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Syftet med den här studien var att belysa ämnet andlighet som del i 
behandling av missbruk. Vi har inspirerats av en fenomenologisk ansats 
och intervjuat fyra personer som arbetar inom tolvstegsbehandling. Som 
intervjuform valde vi semistrukturerade intervjuer. Tidigare forskning 
visar att andlighet kan fylla en viktig funktion för att personer med 
missbruksproblem ska vara avhållssamma, men forskningen är oense om 
det är det andliga inslaget eller gemenskapen och det sociala stödet i AA 
som leder till ökad nykterhet bland dess deltagare. Forskningen menar att 
det verkar finnas vissa samband mellan religion och depression. Resultatet 
tyder på att andlighet är viktigt för den personliga utvecklingen, men 
också att gruppen är viktig, att man kan lita på varandra och där bli mer 
öppen och hitta sin andlighet. Studien är liten och resultatet är svårt att 
generalisera, respondenterna har dock varit samstämmiga i att andlighet är 
viktigt för den personliga utvecklingen. 
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Inledning 
I socialstyrelsens riktlinjer (2007) rekommenderas de metoder som vid undersökningar 
visat sig ge bäst effekt vid missbruk. En av metoderna som rekommenderas vid 
alkoholmissbruk är 12-stegsmodellen. Det är en metod som bygger på tolv steg mot 
nykterhet samt bibehållen nykterhet. Det som skiljer 12-stegsmodellen från övriga av 
socialstyrelsens (2007) rekommenderade program är att det innehåller ett andligt inslag. 
Redan i det andra och tredje steget nämns en Gud. Först i form av en kraft starkare än 
oss själva och i nästa steg nämns ordet Gud. I den här studien vill vi därför ta reda på 
mer om betydelsen av det andliga inslaget i 12-stegsbehandling. Detta är mycket 
intressant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv eftersom det är en metod som i ett 
flertal studier visar mycket goda resultat men det är oklart vad i metoden som gör att det 
fungerar. I den här studien väljer vi att belysa det andliga inslaget genom att intervjua 
personal inom det aktuella programmet och genom det få ökad förståelse för betydelsen 
av det andliga inslaget för en lyckad behandling på kort och lång sikt. Eftersom 
andligheten är det som är tydligt annorlunda så är det temat vi väljer att rikta in oss på. 
Visar det sig att andligheten har stor betydelse så är det högst relevant att forska vidare 
inom ämnet samt att utveckla fler metoder med inslag av andlighet. 

Andlighet finns redan som en självklar del av kriminalvården och Lars Nylén I:Carlsson 
(2010) generaldirektör för svenska kriminalvården säger att som en del i 
kriminalvårdens uppgift med förändringsarbete…  

Ser jag den andliga vården i kriminalvården som en given och 
välkommen medspelare. Genom sitt reflekterande förhållningssätt och 
sin djupa insikt i den mänskliga samlevnadens problem, om gemenskap 
och ensamhet och i de svåra livsfrågorna har den andliga vården en 
uppenbar uppgift att utföra i våra häkten och anstalter (Nylén I 
Carlsson, 2010, s.9). 

Bakgrund 
Under denna rubrik kommer tre delar att tas upp, vi börjar med allmän information om 
tolvstegsbehandling. Därpå följer ett avsnitt om tidigare forskning kring vårt ämne, det 
vill säga, tolvstegsbehandling, andlighet samt liknande inslag i behandling. Sedan 
kommer en presentation kring våra teoretiska utgångspunkter och slutligen definitioner 
på andlighet som kan vara till nytta för läsaren för att förstå textens innehåll. 

Tolvstegsprogrammet / Minnesotamodellen 

Minnesotamodellen har sina rötter i Anonyma Alkoholister (AA) som bygger på 12 steg 
till tillfrisknande från alkohol. AA kommer från USA och är en självhjälpsrörelse som 
startades på 1930-talet. Alkoholism ses som en sjukdom inom AA och enda vägen ut ur 
missbruket är total nykterhet livet ut. Grundtanken är att en person med alkoholproblem 
tillsammans med andra alkoholister ska hjälpas åt att tillfriskna från sjukdomen genom 
att praktisera de 12 stegen.  Det innebär bland annat att personen ska erkänna sig 
maktlös inför alkoholen och få hjälp av en ”större kraft” en kraft starkare än sig själv. 
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Missbrukaren jobbar med att förändra sig själv, erkänna sina fel och brister samt jobba 
med försoning med de människor personen sårat genom det aktiva missbruket. När 
personen tillfrisknat från alkoholen och kommit till insikt om sina problem ska den 
tillsammans med AA hjälpa andra alkoholister att avhålla sig från alkoholen. Numera 
praktiseras AA:s tolv steg inte bara på alkoholmissbruk utan används också till 
missbruk- och relationsproblem som till exempel narkotikamissbruk (Centrum för 
utvärdering av socialt arbete, 2000).  

Minnesotamodellen startades på 1950-talet och kommer från delstaten Minnesota i 
USA, där av namnet Minnesota. På senare tid har Minnesotamodellen växt och blivit en 
av de större behandlingsmetoderna i USA för alkoholmissbrukare. minnesotamodellen 
som använder sig av AA:s tolv steg har genom åren utvecklat olika varianter av 
programmet. Därför kan minnesotamollen eller tolvstegsprogrammet som det också 
kallas skilja sig åt när det gäller modellens längd och struktur, samt inslaget av 
professionella behandlare i programmet. På samma sätt som AA ser minnesotamodellen 
på alkoholism som ett kroniskt sjukdomstillstånd som anses kunna behandlas. 
Behandlingens grunder kopplas samman med professionell beteendevetenskap och 
diagnostik samt AAs 12 steg (Centrum för utvärdering av socialt arbete, 2000). 

Minnesotabehandling kom till Sverige på 1980-talet och har växt snabbt inom 
missbruksvården. Det är en intensiv behandlingsmetod där missbrukare jobbar i grupp 
med tolv steg. Det har dock kommit att sprida sig långt utanför AA:s gränser och idag 
finns ett flertal behandlingsmetoder som använder sig av tolvstegsprogrammet och ett 
av dem är den tidigare nämnda minnesotamodellen. Förutom gruppbehandlingen ingår 
en så kallad familjevecka där klienten får arbeta med sina problem tillsammans med 
sina anhöriga. Meningen är att sedan fortsätta att arbeta med sin nykterhet genom 
medlemskap i AA-grupper vilket fungerar som en slags eftervård. AA har ingen 
koppling till den professionella Minnesotamodellen förutom att deras klienter kan söka 
sig till AA-grupper efter avslutad behandling. Tack vare Minnesotamodellens har 
antalet AA-grupper ökat markant i bland annat Sverige. (Rönnberg, 2007). 
Minnesotamodellens behandlingssätt kan variera från olika institutioner, men vad de har 
gemensamt är att de utgår från de tolv stegen som kommer från AA. Behandlingen 
pågår under 3-6 veckor och följs upp med eftervård under 6-24 månader. Personalen 
kan bestå av läkare, socialarbetare, sjuksköterskor, präster, psykologer och kuratorer 
eller före detta missbrukare (Bodin, 2006). Alkoholister som tillfrisknat från alkoholen 
spelar en central roll i hela behandlingen där de fungerar som alkoholrådgivare. De har 
egna erfarenheter av missbruket eftersom de har varit i en liknande situation som 
klienterna, vilket betyder att de fungerar både som föredöme och terapeut för klienten. I 
Sverige håller behandlingen vanligtvis på i 4 veckor på institution, men det finns också 
behandlingshem som har kommit långt fram med att ha eftervård samt olika 
familjeprogram. Behandlingen är strukturerad och gruppsamtal används för att bryta ner 
klientens försvar som denne har för att undvika sina problem. Personalen föreläser om 
eller visar filmer som tar upp innehåll om alkoholism, sjukdomsbegreppet, 
anhörigproblematik, AA rörelsen, andlighet och livskvalitet, och patienten berättar sin 
livshistoria. Under 4 veckors behandlingen är målet att klara av programmets 3 eller 5 
första steg för att sedan söka sig vidare till AA, där klienten ska jobba vidare med sina 
problem och detta kallas eftervård. Dock ska tilläggas att AA inte ser sig själva som 
någon behandlingsform utan en självhjälpsgrupp (Centrum för utvärdering av socialt 
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arbete, 2000). Bodin (2006) menar att det är gruppterapin som är de viktigaste 
terapeutiska verktyget i minnesotabehandlingen. I minnesotamodellen ingår också 
familjebehandling eftersom alkoholberoendet ses som en sjukdom vilket påverkar hela 
familjen negativt. Eftervården kan innefatta regelbunden individ-, grupp- eller 
familjerådgivning och närvaro och deltagande i AA. Samtidigt säger också Bergmark 
(2000) att Minnesotamodellens företrädare tenderar att betona missbrukarens 
maktlöshet i relation till alkoholen samt att via termer som kemiskt beroende och 
familjesjukdom specificera sjukdomskaraktären i missbruket (Bergmark et al, 2000).  

Under 1950 talet skapades grupper i USA som byggde på samma 12 principer som AA men 
inriktade sig på all form av beroende, alltså även narkotika, dessa fick efter tillstånd från 
AA-world rätt att använda sig av programmet och kalla sig Narcotics anynomous (NA). 
1954 fanns det ett NA-möte i världen, 2009 fanns det 55 000 möten runt om i världen, det 
första mötet i Sverige hölls 1987 på Södermalm i Stockholm, idag finns NA på de flesta 
orter i Sverige (nasverige.org, 2011, hämtat 20/2-2012) 
Tolvstegsprogrammets grundtanke är att personen ska förstå att han eller hon är maktlös 
inför alkoholen och ska komma till självinsikt och lämna över sitt liv till ”Gud”. Gud 
behöver i detta fall inte vara kristendomens Gud utan kan vara AA-gruppen eller någon 
annan högre makt, det beror på hur individen själv uppfattar Gud. Det går dock att finna 
religiösa spår som stämmer överens med kristen tro då det kristna språket kommer fram 
i AA:s litteratur. I praktiken är det kristna språket inte något problem utan personen får 
själv välja och tolka språket utifrån sin egen trosuppfattning (Rönnberg, 2007). 

