvis graderas från att vara till hjälp, 

att vara väldigt viktig till att vara avgörande. För att anknyta till resultat av tidigare forskning 

så kan man konstatera att svaren bekräftar att andligheten har en positiv påverkan på 

återhämtningen av beroendesjukdomen.  

 

6 Diskussion   

Vid en jämförelse har denna studie likheter såväl som skillnader med den amerikanska studien 

av Tonigan, Rynes och McCrady. Skillnaderna mellan studierna är delvis omfånget av 

undersökningarna, där Tonigan, et al., (2013) utfört sin studie genom intervjuer vid tre olika 

tillfällen samt använt olika typer av självrapporteringsformulär och analysmodeller och ett 

stort antal deltagare. De respondenter som deltagit i denna uppsats har också varit nyktra en 

längre period än de som deltog i Tonigan, Rynes och McCradys studie vilket kan innebära en 

påverkan i form av bristande minnen, omedvetna förträngningar eller efterkonstruktioner. De 

båda studiernas likheter är valet av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer men 

också det centrerade området av tolvstegsprogrammet och urvalet av deltagare som genomgått 

programmet. Ur ett kulturellt perspektiv är en jämförelse av resultaten intressant med tanke på 

de skillnader som finns i det religiösa och kulturella klimatet, då den generella synen på 

religiositet som finns i USA är mindre sekulär och mer uttalad och offentlig än i Sverige. 

(Pollack, Olson 2007) 
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Resultaten från den undersökning som gjorts av Tonigan, Rynes och McCrady (2013) kan 

sammanfattas som följande: Deltagande på självhjälpsmöten gav högre andlighet/spiritualitet 

och lägre alkoholbruk samt så visar studien att andlighet/spiritualitet är den mest centrala 

förändringsmekanismen inom programmet. Detta resultat bekräftas av resultaten från 

undersökningen i denna uppsats där samtliga deltagare uttrycker (1) att deltagande på 

självhjälpsmöten upplevs som viktigt för återhämtningen av sitt beroende, och två av tre 

deltagare upplever (2) att den andliga aspekten upplevs som viktig eller avgörande för att 

förbli nykter. Den tredje deltagaren anser att den andliga aspekten varit till hjälp. För att 

sammanfatta detta så visar resultaten av denna undersökning att andligheten inom 

programmet har en positiv påverkan i tillfrisknandet från alkoholberoende.  

Resultatet visar att deltagarna har en syn på programmet som fungerande och att andligheten 

inom programmet har en positiv påverkan i tillfrisknandet från alkoholberoende. Två av tre 

deltagare anser att andligheten har varit en betydande faktor i återhämtningen från sitt 

alkoholberoende och den tredje ser att andligheten har varit en hjälpande men ej betydande 

faktor för möjligheten att bli fri från sitt beroende. Två av tre deltagare beskriver en känsla av 

motstånd eller rädsla gentemot det religiösa innehållet i programmet i inledningen av 

behandlingen, varav den ena av dessa har förändrat sin uppfattning senare i behandlingen och 

den andra behövt hitta tekniker för att ta till sig programmets innehåll utan en koppling till 

’Gud’.  

Utifrån att studien genomförs i den svenska modellen av tolvstegsprogrammet så kan det vara 

så att de olika uppfattningarna som framkommer i resultatet har en koppling till den religiösa 

kultur som råder i Sverige. Det som idag beskrivs som ett sekulärt Sverige har varit ett 

samhälle uppbyggt på kristen grund, och samtidigt blivit ett mångkulturellt och religiöst 

heterogent land. Detta kan innebära att deltagarna i programmet har vitt skilda 

livsåskådningar, vilken kan förklara respondenternas olika upplevelser.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Valet av metod har inneburit kvalitativa djupintervjuer utifrån ett semi-strukturerat 

frågeformulär. Detta har varit en fungerande metod utifrån syftet att lyfta respondenternas 

upplevelser och erfarenheter. Djupintervjuerna underlättade arbetets datainsamling då tiden 

gav utrymme för intervjupersonerna att skildra sina berättelser och intervjuaren att ställa 
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följdfrågor för att säkerställa att frågeställningarna i uppsatsen besvaras. Den empiriska 

undersökningen gav således ett genomgripande material och en sammanställning som gav 

tydliga svar på frågeställningarna. Valet av kvalitativ metod för en mindre omfattande studie 

gör att resultatet inte kan ses som representativt för deltagare i tolvstegsprogram, men kan 

visa en intressant beskrivning av intervjupersonernas upplevelser och ge en utgångspunkt för 

vidare studier. Även det teoretiska valet av ett religionspsykologiskt perspektiv lämpade sig 

väl för studiens syfte då analysens tyngd har legat på att tolka de personliga upplevelserna så 

som de kommer till uttryck.  