Effekter av tolvstegsbehandling 

Projektet MATCH är en multicenterstudie som är gjord på 1726 patienter i 
öppenvården, 774 av dem kom från sluten vård eller dagvård och 952 kom direkt till 
öppenvård. Man jämförde tre olika behandlingsmetoder: 12-stegsbehandling, kognitiv 
beteendeterapi med återfallsprevention (KBT) och motivationshöjande terapi (MET). 
Behandlingen pågick i tre månader och alla programmen visade på positiva resultat när 
det gäller minskning av alkoholkonsumtionen. Detta är också den första studien som 
visar på att 12 stegsbehandling har goda effekter. Alla tre programmen hade nykterhet 
som målsättning, vilket 12-stegsprogrammet betonade mest. I 12-stegsprogrammet 
uppmuntrades patienterna att delta i AA, men inte i övriga program. Efter avslutad 
behandling blev deltagandet i AA större hos dem som hade genomgott 12-
stegsprogrammet än efter behandling med MET eller KBT. Efter ett år jämfördes de tre 
behandlingsmetoderna, resultatet visar att det bara fanns skillnader bland de som bara 
hade fått direkt öppenvård. Det var flest personer som höll sig nyktra i 12-
stegsprogrammet under uppföljningsperioden (24 procent) jämfört med MET och KBT 
(14 procent och 15 procent). Tre månader innan treårsuppföljningen visade resultatet på 
att de personer som behandlats i 12-stegsprogrogrammet visade på fler nyktra dagar än 
de andra behandlingsprogrammen. 12-stegsprogrammets patienter hade 36 procent 
nyktra dagar medan MET hade 27 procent och KBT 24 procent. Det man bör 
uppmärksamma som kan ligga till grund för 12-stegsprogrammets fördel är de höga AA 
deltagandet i 12-stegsprogrammet under uppföljningsperioden (Centrum för utvärdering 
av socialt arbetet, 2000).  

I eftervårdsstudien såg man att de med lågt beroende visade på ett bättre resultat i KBT 
jämfört med 12-stegsprogrammet, medan de personerna som hade ett högre beroende 
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fick ett bättre resultat i 12-stegsprogrammet jämfört med KBT. Varför 12-
stegsprogrammet visar upp en starkare nykterhet under ett högre beroende kan ha att 
göra med stödet av AA under uppföljningen, medan KBT som visade på bättre resultat 
med de personerna som hade ett lågt beroende kan ha att göra med färdigheter och 
copingstrategier som ingick programmet. Resultaten talar för att vid ett högre beroende 
bör behandlingsmålen vara helnykterhet, behandlingsmetoden bör vara bör vara lång 
och omfattande vilket stämmer bra in på12-stegsprogram eller KBT(Centrum för 
utvärdering av socialt arbete, 2000).  

Diaz et al (2011a) refererar till en studie bland intagna i fängelse i vilken hälften fått 
socialt stöd i form av NA-möten, medan den andra gruppen fått både socialt stöd i form 
av NA-möten och fått delta i 12-stegsprogram visade att interner med 
missbruksproblem som fått både socialt stöd och deltagit i 12-stegsprogram visade en 
högre nivå av känsla av sammanhang och en minskning i ångestintensitet. 

Tidigare forskning 

Andlighetens betydelse  

Diaz, Horton, McIlveen, Weiner & Williams (2011b) har undersökt hur människor med 
depressiva problem relaterar till religion och andlighet genom att använda 
självskattningsformuläret Spiritual Transcendence Index (STI). 111 klienter som är 
delaktiga i någon slags insats för sitt psykiska mående har alla frivilligt deltagit i 
studien. De fann ett samband mellan andlighet och depression, att personer med högre 
nivå av andlighet rapporterar lägre nivåer av depression. Detta tros ha ett samband med 
vilket anknytningsmönster man har från barndomen och att detta anknytningsmönster 
upprepas i relationen till Gud. Deras studie visade också att existentiella dimensioner av 
andlighet verkar ha en skyddande effekt för personer med dubbeldiagnoser, både 
missbruk och depression. Att betona det existentiella inslaget i andlighet för 
deprimerade personer i behandling kan fungera som en buffert och förbättra 
behandlingsresultaten och kan hjälpa personerna att hitta fungerande sätt att hantera 
stress (Diaz et al, 2011b). Detta ligger nära det som Diaz, Horton, Green, McIlveen, 
Weiner & Mullaney (2011a) har kommit fram till när de genomfört en studie bland 160 
klienter som är knutna till ett 30 dagars behandlingsprogram i sydöstra Florida, 
deltagarna kom från olika delar av USA. Undersökningen är gjord genom att deltagarna 
fått fylla i omfattande formulär med innehållande ett antal olika teman, såsom 
depression och missbruk, frågorna rörde sig från relativt ospecifika till mycket 
specifika. Alla som deltog i studien gjorde det frivilligt och ingen ekonomisk ersättning 
utgick. Man mätte deltagarnas nivå av andlighet med STI. Studien har vissa 
begränsningar i och med att den är utförd i storstadsområde och bland personer som 
gjort ett medvetet val att delta, det innebär att det var ett bekvämlighetsurval. Andra 
begränsningar i möjligheten att generalisera resultatet är att alla respondenterna var av 
amerikanskt eller europeiskt ursprung och en stor del angav att de var katoliker, vilket 
kan påverka deras svar. I denna studie har forskarna funnit resultat som menar att före 
detta missbrukare som senare återfaller i missbruk visar på en lägre nivå av andlighet än 
de som lyckas hålla sig nyktra. Forskningen visar att andligheten i behandling är en 
viktig del för att inte återfalla i alkoholmissbruket. Samtidigt finns det också forskning 
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som visar på att andlighet i ett omvänt förhållande kan ge depressiva symtom vilket i sin 
tur kan leda till missbruk (Diaz et al, 2011a).  

Att införa andlighet i behandling har flera olika aspekter menar Pardini, Plante, 
Sherman & Stump (2000) som har gjort en undersökning bland 236 personer som idag 
är rena från sitt missbruk, vissa av deltagarna är medlemmar i lokala AA-grupper 
medan andra deltog i kurser kring kemiskt beroende på ett lokalt college. Andligheten i 
tolvstegsprogrammet kan skrämma en del personer från att delta och om personer som 
inte är bekanta med programmet kan det upplevas som en religiös kult. Men många är 
också tacksamma för de via behandlingen fått kontakt med sin inre andlighet igen. Och 
att detta hjälpt dem med stöd och styrka för fortsatt nykterhet. Tillförlitligheten i studien 
är dock en aning bristfällig eftersom datainsamlingen är gjord via 
självskattningsformulär, men den mest begränsande faktorn är att man använde sig av 
tvärsnittsdesign och att detta medför att det är omöjligt att bestämma 
orsakssammanhanget när man analyserar relationerna mellan religiös tro, andlighet och 
psykisk hälsa (Pardini et al, 2000).  

 Magura, Knight, Vogel, Mahmood, Laudet & Rosenblum (2003) menar å andra sidan 
att det kanske inte är andligheten som är funktionen med tolvstegsprogrammet men 
också att andlighet kan ha en viktig funktion för att locka in deltagare i programmet. 
Författarna har utfört studien på deltagare ur 24 tolvstegsgrupper för personer med 
dubbeldiagnoser (missbruk och psykisk ohälsa) har undersökts genom att de intervjuats 
ett flertal gånger i en longitudinell studie där syftet var att se eventuella långvariga 
effekter av deltagande i tolvstegsgrupp. Studien fann följande resultat. Hopp och 
andlighet verkar kunna leda till bättre självkontroll och upplevelse av positiv självbild 
och förmåga att hantera saker, men verkar inte ha någon direkt effekt på avhållsamheten 
(Magura, 2003). Magura menar att det inte specifikt handlar om tolvstegsprogrammet 
som leder till ett minskat missbruk utan att det handlar om social inlärning som är väl 
vetenskapligt grundad att den fungerar och att många av stegen i tolvstegsbehandlingen 
bygger på olika delar av social inlärning och därför visar behandlingen goda resultat. 
Han menar att andlighetens funktion är att det attraherar deltagare som sen får möjlighet 
till fördelarna som det innebär att bli anslutna till gruppen. Medan nyttan med 
tolvstegsbehandlingen bygger på samma sak som andra självhjälpsgrupper, nämligen 
social inlärning och dess principer och det är inte något mystiskt med det utan 
personalen som har ett annat språkbruk. Att avmystifiera 12-stegsbehandling, att det 
fungerar genom naturliga förklaringar kan vara en fördel för rörelsen genom att 
människor inte blir bortskrämda av mystiken och andligheten (Magura, 2003). 

Maguras (2003) resultat står då i rak motsats till vad Lyon, Deane & Kelly (2010) 
menar. Enligt författarna visar nämligen en undersökning att andligt uppvaknande under 
tolvstegsbehandling ökar chansen för nykterhet efter avslutad behandling med upp till 
fyra gånger. Det har också visat sig att bland dem som genomgått ett andligt 
uppvaknande under behandlingstiden var det 82 % som fortfarande var nyktra 12 
månader efter avslutad behandling till skillnad från 55 % som inte upplevt ett andligt 
uppvaknande. Den andliga mognaden, andliga upplevelser och förmågan att förlåta har 
ökat tydligt under en fyraveckorsbehandling. Forskning har visat att tolvtegsbehandling 
kan vara lika effektiv som kognitiv beteende terapi, på så skilda områden som minskad 
kriminalitet, minskad hemlöshet och ökad anställningsgrad. Empiriska studier har visat 
att det finns ett samband mellan inslag av andlighet och goda behandlingsresultat, men 
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att det inte är nödvändigt för lyckad behandling. Det finns bevis för att sambandet finns, 
men inget bevis för hur det hänger ihop. Det har också visat sig att det finns ett samband 
mellan till förlåtelse både till andra och till sig själv och god psykisk hälsa, men det 
behöver inte vara förlåtelse kopplat till religion. Dock har förlåtelseprocessen en väldigt 
central roll i kristen behandling. 

 Slutligen menar Hodge (2011) att det verkar som att andligheten skapar en inre helhet 
som tar bort viljan att fortsätta missbruka. En undersökning visar att bön och minskat 
missbruk hänger samman, bön för att bygga upp sin relation till en Gud eller andlig 
person. Hodge förespråkar en kombination av kognitiv beteendeterapi och andlig 
behandling eftersom man då kombinerar två verksamma metoder, så att säga två 
motorer för att öka chansen till tillfrisknande. Hodge menar också att denna 
kombinerade variant kan nå fler personer som vi annars inte skulle ha nått med 
behandling, kanske för att de ställer sig kritiska till enbart det kognitiva eller enbart det 
andliga. 

Andlighet eller religion? 

Enligt Pardini et al (2000) kan en anledning till att många föredrar att kalla sig andliga 
vara att religion har starka kopplingar till följsamhet, diskriminering och fördömande. 
De lägger istället mycket vikt vid tro, bön och stark känsla av tilltro. Pardini menar 
också att individer som återhämtat sig från missbruk tenderar att rapportera högre nivåer 
religiositet, men främst andlighet snarare än religion trots att mycket av de ritualer och 
språk de använder sig av kommer från religion (Pardini, 2000). Detta mönster 
återkommer tydligt i AA som menar att de inte bygger på religion, utan på andlighet, 
trots det så hänvisar all deras litteratur till den karaktäristiska bibliska guden. 
Grundläggande principer såsom botgöring, bön och bekännelse används, detta gör det 
svårt att undersöka vad som bygger på andlighet och vad som bygger på religion i 
behandling och eftervård. Pardini et al (2000) refererar även till Mathew et al (1995) 
som menar att AA varken har en gemensam Gudsperson, organisationsstrukturer eller 
använder sig av standardböner eller andra ritualer (Pardini et al, 2000). Deras studie 
tyder på att individer som återhämtat sig från sitt missbruk har höga nivåer av religiös 
tro och andlighet samt visar på samband med en mer optimistisk livssyn, ett större 
socialt stöd, högre motståndskraft mot stress och lägre nivåer av ångest. Det är framför 
allt andligheten som ger en mer optimistisk livssyn, socialt stöd samt mindre ångest 
medan religiös tro verkar som en motståndskraft till stress. Studier visar också på att det 
är andligheten som medlar i relationen mellan religiös tro, en mer optimistisk livssyn 
och ett ökat socialt stöd. Deras egen studie visar på en högre religiös nivå än vad som 
funnits vid tidigare studier.  

Brown et al (2007) menar dock att deltagare i tolvstegsbehandling snarare upplever 
andlighet än religion och detta beror på att de får identifiera sin egen högre makt. De 
menar att andligheten ger större utrymme för att skapa sin egen bild än vad begreppet 
religion gör. En undersökning har visat att personer med högre grad av andlighet som 
praktiserar bön och meditation också har en högre grad av nykterhet. En annan 
undersökning visar att de som varit nyktra i mer än två år hade en signifikant högre grad 
av andlighet än de som nyligen haft återfall. 

Unterrainer, Laudenhauf, Wallner-Liebmann & Fink(2011) har kommit fram till att det 
finns ett samband mellan religion och välmående (wellbeing) och det verkar vara 
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starkare bland äldre personer. Det verkar vara ett starkare samband mellan regelbundna 
kyrkbesök och wellbeing än mellan wellbeing och andra mått på religiositet. En 
funktion med religion är att skapa mening för människor. Religion kan skapa ramar som 
gör livet förståbart. Men religion är inte det enda sättet för människor att hitta mening i 
tillvaron, annat kan vara en meningsfull sysselsättning, stark identitet. Det verkar som 
att människor som har integrerat religion och andlighet i sina liv har en hög nivå av 
kasam, kasam kan bli inspirerad och promotad av andlighet och religion. 

Gudsrelation och personalkompetens 

Doherty (2003) replikerar en tidigare artikel som menar att terapeuter som använder sig 
av religion eller andlighet i behandlingen kan skada istället för att hjälpa en människa 
om terapeuten inte har den kompetens som kräv för att hantera terapin. Detta kan ta sig 
olika uttryckssätt till exempel kan en terapeut försöka förmå sin klient att lämna sitt 
religiösa sammanhang för att terapeuten utan ytterligare kunskap anser att kontakten är 
olämplig. Eller en mycket radikal religiös person som anser att klienten bör bryta med 
familjemedlemmar som ännu inte är ”räddade”. Doherty instämmer med detta men 
ifrågasätter dock att personer utan kunskap om andlighet och religion ska lämna det 
andliga och religiösa därhän. Doherty menar att behandlingssätt som inriktar sig på 
andliga och religiösa former för att hjälpa människor med problem kräver mycket mer 
kunskap och expertis än den mer traditionella vården. Samtidigt är andlighet en viktig 
del i människors liv, vilket gör det nödvändigt att beakta den inriktningen av terapi. 
Enligt Diaz et al (2011a) är det viktigt att terapeuten utgår ifrån en icke dömande och 
empatisk relation där de öppet diskuterar aspekter av andlighet eftersom denna studie 
visar att andlighet kan ha en koppling till missbruksbeteendet och klientens mentala 
hälsa. Resultat i undersökningen tyder också på att personer som tror på en dömande 
Gud och samtidigt är sårbara har ökad risk för depressiva symptom samt att personer 
med högre nivå av gudsrelation rapporterar högre nivå av depression.  De konstaterar 
även att forskning visar att det finns positiva samband mellan Gud och depressiva 
symtom. De som visade sig ha en större tro på Guds närvaro hade också mer depressiva 
symtom.  Detta kan bero på att de människorna som har en större Guds tro såg Gud som 
mer dömande och straffande vilket kan leda till en känsla av utsatthet vilket senare ger 
depressiva symtom. Däremot visade det sig att personer som har en högre nivå av 
andlighet visade på en lägre nivå av depressiva symtom. Detta kan bero på att andlighet 
handlar om mål och mening i livet som hjälper till att minimerar ensamhet och 
förtvivlan samt får en att känna hopp och ett välbefinnande (Diaz et al, 2011a).  

Samhörighet och regelbundenhet 

För att AA ska fungera som eftervård krävs att personerna går på AA-möte minst en 
gång i veckan, går de mindre ofta finns inga bevis för att det fungerar som eftervård för 
fortsatt nykterhet. Att gå på möte minst en gång i veckan visar sig dock effektivt för 
bibehållen nykterhet. Även personer som visar liten motivation till behandling har en 
högre grad av nykterhet om de går på regelbundna AA-möten. Kanske är det den 
veckovisa regelbundenheten som gör att AA fungerar väl för fortsatt nykterhet 
(Fiorentine, 1999). Vad som är funktionen är dock svårt att veta eftersom Pardini et al 
(2000) menar att inblandning i religiösa sammanhang är associerat med lägre nivå av 
riskbeteenden såsom missbruk, rökning och avsaknad av motion. Det visar också på 
lägre nivåer av depression och suicidalrisk och högre nivåer av självkänsla, 
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tillfredställelse med livet och personlig anpassning. Flera undersökningar visar att 
religion kan hjälpa människor med svåra kroniska sjukdomar att hantera sin situation 
(Pardini et al, 2000). 

I en studie av Morjaria & Orford (2002) studerades vilken betydelse den andliga kraften 
hade för återhämtningen bland människor med alkoholproblem. Morjaria & Orford 
menar att AA stör alkoholistens drogsökande beteende vilket gör att det blir lättare att 
bryta upp från sin gamla umgängeskrets. De behöver någon att lita på, någon som alltid 
finns och ställer upp för en.  AA ersätter alkohol- eller drogberoendet genom att 
personer med missbruk träffas i AA-grupper där man lägger ner mycket tid på att utföra 
hemuppgifter, skapar trygghet samt få alkoholisten att engagera sig i verksamheten. 
 Denna livsstil minskar riskerna för ett fortsatt alkoholmissbruk även på lång sikt. Detta 
stämmer väl överens med Magura (2003) som menar att vara ensam är en mycket stor 
riskfaktor för återfall och där fyller AA en viktig funktion som socialt sammanhang. 
Samt att deltagande i 12-stegsaktiviteter kan minska risken för drogsug för att man 
genom dem undviker att vara i högrisksituationer. Deltagande gör också att man möter 
andra i samma situation och man hjälper varandra med att hitta metoder som hjälper 
mot drogsuget och att hantera högrisksituationer (Magura, 2003). 

12-stegsbehandling, inte för alla 

Enligt Hart & Hugget (2005) handlar de tre första stegen om att lämna över sig till en 
högre makt, att erkänna att man inte klarar sig själv, att man inte är Gud. Meningen är 
att klienten ska ”överlåta” sig till en högre kraft och att tron på sig själv ska ersättas med 
en tro på Gud. Att lämna över sig till Gud som är syftet i steg 3 är inget som sker över 
en dag utan är snarare en process. Olyckligtvis menar författarna är inte alla beredda att 
lämna över hela sina liv till Gud och kunskapen om vilka personliga egenskaper som 
försvårar den processen är ännu begränsad. För personer med narcissistiska 
personlighetsdrag och stark stolthet kan det vara väldigt svårt att erkänna sin maktlöshet 
och implementera AA:s 3 första steg i sitt liv. Detta nämns också i AA:s big book och 
är ett problem eftersom många alkoholister har narcissistiska drag med bland annat 
grandiost själv, trotsighet och egocentrisk själviskhet. Inom AA anser man att 
narcissismen i sig kan vara orsak till alkoholproblemen och att det är det som måste 
börja behandlas. I tidiga dokument från AA står det uttryckligen att själviskhet och 
egocentrism är det största hotet för att inte klara av att bli nykter och att det är något 
man måste göra sig av med annars kommer det att bli ens död. 

Undersökningen visar att steg 1 i tolvstegsprogrammet inte är något problem trots att 
det innebär att man erkänner att man inte klarar av alkohol. Däremot blir det svårare att 
erkänna steg 2 och 3 och det finns ett tydligt samband mellan att om man inte klarar av 
steg 2 så tar man heller inte steg 3. Detta innebär också att narcissistiska personer löper 
högre risk att hoppa av programmet eller att de är nyktra genom det som brukar kallas 
vita knogarnas nykterhet, vilket innebär att personen kämpar så mycket med sin 
nykteret att man tar i varje dag för att inte falla sig igen, till skillnad från dem som kan 
vila i sin nykterhet och varje dag säga ”idag ska jag också vara nykter. Det är viktigt att 
anpassa behandlingens andliga nivå efter klientens mognad och på så sätt vinna tid som 
klienten är kvar i behandling. För att då hoppas på att deras fortsatta livserfarenhet kan 
minska deras stora ego och så småningom våga söka sin andlighet. Det är då lätt att dra 
slutsatsen att AA inte är något för personer med narcissistiska drag. Men det kan 

8 

 



 

fungera för att sakta bygga upp personens förmåga till empati och altruism och även 
som ett motgift mot narcissismen (Hart & Hugget, 2005) 

 Detta stämmer även överens med vad som kom fram i Match projektet där hypotesen 
var att psykiskt störda skulle uppnå bättre resultat i KBT än i 12-stegsprogrammet. Med 
hjälp av instrumentet ASI kom det fram att klienterna i öppenvården som hade en högre 
grad av störning visade på likvärdiga resultat mellan KBT och 12-tolvstegsprogrammet. 
Däremot de personer som hade en lägre eller ingen psykisk störning alls hade fler 
nyktra dagar i 12-stegsprogrammet än i KBT. En större betoning på nykterhet i 12-
stegsprogrammet och AA:s stöd kan förklara skillnaden. Samtidigt finns det studier som 
visar på att schizofrena personer är mindre villiga att söka sig till AA-grupper, medan 
personer med manodepressiva sjukdomar har lättare för att engagera sig i AA(Centrum 
för utvärdering av socialt arbete, 2000).  

Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik kommer vi att presentera två olika teoretiska utgångspunkter. Den 
första är kasam, där vi först presenterar grundtanken och sedan går in lite på den 
forskning som finns kring kasam och behandling. Sedan följer ett stycke som 
presenterar mindfulness. 

Känsla av sammanhang-Kasam 

Begreppet grundades av Aaron Antonowsky som övergick från att fundera över varför 
så många var sjuka, till att fundera över varför så många var friska. Att fokusera på det 
friska i en människa istället för det sjuka. Han slutsats var att det fanns tre viktiga 
byggstenar som främjar människors hälsa, dessa var meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet och Antonowsky (1991) menar att det är nivån av dessa som utgör grunden 
för hur människor hanterar sin tillvaro. Den första komponenten, begriplighet, bygger 
på en grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är 
förutsägbart, begripligt och strukturerat. Nästa komponent som är hanterbarhet innebär 
att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga och den sista är meningsfullhet 
vilket bygger på att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i. För att 
mäta en persons kasam så har Antonowsky utvecklat ett test i form av en enkät som 
fylles i och genom den får man fram ett mått på nivån av personers kasam. kasam är 
något som bildas under uppväxttiden och det tidiga vuxenlivet och beror mycket på vad 
som händer i livet, vilka erfarenheter man får och vilka möjligheter personen får att 
hantera dem. Det finns ett tydligt samband mellan det Kasam som föräldrar och barn har 
vilket beror på att barn lär sig att se hur föräldrarna bemöter de situationer som de 
upplever i livet. 

Enligt Antonowsky är kasam inte något som är lätt att förändra senare i livet. Den nivå 
personen har är ganska konstant, men kan förändras tillfälligt av skeenden i livet, 
förändringarna är oftast små och återgår sedan oftast till ursprungsnivån. Det går inte att 
förändra en persons kasam genom terapeutisk behandling eftersom kasam snarast går att 
likna vid en personlig egenskap. Däremot så kan terapeutiska åtgärder förändra vilka 
situationer en person söker sig till och på så sätt kan personen få nya, mer positiva 
erfarenheter och på sikt kan då personens nivå av kasam förändras till det bättre. Det 
finns även en del forskning kring betydelsen av känsla av sammanhang.  
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Abrahamson, Peles, Potik, Schreiber & Adelson (2009) har gjort en studie på ett år 
bland heroinmissbrukare i Tel aviv som nyligen gått in i behandling. Klienternas känsla 
av sammanhang mättes vid inskrivning och ett år senare. Även provtagningar 
genomfördes slumpmässigt ca 2 gånger i månaden för att se om narkotiska preparat 
intagits, detta skedde som en del av behandlingsinsatsen. Studien fann att Känsla av 
sammahang är väldigt viktigt i början av en behandling eftersom det är en tid av stora 
förändringar med mycket stress och sårbarhet och stora livsstilsförändringar och med 
detta kommer också mycket svårigheter. Varje person har olika stor förmåga att hantera 
stress och förmåga att fokusera på det positiva. Det finns ett tydligt samband mellan 
förmågan att hålla sig drogfri och nivån av kasam, de som hade hög nivå hanterade 
stress och uppkomna situationer på ett mer produktivt sätt. Det verkar som att personer 
med hög kasam tenderar att stanna längre i och fullfölja behandling. Studien visar att 
kasam är stabilt över tid och visar en persons egenskaper och kan användas för att 
förutsäga om personen kommer att genomföra behandlingen. kasam kan dock förändras 
över tid till exempel pga traumatiska händelser. Författarna föreslår att det är lämpligt 
att alltid mäta kasam för att få hjälp att avgöra vilken behandling som är lämplig för 
klienten. Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet är dock något begränsad eftersom 
den enbart utförts på en klinik och med 77 deltagare under en fyra års period, vilket är 
ganska lite jämfört med det totala antalet klienter på kliniken 

Mindfulness 

Att öva medvetenheten om vad man tänker, känner och gör och genom detta nå konsten 
att iaktta sig själv är enligt många psykoterapeuter en förutsättning för att förändring ska 
vara möjligt. Detta brukar kallas för mindfulness och kan möjligen översättas med 
begreppet medveten närvaro. Mindfulness kommer från början främst från buddistiska 
traditioner och har kommit in i svensk psykoterapi genom olika meditationsformer. 
Mindfulness handlar om att vara medveten i nuet och har kopplingar till psykoterapi 
genom att automatiserande handlande ofta är en del av psykopatologin. Att använda sig 
av mindfulness bygger ofta på att man gör sig medveten om kroppsliga fenomen, 
känslor och tankar. Det man eftersträvar är att på det sättet öva sin uppmärksamhet för 
vad som faktiskt föreligger i motsats till allt det som våra tankar och känslor "pratar 
om", den historia de berättar. Även detta blir ett sätt att öppet iaktta nuet och på så sätt 
minska styrkraften hos automatiserade reaktioner (Törneke, 2002).  

Definition 

Andlighet 

Det finns många definitioner och åsikter om vad andlighet innebär och nedan kommer 
vi att ge några exempel på definitioner eller uttalanden som visar vad andlighet kan 
innebära. Själva sällar vi oss inte till någon av dem utan vill ge en bild av det vida 
begreppet andlighet. 

Enligt Ed (2008) så syftar andlighet i stora drag på de inre, subjektiva sidorna av 
religion, såsom tankar, känslor och handlingar. Men det har också kommit att betyda 
människans inre sökande efter riktning och mening i den djupaste dimensionen av 
mänsklig existens. Det behöver således inte ha en teologisk koppling utan bygger på 
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frågor om inre utveckling och upptäckande av sitt eget inre. Traditionellt har det dock 
starka kopplingar till religion. En hermeneutisk, fenomenologisk tolkning av ångest, är 
att ångest avslöjar människans frihet, den är ett tecken på att människan har en andlig 
dimension, den avslöjar för människan möjligheten att inte finnas till (Andersson & 
Barbosa da Silva, 1993) 

Istället för andlighet kan man enligt Doctare (2003) tala om människokärlek eller 
barmhärtighet, om frid, innerlighet och förtröstan. Andra hörnstenar i det Doctare kallar 
för andlighet och transcendens är godhet och moderlighet som får oss att känna att vi är 
älskade, detta får oss att känna oss som en del av något större. 

Enligt Ahmadi (2006) så kan ordet andlighet relateras till sökande av existentiell 
mening i livet skeenden eller till en tro på en högre kraft utanför en själv som har 
möjlighet att influera personens liv. Denna högre makt kan, men måste inte kallas Gud. 

Ross (1997) menar att andlighet är det inuti individen som mening, syfte och helhet 
kommer ifrån, en vilja att leva, tro och lita på sig själv, andra och Gud. Ross menar att 
detta är viktigt för en optimal hälsa, välmående och livskvalitet. 

Syfte och problemformulering 
Vårt syfte är att belysa hur några behandlare inom tolvstegsbehandling, ser på 
betydelsen av det andliga inslaget i behandlingsprogrammet, samt få en uppfattning om 
hur man använder andlighet i behandling. I vårt arbete kommer vi att utgå från följande 
frågeställningar: 

• Hur Introduceras andlighet till klienterna, hur tas det emot? 

• Vilken funktion har andlighet i behandling? 

• Vad verkar ha störst betydelse för ökad nykterhet bland personer i 
tolvstegsbehandling? 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Kvalitativ metod 

Vi har genomfört vårt arbete enligt kvalitativ metod eftersom målet med vår studie var 
att få en ökad förståelse för vilken betydelse andligheten har för att tolvstegsmodellen 
ska ge ett bra behandlingsresultat och fortsatt nykterhet. Genom att använda kvalitativ 
metod kunde vi intervjua relevanta personer och försöka förstå deras syn och på så sätt 
fördjupa vår kunskap. Valet att använda kvalitativ metod kändes mycket naturlig i den 
här undersökningen för att få en bred bild av vilken betydelse andlighet kan ha för olika 
människor. Enligt Bryman (2011) har forskning enligt kvalitativ metod en tendens att 
vilja beskriva det sociala livet som processer, vilket visar sig på olika sätt, men en viktig 
punkt är att man gärna beskriver hur skeenden och mönster utvecklas över tid. Denna 
forskningsmetod stämmer väl överens med den här studien syfte. 
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Fenomenologiskt perspektiv 

Vi har genom vår utbildning i pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbruksvård stor förförståelse inom behandlingsområdet och många av de olika 
modeller som finns. Att vi båda har en bakgrund inom frikyrkliga sammanhang innebär 
att vi också har en förförståelse inom andlighet och religion. För att vår förförståelse 
inte skulle påverka studien, dess resultat och diskussion valde vi att inspireras av en 
fenomenologisk ansats i vårt arbete, syftet med den ansatsen var att bortse från vår egen 
förförståelse och låta undersökningspersonernas berättelse vara studiens utgångspunkt 
och stå i centrum. 

Filosofer som till exempel Weber (1864-19209 och Schutz (1899-1959) hör båda 
hemma inom postmodernt tänkande såsom fenomenologi, hermeneutik och pragmatism 
har alla ett synsätt som lämpar sig för den kvalitativa intervjun. Vi har utgått från en 
fenomenologisk ansats för att få förståelse för hur behandlare inom tolvstegsbehandling 
ser på betydelsen av det andliga inslaget i behandling. Vi ville se det ur deras perspektiv 
och då lämpade sig fenomenologin mycket bra eftersom den bygger på att kartlägga hur 
människor upplever ett fenomen i deras livsvärld. Att använda sig av fenomenologiskt 
perspektiv inom kvalitativa studier bygger på ett genuint intresse för att förstå hur 
människor själva ser och uppfattar saker och som forskare förutsätter man att den 
relevanta verkligheten är såsom människor själva uppfattar att den är (Bryman, 2011). 