Av resultaten kan slutsatsen dras att icke-troende deltagare i tolvstegsprogrammet upplever de 

religiösa inslagen olika beroende på vilken förförståelse och erfarenhet de bär med sig in i 

behandlingen samt vilken påverkan gruppen inom programmet har på deltagarna. I 

frågeställningen vilken upplevd betydelse den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet har 

för respondenterna för att bli fria från sitt beroende dras slutsatsen att: den religiösa aspekten 

av tolvstegsprogrammet kopplat till tillfrisknande upplevs som positiv i varierande grad, från 

att ses som en hjälpande faktor till avgörande för att bli nykter.  

 

6.2 Framtida forskning 

En intressant fortsättning på området vore att undersöka och jämföra tolvstegsprogrammets 

andliga och religiösa betydelse för tillfrisknandet av alkohol- och drogberoende i länder som 

bygger på en andra religioner. Uppsatsen kan fungera som underlag vid en jämförande analys. 

 

7. Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att undersöka hur den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet 

upplevs av icke-troende deltagare samt dess betydelse i processen att bli fri från sina alkohol- 

och drogberoenden. Genom metodvalet av kvalitativ intervjustudie insamlades ett 

genomgripande material och en sammanställning som gav tydliga svar på frågeställningarna.  

Arbetet har genom att sammanställa och analysera berättelser från tre deltagare i 

tolvstegsprogrammet, visat att det kan finnas viss problematik för icke-troende personer att ta 

sig an det andliga innehållet i tolvstegsprogrammet men också gett exempel på hur 

programmet med dess andliga inslag upplevs som avgörande för att bli fri från alkohol- och 
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drogberoende. Resultatet visar att deltagarna har en syn på programmet som fungerande där 

andligheten har varit en positiv förändringsmekanism, vilket stöder de resultat som 

framkommit genom liknande studier. Denna undersökning visar däremot också att en av tre 

deltagare haft ett motstånd gentemot det religiösa innehållet i programmet och inte heller sett 

andligheten som en betydande faktor för möjligheten att bli fri från sitt beroende, vilket kan 

förklaras med att studien är utförd i Sverige, som är ett sekulärt samhälle. Detta kan förklara 

varför liknande resultat inte framkommer i jämförande studie som utförts i ett mer religiöst 

klimat som USA. 

Studiens undersökning fokuserar på tolvstegsprogrammets andliga betydelse för 

tillfrisknandet av alkohol- och drogberoende utifrån det svenska samhället, vilket är sekulärt i 

en högre grad än USA där jämförande studie utförts. Gemensamt för dessa båda är att de vilar 

på en kristen grund, liksom tolvstegsprogrammet.  Upplevelserna hos deltagarna i denna 

uppsats skiljer sig åt i synen på de religiösa inslagen och dess betydelse för att bli fria från 

sina alkohol- och drogberoenden men visar en konsensus i att andligheten har en positiv 

påverkan på tillfrisknandet.   
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Bilaga 1 
 

 

Hej 

Jag heter Stina och skriver just nu en C-uppsats i religion för ämneslärare där jag vill 

undersöka och ta reda på hur den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet upplevs av 

initialt icke-troende deltagare samt undersöka hur betydelsefullt bekännelsen av en högre 

makt är i processen för att bli fri från alkohol och drogberoende.  

De frågor som intervjun utgår ifrån är: 

1. Hur var din syn på tro och religiositet innan du började behandlingen inom 

tolvstegsprogrammet? 

2. Hur upplevde du de andliga/religiösa inslagen i behandlingen? 

3. Hur har du tolkat och tagit till dig begreppet om ”en högre makt”? 

4. Vilken betydelse upplever du att den religiösa aspekten av behandlingen haft för 

möjligheten att bli nykter? Har det förändrats över tid? 

 

Tiden för intervjun beräknas ta ca. 60–90 minuter och kommer innehålla samtal och 

följdfrågor utifrån dina upplevelser. Utöver dessa frågor får du givetvis ta upp det som du 

tycker är relevant. Alla som deltar i intervjun är anonyma i uppsatsen och får godkänna den 

skrivna informationen innan det tas med.  

 

Vid frågor når du mig på: 

Telefon: 073-5921833 

Mejl: stinasomsk@live.se 

 

Vänligen 

Stina Sömsk  
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Bilaga 2 
 

 

Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta om bakgrunden till ditt beroende och att du påbörjade 

tolvstegsprogrammet? 

 

2. Hur var din syn på tro och religiositet innan du började behandlingen inom 

tolvstegsprogrammet?  

 

3. Hur upplevde du de andliga/religiösa inslagen i behandlingen? 

 

4. Hur har du tolkat och tagit till dig begreppet om ”en högre makt”? 

 

5. Vilken betydelse upplever du att den religiösa aspekten av behandlingen haft för 

möjligheten att bli nykter? Har det förändrats över tid? 

 