Att så fullständigt och exakt som möjligt beskriva det studerade är mycket viktigt i ett 
fenomenologiskt perspektiv. Till skillnad från det mer hermeneutiska, vars syfte är att 
hitta och ringa in förklaringar. Objektiviteten i fenomenlogin skapar en trohet mot de 
undersökta fenomenen. Därför är det också viktigt att se förbi sin egen förförståelse 
under tiden för studien. Syftet med fenomenologin är inte att döma om något är sant 
eller inte, eller att försöka skapa teorier utan snarare att låta människors sanning vara 
deras egen och därmed sann och att försöka se gemensamma väsen i 
undersökningspersonernas utsagor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer innehåller ett antal olika teman som man planerar att ta 
upp under intervjun, det är dock inte viktigt att det tas upp i exakt den ordning som 
angetts i intervjuguiden (Bryman, 2011). Det innebar att även frågor som kom upp 
under intervjun men som inte ingick i intervjuguiden ställdes. Det finns dock en tydlig 
struktur och i de flesta fall var det möjligt att följa den i förväg utarbetade 
intervjuguiden. Vi valde semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville få svar på en 
relativt specifik fråga, men ändå ha utrymme för egna reflektioner från 
intervjupersonerna. Den stora fördelen med semistrukturerade intervjuer är att tonvikten 
ligger på hur personen vi intervjuar upplever och tolkar saker samtidigt som vi får viss 
struktur och möjlighet att hålla samtalet till de teman som är planerade. Utan att vi för 
den skull tog bort möjligheten för någon att ta upp ämnen som de tycker är viktiga.  
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Meningskodning 

I vår uppsats har vi inspirerades vi av ett fenomenologiskt perspektiv så efter 
transkribering sökte vi efter gemensamma väsen i intervjuutsagorna. Den metod som vi 
fann lämpligast att använda för att göra detta var vad Kvale & Brinkmann (2009) kallar 
för meningskodning. Det går ut på att man knyter nyckelord till de olika delarna av 
texten för att man sedan lättare ska kunna strukturera all information. Målet med 
kodningen var att hitta kategorier som kunde fånga och beskriva de intervjuades 
erfarenheter fullt ut. Urval av nya data finner man genom att hela tiden jämföra data för 
att finna likheter och olikheter i responderas utsagor, och sedan utifrån detta försöker 
man sig då på teoribildningar. 

Planering och genomförande 
För att strukturera arbetet med vår uppsats utgick vi från Bryman (2011) och den 
översiktliga beskrivning som anges som de huvudsakliga steg som igår i en kvalitativ 
undersökning. Dessa rubriker som följer nedan är hämtade därifrån. 

Generella frågeställningar 

Våra generella frågeställningar byggde på att vi ville ta reda på betydelsen av andlighet 
för lyckad behandling och för fortsatt nykterhet. Vi kom att utgå från tolvstegsmodellen 
eftersom det är den metod med tydligast andligt inslag som finns i Sverige och som 
också finns i de socialstyrelsens nationella riktlinjer. För att kunna ställa relevanta 
frågor och även för att kunna se hur väl våra resultat stämde överens med resultat som 
framkommit i tidigare undersökningar använde vi oss av tidigare forskning om 
behandling i kombination med andlighet, religion, tolvstegsmetoden och kasam. Vi 
försökte hitta olika information som ser på det ur olika vinklar och perspektiv. Utifrån 
den information vi fått fram har vi utformat en intervjuguide som ska täcka de områden 
vi vill undersöka. 

Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

Vi valde att samla information från personer som arbetar på institutioner som använder 
sig av tolvstegsbehandling. Dessa institutioner har vi funnit med hjälp av internetsidan 
hvb-guiden.se 

Kontakt togs med två institutioner som arbetar utifrån tolvstegsmodellen och vi fick 
klartecken att intervjua någon eller några ur personalen på varje institution. Det visade 
sig senare att vi fick ta kontakt med ännu en institution för att få tillräckligt med 
intervjumaterial. Vårt urval är att betrakta som strategiskt urval då vi valde ut 
institutioner som arbetade med den valda arbetsmodellen. Vilka vi skulle intervjua 
valdes sedan ut av kontaktpersonerna på institutionerna. 
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Insamling av data 

Vår insamling av data skedde via semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide 
som vi utformade enligt gällande rekommendationer. Bryman (2011) rekommenderar 
att man använder sin intervjuguide och sedan går tillbaka och eventuellt formulerar om 
vissa frågor. Vi har använt oss av öppna frågor för att på så sätt uppmuntra 
intervjupersonerna att tala fritt och öppet om ämnena. De huvudämnen som 
intervjuguiden innehåller är: behandling, tolvstegsbehandling, andlighet och känsla av 
sammanhang. Efter den första intervjun gjorde vi några små ändringar för att förtydliga 
vissa frågor. Innan vi genomförde intervjuerna skickade vi ett informationsbrev som 
innehöll information om hur intervjun skulle gå till, vilka teman vi skulle ta upp, att 
intervjun skulle spelas in och intervjupersonens rättigheter, att när som helst avbryta 
intervjun eller att välja att inte svara på vissa frågor. Intervjuerna har utförts på 
intervjupersonernas arbetsplatser i ett utrymme som de själva fått välja. För att hjälpa 
vårt minne och ge möjlighet att skriva ut intervjuerna ordagrant valde vi att, efter 
godkännande av intervjupersonerna, spela in hela intervjuerna. 

Intervjuerna gick till så att en person höll i intervjun och detta var samma person vid 
alla tillfällen för att det skulle bli så lika förutsättningar som möjligt. Den andra 
personen fungerade som stöd och ställde följdfrågor eller förtydligade frågor vid behov. 

Tolkning av data 

För tolkning av data transkriberade vi hela intervjuerna inklusive pauser och därmed 
både få inkludera vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. Enligt Bryman 
(2011) är det viktigt att transkribera intervjuerna av flera olika skäl. Han nämner bland 
annat möjligheten att gå igenom intervjupersonens svar upprepade gånger. Samtidigt 
som det sätter att gå till väga hjälper upp de begränsningar som vårt minne har och på så 
vis minskar risken för att vi gör mer eller mindre omedvetna tolkningar av vad som 
sägs. Det blir också mycket lättare att göra en noggrann analys av intervjupersonernas 
svar. För att tolka textens innehåll använde vi oss av meningskodning som vi beskrev 
under rubriken metodologiska utgångspunkter. Vi använde oss av överstrykningspennor 
i olika kulörer och markerade det som hörde till samma tema eller kategori med samma 
färg. Vi sammanfattade sedan vad som sagts under de olika kategorier som framkommit 
och lade sedan till resultat som styrkte vår sammanfattning. 

Forskningsetiska överväganden 
I denna punkt utgår vi från Bryman (2011) och de grundläggande etiska principer som 
han utgår från. Vi redogör även för hur vi hanterat dessa principer i studien. 

Först har vi informationskravet, vilket innebär att:  

Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte 
(Bryman, 2011: s 131)  
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Det kommer vi att lösa genom att skicka ett informationsbrev till de berörda 
institutionerna för att ge dem möjlighet att läsa igenom och kontakta oss för frågor 
innan intervjuerna äger rum. 

De ska även veta att det är frivilligt och, att de har rätt att avbryta och vilka moment 
som ingår (Bryman, 2011) och allt detta kommer att ingå i informationsbrevet. 

Samtyckeskravet som innebär deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill delta 
(Bryman, 2011) är inget problem eftersom vi efterfrågar personer som själva vill delta i 
intervjun och alla respondenter kommer att vara myndiga. 

Sen har vi då konfidentialitetskravet vilket innebär: 

Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största 
möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011: s132). 

Detta är heller inget problem då vi för det första kommer att ha väldigt begränsad 
mängd personuppgifter om respondenterna, det vi kommer att ha är förnamn och 
arbetsplats, annan information som kan vara känslig som kan komma fram undviker vi 
att registrera om det inte är nödvändigt. Givetvis kommer vi även att förvara all 
information på en säker plats där obehöriga inte kan komma åt dem. Denna plats kan till 
exempel vara på vår handledares kontor. 

Det sista är nyttjande kravet, vilket innebär: 

De uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamålet (Bryman, 2011: s 132). 

Detta ska inte vara ett problem, först och främst för att vi inte har som mål att samla in 
information om enskilda personer utan om deras syn på saker och deras upplevelser. 
Sedan kommer vi givetvis att ta hänsyn till detta krav om det mot förmodan av någon 
anledning skulle vara aktuellt. 

Resultat 
Vårt resultat är uppbyggt kring olika teman eller fenomen som vi funnit relevanta 
i de genomförda intervjuerna. Huvudämnet är andlighet, men andra ämnen med 
anknytning till tolvstegsbehandlingens kärna kommer att ingå. Resultatet 
kommer att bygga på citat från intervjuerna och sammanfattningar av vad de 
olika intervjupersonerna sagt under temat. Inledningsvis ska vi dock göra en 
kortare presentation av intervjupersonerna. Av sekretesskäl väljer vi att göra en 
sammanfattad presentation. Varje kategori inleds med en sammanfattning av vad 
som framkommit under det aktuella temat och följs av ett antal citat av 
respondenterna som stärker resultatet. 

Vi har intervjuat fyra personer på tre olika behandlingshem. Alla respondenterna 
var i medelåldern eller strax däröver. Tre var män och en var kvinna, tre av 
personerna hade egen missbruksbakgrund och av dessa hade två gått igenom 
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tolvstegsbehandling och den tredje hade ”självläkt”. Två av respondenterna hade 
en kristen tro, men ingen direkt koppling till en församling. Alla respondenterna 
hade någon form av ledande position på sin arbetsplats. Vi kommer att kalla 
personerna för A(man, 67), B(kvinna, 52), C(man, 51) och D(man, 58). 

  

Andlighet  

 Att växa som människa 

Andlighet kan enligt respondenterna vara att reflektera över sig själv, att växa och 
mogna känslomässigt och andligt. Till skillnad från beroendet som gör att man lätt 
tappar andlighet och inre växande. Vissa anser att om tillfrisknandet fungerar kommer 
det att finnas ett andligt växande, det ingår i behandlingsprocessen. Andra använder ord 
som personligt växande eller personliga mognadsprocesser. Personlig utveckling och att 
växa som människa är en del av filosofiska behandlingsprogram och är enligt en 
respondent kopplat till andlighet. Att växa som människa och andligt har en viktig 
betydelse eftersom den också leder till ökad kontroll över känslolivet och att man får en 
ökad inre frid menar en annan. 

Andlighet för mig är att reflektera över sig själv och att växa som 
människa, växa och mogna som människa både känslomässigt och andligt. 
På det sättet blir jag mer tolerant, mer förstående för andra människor 
och låter mig påverkas mindre av andra människor, alltså att mitt inre liv 
lever sitt eget liv oberoende av vad andra människor gör eller inte gör. 
Man blir inte lika sårbar, det är något slags andligt växande eller 
känslomässig mognad (A). 

Andlighet och tillfrisknande går hand i hand för det är två sidor av samma 
mynt tror jag, det andliga växandet och tillfrisknandeprocessen. Därför 
att ju mer du växer i andlighet och som människa mognadsmässigt, ju mer 
kontroll får du på ditt känsloliv och ju mer kommer du att tillåta känslor 
och får minde behov av att fly dom här känslorna (A). 

Jag tror att andlighet har med inre andligt växande att göra. I beroende 
går man utanför sina etiska moraliska gränser som man inte skulle ha 
gjort. Och nu kliver vi tillbaka inom våra gränser genom att vara ärliga, 
öppna och hederliga ut i fingerspetsarna. Och sen jobbar vi med att växa 
som människor och det gör man i alla såna här filosofiska program och 
det här med att jobba med sig själv som människa och vara på väg i en 
egen personlig utveckling, ett eget personligt växande, det är kopplat till 
andlighet, men det är fritt från religion (A). 

Man behöver inte ha någon andlighet när man kommer in i behandling, 
utan när man kommer in kan man vara riktigt riktigt sjuk. Sen ingår det i 
behandlingsprocesser att andlighetsperspektiven ska finnas å de ska växa. 
Så att om tillfrisknandet funkar kommer det att finnas andligt växande i 
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det. Man behöver ju inte kalla det andlighet om man inte vill. Man skulle 
lika gärna kunna använda uttryck som personligt växande eller personliga 
mognadsprocesser, de här går väldigt mycket i varann faktiskt (A). 

 Att reflektera över sig själv 

Respondenterna talar om vikten av att reflektera. Att få en insikt i hur ens liv faktiskt 
har sett ut och vilka konsekvenser missbruket har haft. En viktig bit är att inse sina egna 
svagheter och att vad jag gör påverkar andra människor och inte bara det omvända, att 
andra personer påverkar mig och mitt liv menar någon. För att få hjälp att se sig själv 
använder man sig av spegling, att andra människor får tala om hur de ser på mig. Men 
det är också viktigt att man försöker hitta en plats eller ett sammanhang där man känner 
sig lugn och kan hitta sinnesro. För att i sinnesron kan man också hitta sin 
eftertänksamhet och börja titta på sig själv, vem man är, vart man är på väg och på sitt 
beteende. Genom att lära känna sin andlighet kan man reflektera över hur man vill vara, 
var går mina gränser och genom sitt andliga inre söka sig själv och sanningen om sig 
själv. En viktig del är att gå igenom vilka känslor man får i olika situationer och lära sig 
identifiera och uttrycka dem, men också att förstå var de kommer från. Även att få insikt 
i sjukdomsbegreppet och förstå vad det innebär för ens fortsatta liv. 

Det är att man måste hitta sin väg i andlighet, det kan vara att åka ut och 
fiska, det kan vara att träna, alltså det finns många, det viktiga är att hitta 
den punkten i mitt liv där jag lugnar ner mig, där jag får sinnesro och där 
jag får eftertänksamhet. Därför att i eftertänksamheten, det är då jag kan 
gå in i mig själv och begrunda vem är jag? Var är jag på väg? Hur beter 
jag mig? Och så vidare, så det handlar om att hitta det här lugnet (C). 

De får själv reflektera och genom att de gör medvetna val, hur vill jag 
vara, var går mina gränser, hur är en god människa. Att man alltså 
reflekterar över vad man gör och att man reflekterar över hur man gör 
idag. På det sättet kan man leva som man vill vara och då kan jag sova 
gott ikväll. Då finns det ett andligt perspektiv i det för då har jag på något 
sätt levt upp till mina moraliska etiska gränser (A). 

 Sen gör man en kvällstia, alltså det tionde steget, vi har en mall med 
behagliga och obehagliga känslor och så är det en månad, alltså från dag 
1 till dag 31. Där tittar man igenom, hur övar jag på programmet, hur 
tränade jag programmet igår? Vilka känslor har jag markerat, så får man 
titta efter, igår kände jag de här känslorna under dagen. Och då är det ju, 
vilket beteende startar de här känslorna, det är ju där man får börja 
reflektera (D). 

De ska få insikt i det här med alkohol- eller beroendemänniskan, att det är 
en sjukdom om vikten av sjukdomsinsikt till exempel det att en som har 
gått på amfetamin har kanske inte druckit så mycket alkohol i sitt aktiva 
beroende så kanske han tycker, jag har ju inga problem med alkohol va, 
det kan jag nog dricka. Men det gäller för de här människorna att förstå 
att de är beroende i alla sina angelägenheter (C). 
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 Upplevelser av andlighet 

Respondenterna pratar om att det är viktigt att hitta sin egen personliga upplevelse av 
andlighet, att den är unik för varje individ och att man kan finna den på olika ställen 
eller i olika sammanhang, såsom i kyrkan, i skogen, när man fiskar eller på NA-möten. 
Det viktiga är att man känner någonting, som att vara nöjd, att sitta på en stubbe i 
skogen och filosofera och bara njuta av allting. Med hjälp av programmet kan man hitta 
sin andlighet. Respondenterna menar att andlighet kan vara känslan av att bli buren, 
eller ha tillgång till en extra kraft när man inte orkar, eller att man mår jättedåligt, men 
sen till exempel ger sig ut och fiskar så släpper det. En upplevelse kan för en klient vara 
att han inser att han tjänar på att använda de andliga principerna och till och med kan 
vinna på det. Att fokusera på det positiva och tillämpa tacksamhet när allt bara känns 
hopplöst och man vill ut och knarka igen, att då inse att man faktiskt fått kontakt med 
sina känslor igen. Enligt respondenterna kan man ibland få en känsla av att klienterna 
upplever andlighet, eller har nåt en egen andlighet, till exempel att de slappnar av och 
vågar öppna sig på ett nytt sätt eller att de utstrålar en glädje och tappar lite av sin rädsla 
när de får belöning för att de agerat på det nya sättet och inte följer den inlärda 
överlevnadsinstinkten. En av respondenterna är noggrann med att betona det som skett i 
det egna livet, att idag känna samhörighet med samhället runtomkring. 

Vad är andlighet, Det blir tydligt om du går på ett AA- möte exempelvis 
eller när vi sitter här med gruppen, att det här är 10 individer och då 
kommer andlighet att kunna vara 10 olika saker och då får det vara det, 
för det går ju inte att säga, min värld, att det där är andlighet, men det där 
är inte andlighet, jag känner att det måste ligga inom den individuella 
ramen, hur människor upplever det (D). 

Att jag känner att när jag inte orkar själv så blir jag buren. För en del 
människor är det så och jag kan det också känna att under perioder har 
jag verkligen fått uppleva att jag fått hjälp, under perioder när jag liksom 
tvivlat på mig själv. Jag har fått tillgång till den här kraften som jag inte 
hade tillgång till förut och det väljer jag att kalla Gud idag (B). 

Du kommer vara nöjd, känna ett lugn i dig själv, känna trygghet, man kan 
säga att sinnesrobönen står också för någonting i det här, att Gud ge mig 
kraft. Att finna sinnesro ger mig mod till att komma mer till andlighet, 
alltså att jag känner mig lugn i mitt sinne. Ute i skogen kan jag känna, 
kanske sitter på en stubbe och filosoferar, njuter av allting runt omkring, 
och då känner man, man upplever någonting, kanske som dom definierar 
som andlighet (D). 

Man hör många gånger klienter och personal säga såhär att när de 
praktiserar de andliga principerna i programmet, när de är ärliga till 
exempel att en klient säger till socialen precis som det är, fast han vet att 
han är en stor förlorare, då får han framgång och det blir ju lite som en 
aha-upplevelse, jag behövde inte ljuga, jag behövde inte manipulera för 
att få min vilja igenom utan när jag sa sanningen så fick jag igenom det 
här och jag fick mycket mer därtill (C). 
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Man ser att personer tagit till sig det andliga inslaget för att de utstrålar 
ofta en glädje när de ser att de får belöning för att de praktiserar de 
andliga principerna. Och helt plötsligt tappar de lite av sin rädsla, för 
rädsla är ju det som hindrar oss från att våga göra det här. För vi är ju så 
vana att det bara går att göra på ett vis. Hjärnan är ju förprogrammerad 
att jag måste lura och manipulera. Men när jag får belöning för de här 
andra bitarna då växer ju det man kallar för tro på de här andra bitarna 
(C). 

Ärlighet 

Respondenterna anser att det viktigt att vara så rak och ärlig som möjligt i relation till 
sin andlighet och till sig själv. Ärlighet är en del av andligheten, även om andlighet är 
ett stort begrepp. Att innan de hittade sin andlighet kunde de inte öppna sig och därför 
inte heller nå fram i sin kontakt med andra människor. Att en klient kan nå oväntad 
framgång genom att vara ärlig och att ärligheten mellan människor är viktigt för att jag 
då kan få hjälp att se hurdan jag är. Men ärligheten kan också bli brutal, så det är inte 
alltid rätt att bara vara ärlig, man måste väga av om det gör nytta eller gör människor 
ledsna. Att våga tala om för andra människor om man är rädd och om relationer 
påverkar mig, gör man det samtidigt som man är sann och ärlig tror respondenten att 
man har en andlighet. Öppenhet gör att ärlighet blir centralt och det gör att man kan 
vara öppen och våga. Enligt respondenterna så är att leva rätt, vara ärlig och bli ödmjuk 
viktiga andliga principer. Genom att vara ärlig, öppen, och hederlig kliver man innanför 
de moraliska, etiska gränser som man tenderar att kliva över i beroendet. För att kunna 
förändra sig måste man klara av att titta på sig själv och vara ärlig, annars går det inte 
att förändras. Det är svårt att känna andlighet om man inte är ärlig och behovet av att 
ljuga finns egentligen inte längre, det bygger på någon annan känsla, såsom rädsla eller 
genans.  

För mig är andlighet ganska självklart, det är en personlig Gud som jag 
kan ha en relation med och ha gemenskap med, någonting jag kan vända 
mig till, som ser mig och därför vet jag att det är fruktansvärt löjligt att 
försöka ha en fasad av att leva rätt och sen inte göra det, eftersom jag inte 
kan gömma mig i min relation. För mig gäller det att vara så öppen, ärlig 
och rak som möjligt i min relation till min andlighet och till mig själv (C). 

Men också andra människor, alltså så länge jag var med andra människor 
så länge jag drack och drogade så var jag alltid ensam, För jag kunde 
aldrig visa mig, jag kunde aldrig öppna mig, jag hade för mycket att dölja, 
men när jag slutade fick jag tillgång till andra människor och för mig är 
det en jätteviktig del av andligheten (B). 

Jag kan ju uppfatta mig som att jag är ödmjuk, men jag är inte ett dugg 
ödmjuk till exempel, men jag uppfattar mig sån. Och där kan jag få hjälp 
av medmänniskor om de kan vara ärliga och raka mot mig (C). 

Ibland ljuger jag, alltså man blir rädd, eller det var pinsamt, man 
förvränger lite, det där var väl inte så farligt, så där vet du. Jädrigt svårt 
att sätta sig ner och ha andlighet då. Utan då stör det mig, alltså men vad 

19 



 

fasen, Varför sa du inte det där. Du kunde väl visst ha åkt, säg som det är. 
Då får man backa tillbaka... Du, det var faktiskt såhär... Det händer inte 
så ofta, men ibland, idag ljuger jag inte sådär medvetet, sådär utstuderat. 
Jag behöver inte det, Men så ibland blir det sådär, alltså, fan, jag hade 
inte tid... Det hade jag visst det, säg som det är, du tänkte inte på det. Och 
sådär är det för mig, att jag försöker vara så ärlig och sann jag kan vara. 
I början blev jag känd för min ärlighet, men jag var ofta brutal också, då 
är det brutaliteten människor kommer ihåg. När människor blev ledsna sa 
jag, men jag var ju ärlig. Ja, men hur tolkade andra det. Det har jag lärt 
mig med åren, vad säger jag till andra? Resten får jag ta med min högre 
kraft, vissa saker kanske jag ska ta med andra människor, annat får jag 
lära mig hantera. Så det är ett sätt för mig, att vara sann i mig själv (D). 

 Att höra till 

Många som levt i långvarigt missbruk ser sig enligt respondenterna som utstötta ur 
samhället och kan inte se att de stött ut sig själva. De har anknytningsproblem och det är 
väldigt viktigt att arbeta med klienterna för att få dem känna sig som en del av 
samhället, att de hör ihop med omvärlden. I missbruksvärlden har många levt utifrån 
principen, ensam är starkast och det kan bli väldigt svårt när man går in i programmet 
då man ska överlåta sig till något och öppna sig för andra. De flesta som kommer in i 
programmet har dålig tillit, till exempel på grund av uppväxtmiljön, och det är viktigt 
att föra in tillit i deras liv, de kan lära sig våga lita på andra människor. Grupprocessen 
är enligt respondenterna mycket viktigt för resultatet, gruppen behövs både för att ge 
kraft och nå igenkännande. Deltagarna i gruppen har kommit olika långt i sitt 
tillfrisknande och det kan hjälpa till att någon gått före. Om gruppen ska fungera krävs 
att den både har tillit och funktion. Om man har svårt att hitta sin andlighet kan man till 
och med använda gruppen eller andra människor som min andlighet och hitta tilliten till 
dem. De flesta som går i behandlingen blir trygga så småningom. Man vill att klienterna 
ska knyta an till AA eller NA på hemorten och därför åker man dit tillsammans eller 
uppmanar klienterna att gå dit under sina permissioner. Man vill vara där man hör 
hemma och kan känna igen sig, så de flesta alkoholister vill helst gå på AA-möten, 
medan narkomaner föredrar NA-möten. 

I slutändan handlar det ju om att vara rädd om sig själv, börja tycka om 
sig själv. Om man tänker på att de som kommer hit är så kraschade så är 
det här med att bara föra in tillit i livet, att våga lita på en annan 
människa, eller andra människor. Att våga lita på att det här är något som 
kan fungera på mig, att få tillbaka livslusten, för mig handlar det mycket 
om andlighet (B). 

Det är AA och NA- möten. Det är lite det här att alkoholister vill vara i en 
grupp medan narkomaner känner sig mer hemma i en NA-grupp. Vi gör 
också så att vi har upptagningsområde från hela landet och i den mån det 
är möjligt när vi får någon från Borås eller Halmstad åker vi också till 
möten i Borås och Halmstad, bara för att förbereda dem då och att de ska 
känna sig hemma och delaktiga i den gruppen som finns i deras hemstad 
(C). 
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Det finns avgörande inslag i behandlingen, för att få den kraft man 
behöver så måste man göra det i grupp. Det är svårt att driva den här 
behandlingen enskilt, man behöver göra det i grupp, för där ligger 
igenkännandet. Det är klart att det finns fler avgörande faktorer, man 
behöver alltså titta på sig själv, en aktiv beroende är i ett självcentrerat 
jag och har alla svar i sig själv. Han behöver alltså ifrågasätta sina egna 
tankar och värderingar och jämföra med de andra. Det innebär att det 
krävs tillit och det kräver en funktionellt bra grupp, att man kan släppa 
taget lite grann om dem. De maktorganiserade relationerna som finns i 
dysfunktionen som beroende eller kriminell, de blir maktstrukturer, så här 
skapar vi alltså öppenhet. Så ärlighet blir centralt och då kan man vara 
öppen och våga (A). 

Jag tror att det är jätteviktigt att känna att jag hänger ihop med min 
omvärld, men också att jag har möjlighet att påverka mitt liv. Men just det 
här att inte bara vara den annorlunda personen som flyter bort här borta, 
sen är ni där och har roligt. Lite grann kan jag tänka att man får 
möjlighet att börja välja i vilken riktning jag ska gå. De flesta som 
kommer hit saknar det, man har ingen aning om var man ska börja (B). 

Programmet 

 Behandling 

Programmet bygger enligt respondenterna på andliga principer, såsom villighet, 
öppenhet och ärlighet och de lägger alla stor vikt vid att det är ett andligt program och 
inte ett religiöst. För att leva i programmet behövs bön och meditation, men det behöver 
inte vara kopplat till något speciellt programmet lär ut att man kan ta de delar man vill 
ha och lämna resten därhän. För att följa programmet ska man använda sig av sitt 
förstånd och det är också en del av programmet att man genom sin nykterhet återfår sitt 
förstånd. Förståndet leder till känslomässig befrielse och följer man bara programmet 
utifrån sitt förstånd så misslyckas man sällan och om jag gör som programmet säger så 
kommer det att bli bättre. Programmet säger enligt respondenterna att vi ska nå ett inre 
andligt uppvaknande och att vi måste ha en andlig lösning och att till skillnad från att 
bara tala om problemet, missbruket för klienterna så presenterar också programmet en 
lösning. Om man har svårt för att överlåta sig till en högre makt eller att hitta sin 
andlighet kan man välja att lita på programmet och att lägga sig i programmets händer. 
Förutom det andliga så ingår rent praktiska saker såsom att alla deltagare ska gå på 
minst två möten med AA eller NA varje vecka. En respondent pratar om att 
behandlingen också bygger mycket på det kognitiva, att det bygger på känsla och 
beteende och att tolvstegsprogrammet vilar på KBT. 

Läser man AA-boken så står det på förstasidan att det inte är ett religiöst 
program, utan det är ett andligt program. Det står, jag kom till ett inre 
andligt uppvaknande och där tror jag att man kommer till det viktigaste. 
Att man måste komma till ett inre, och det är faktiskt härinne. Andlighet, 
jaja, men för mig hör det ihop med ett inre andligt uppvaknande (D). 
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Hela programmet säger att vi måste ha en andlig lösning och då blir det 
väldigt tydligt för mig, att om andlighet är detsamma som att känna och 
drogerna gör att jag stänger av, så måste det innebära: när programmet 
står för att inre andligt uppvaknande är att ha en andlig lösning, men om 
andlighet är att känna måste jag hitta en känslomässig lösning (D). 

För att leva i det här programmet behöver jag bön och meditation och vad 
är nu bön och meditation? Den ser ju väldigt olika ut beroende på vad jag 
ska tro på och så vidare (C). 

Det är oerhört viktiga bitar med försoning, att förlåta och att kunna bli 
förlåten, och känslomässigt går inte det i början, men att praktisera det 
här programmet utifrån förståndet så kommer det leda till befrielse på 
känslomässiga plan och det är den andliga principen (C). 

Om vi då pratar om andliga principer, vi brukar säga det att den individ 
som till varje pris följer det här programmet, och gör därefter, han 
misslyckas sällan. Men det är det som är svårigheten att våga göra det. 
Sen behöver det inte vara så att jag fattar och kan relatera allt till 
känslorna, utan steg 2 säger ju att vi har fått vårt förstånd tillbaka, vi 
måste börja i vårt förstånd, så även om känslorna skriker något annat så 
ska mitt förstånd säga: Om jag gör som programmet säger så ska det bli 
bättre (C). 

Alltså, KBT är ju känsla, beteende och det handlar det väldigt mycket om, 
att påverka, vilka tankar har du, vilka känslor har du (D). 

 Alkoholism- en sjukdom 

Respondenterna menar att alkoholism är en sjukdom på samma sätt som andra psykiska 
sjukdomar till exempel schizofreni och manodepressivitet. Man beskriver det som en 
själslig eller känslomässig sjukdom, det som är sjukdomen är då beroendet i sig. Så det 
finns en stark tendens att om man bestämmer sig för att sluta dricka eller ta droger att 
man kliver in i ett annat beroende, såsom spelberoende, sexberoende eller blir 
arbetsnarkoman. Det som är symptom på sjukdomen är att man hanterar känslor genom 
överdrivet användande av yttre saker. Beroendet karaktäriseras av besattheten och 
tvångsmässigheten, att jag har en tanke som är starkare än alla andra tankar och 
fortsätter med beteendet trots att det leder till negativa konsekvenser. Enligt 
respondenterna kan man ha beroendesjukdomen utan att det leder till att man 
missbrukar, för att man har ett socialt sammanhang som gör att man håller sig innanför 
ramarna, till exempel familj eller ett arbete, att bli av med arbetet eller att hamna i 
skilsmässa kan dock leda till att beroendesjukdomen bryter ut. En viktig del av 
behandlingen är att klienterna får insikt i sin sjukdom, att de är beroende i alla sina 
angelägenheter och aldrig kommer att kunna lära sig dricka socialt, utan att de måste 
avstå helt. Här framkommer också kraftig kritik mot behandlingsprogram som syftar till 
att man ska lära sig dricka socialt, eftersom det enligt respondenterna inte är ett lämpligt 
sätt att hantera beroendesjukdomen. 
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Besatthet, det onormala blir normalt, då är det sjukt. Vi pratar om 
den här besattheten, tvångsmässigheten och när jag har det, när jag 
har en tanke som är starkare än alla andra tankar, jag gör det här, 
fast jag får konsekvenser och då är det inte friskt. Jag gör och hittar 
på en massa orsaker varför jag ska göra det, fast det går illa. Här 
ser vi några som, om vi tar bort alkoholen blir de besatta av spel, 
internet, alltså sjukdomen tar en annan väg. Relationer, man blir 
jättetvångsmässig i att få bekräftelse, alltså bara nån tittar på mig så 
blir jag jättekär. Det är det som är sjukt, tvångsmässigheten, 
besattheten (D). 

Man beskriver det som en själslig sjukdom, man skulle kunna översätta det 
till en känslomässig sjukdom, att efter ett tag om man har blivit nykter, jag 
har blivit full, jag har vaknat upp med ångest och ånger, säger ”aldrig 
mer” till familjen. Så efter ett tag, det kan vara 10 minuter eller 10 
månader så smyger det in, den här delen som är den själsliga sjukdomen. 
Där det smyger på känslor, oro, irritation och missnöje som är 
huvudkomponenterna i fallsignalerna. Gör man ingenting här utan låter 
det bara vara så kommer så småningom den tredje biten som man kallar 
för mental besatthet. Den här tanken som är starkare än alla andra föds 
och man börjar förhandla med sig själv, men bara lite, bara en gång och 
då är man farligt ute, för då gör man ingenting åt det här, man får liksom 
inte stopp och då fortsätter man bara ett varv till (B). 

Det finns saker som kan hindra mig från att utveckla beroendet, genom att 
jag har ett arbete som håller mig inom ramarna, jag har familj som håller 
i mig och såna bitar, så att jag utvecklar aldrig beroendesjukdomen, men 
däremot om jag skulle bli av med mitt arbete eller hamna i en skilsmässa 
då eskalerar de här bitarna (C). 

Jag tror faktiskt på det här med att för att vara säker på att klara sig och 
behålla en nykterhet så är det absolut drogfrihet och nykterhet som gäller, 
det är nolltolerans. För att man leker med elden varenda gång man tar 
någonting. Men jag upplever att man inte alltid har den inställningen, 
utan man försöker fortfarande lära folk att dricka socialt. Men jag har 
aldrig hört någon som rekommenderar att man ska knarka socialt och i 
min värld och ur beroendeperspektivet är det precis samma sak (B). 

 Tolvstegsbehandling- för vem 

Enligt respondenterna så fungerar tolvstegsbehandling för de allra flesta, även för 
utvecklingsstörda personer med ett IQ under 70. Det är snarare så att väldigt intelligenta 
eller intellektuella personer har svårare, för att de gör det svårare än vad det är. Däremot 
fungerar inte programmet på personer med empatistörningar eller antisociala drag och 
man bör heller inte försöka få dessa personer att lära sig känna igen andras känslor 
eftersom det är något som de istället kommer att utnyttja. Respondenterna lägger dock 
vikt vid att man måste skilja på om det är en störning som kommer sig av drogpåverkan 
eller om det är ett karaktärsdrag. Ett problem för många i början av behandlingen är just 
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andligheten, för att många kopplar det till religion, särskilt svårt kan det vara för 
personer som vuxit upp i mycket religiösa hem där de mer eller mindre blivit tvingade 
in i religionen.  

Det kan märkas att en person inte vill ta till sig andligheten och programmet om de hela 
tiden rättfärdigar sitt beteende och sina handlingar, till exempel kriminalitet eller sitt 
missbruk. Även personer som är rigida och dömande i sitt sätt har ofta svårigheter att ta 
till sig programmet. Viktigast av allt är dock att man vill, att man vill förändras och vill 
ha behandling, för vill man inte så är det omöjligt menar en av respondenterna. 

När jag pratar om kriminalitet till exempel och en klient hela tiden 
rättfärdigar sina handlingar. Det behöver inte vara kriminalitet, 
men när jag hör en person försvarar, då nånstans kan man känna att 
den här personen vill inte vara, han är inte, därför att han försvarar 
hela tiden. Sen måste man kanske titta vad detta beror på, är det 
rädsla i grund och botten? Alltså finns motivationen, men det är 
rädsla då fortsätter man ju jobba med det. Är det så att jag inte vill 
förändra min livsstil så kommer det att höras och synas på mitt sätt 
att bete mig (C). 

Om man är antisocial, psykopat, då fungerar inte det här 
programmet. Men problematiken med diagnoser är att du kan vara 
antisocial psykopat utifrån att det är drogrelaterat. Men däremot om 
det är så att det här är någonting som är permanent… jag brukar 
säga att personer som är nazistiska, eller psykopater, antisociala är 
inte omvändelsebenägna. Dem ska man akta sig för, man ska inte gå 
i klinch med dem heller (C). 

En viss kategori av människor kan inte ta till sig det här. Ett utmärkande 
drag hos dem är att det är rigida och fördömande, både mot sig själva och 
andra, straffande. Sen har vi en liten kategori av personer som har vuxit 
upp i religiösa hem där man har slagit in religionen och dom har ibland 
tagit helt avstånd från allt vad andlighet heter. Men det handlar ju om 
regelverket, och det handlar ju om något helt annat. Men till och med där 
börjar man kunna ta till sig, man kan ju använda de andliga principerna 
utan att det stör, men så fort man säger Gud så blir det ju nässelutslag 
och det förstår jag med såna bakgrunder (B). 

Den här typen av behandling fungerar inte om du inte vill ha den, så 
enkelt är det. Den här behandlingen är bara till för dem som vill ha 
den. Men ibland går ju människor in för att” Jag får sitta i fängelse 
annars”. Men innerst inne vill de inte ha den. Människor som har så 
stark egen vilja att de inte vill ta emot hjälp ”kan själv” och då är vi 
där igen. De vill inte ha det för de kan själva. Sen kan man fundera 
på varför de inte vill ha den, de kanske är rädda, eller man hittar 
inte rätt input och där kan man vara olika. Men det är ändå som 
med allt annat, vill du inte ha det så funkar det inte (D). 
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Sammanfattning av resultat 
Enligt respondenterna kan andlighet vara att reflektera över sig själv samt att växa och 
mogna känslomässigt. Detta är viktigt eftersom det leder till en ökad kontroll över sitt 
känsloliv men dels för att man känner en större frid. Respondenterna lägger också stor 
vikt vid att inse sina svagheter, det jag gör påverkar andra och att andra personer 
påverkar mig och mitt liv. För att se sig själv använder man sig av spegling. Sin 
andlighet lär man känna genom att reflektera över hur man vill vara, vad går mina 
gränser och med hjälp av sitt inre söka efter sanning om sig själv. Andlighet är olika för 
alla, den kan man finna i skogen, i kyrkan, när man fiskar eller på NA-möten, det är 
viktigt att man hittar sin egna personliga andlighet. Andlighet kan vara en känsla av att 
bli buren, att känna av en stark kraft, slappna av och våga öppna sig eller känna 
samhörighet i samhället. Man måste kunna klara av att titta på sig själv och vara sann 
och ärlig om man ska kunna förändra sig. Öppenhet gör så att ärlighet blir centralt, 
vågar man berätta för andra människor att man är rädd och om relationer påverkar än 
samtidigt som man är sann och ärlig, då uppnår man andlighet. Det är viktigt att öka 
klienternas tillit samt lär dem att våga lite på andra människor. Grupprocessen är 
betydelsefull för individens utveckling där gruppen hjälper till med att ge kraft och 
igenkännande. Respondenterna menar att om man får problem med att finna sin 
andlighet kan man använda gruppen eller andra människor som sin andlighet och hitta 
tilliten i dem. För att de ska få känna grupptillhörighet, är det viktigt att vara där man 
hör hemma och känner igen sig, därför låter man klienten knyta an till AA eller NA. 12- 
stegsprogrammet bygger på de andliga principerna som villighet, öppenhet och ärlighet 
samt är noga med att påpeka att det är ett andligt program och inte är religiöst. 
Respondenterna menar att alkoholism är en sjukdom. Det betyder att man har en tanke 
som är starkare än alla andra tankar där man fortsätter med beteendet trots att man får 
negativa konsekvenser. Det är viktigt att klienten får insikt i sin sjukdom eftersom 
individen aldrig kommer att kunna lära sig att dricka socialt och måste därför avstå helt 
från alkoholen. 12-stegsprogrammet fungerar inte på personer med empatistörningar 
eller antisociala drag och man ska häller inte försöka få personerna att känna igen 
andras känslor eftersom de istället utnyttjar de på fel sätt. Ett problem som många har 
svårigheter med i början av behandlingen är att klienterna kopplar andlighet till religion. 
Personer som har vuxit upp i mycket religiösa hem där dem tvingats in i religionen kan 
här få stora problem. Även personer som är låsta och dömande i sitt sätt att vara har 
också ofta svårt för att ta till sig programmet.  För att man ska få en lyckad behandling 
är de viktigaste att man själv vill förändras och att man vill ha behandling, för om man 
inte vill kommer behandlingen inte att fungera.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod och känner oss väldigt nöjda med det 
beslutet eftersom vi genom denna fick möjligheten att få en inblick i hur respondenterna 
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tänker. Många av artiklarna som vi har använt i bakgrunden bygger på kvantitativa 
studier, men det känns svårt att mäta ett så abstrakt begrepp som andlighet kvantitativt. 
Nackdelen är att man får mycket färre respondenter och därmed försämras 
generaliserbarheten. Studiens syfte var dock huvudsakligen att belysa frågan om 
andlighetens betydelse och det anser vi att vi åstadkommit trots vår studies 
begränsningar. 

Fenomenologisk ansats 

Vi inspirerades av en fenomenologisk ansats eftersom vi hade förförståelse inom ämnet. 
Det visade sig vara ett klokt val eftersom vi själva hade tydliga bilder av vad vi ansåg 
vara andlighet och vilken koppling det har till religion. I och med användandet av den 
fenomenologiska ansatsen kunde vi nu släppa detta och fokusera på respondenternas 
utsagor. Det har gjort att resultaten som framkommit ligger så nära sanningen som det 
är möjligt och vi har fått ta del av respondenternas oredigerade sanningar och också 
utgått från dem. Att frångå sin egen förförståelse är svårt eftersom det omedvetet 
påverkar ens agerande. Så vi har inga garantier för att vår förförståelse inte påverkat 
resultatet. 

Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer eftersom vi var intresserade av att låta 
respondenterna tala så fritt som möjligt men ändå få våra frågor besvarade. Att använda 
semistrukturerade intervjuer var ett bra val eftersom det ledde till att våra frågor blev 
besvarade samtidigt som respondenterna fick möjlighet att berätta sin egen personliga 
berättelse. Hade man haft en helt öppen intervju finns risk att våra frågeställningar inte 
blivit besvarade. Dock hade helt strukturerade intervjuer inneburit att vi inte fick del av 
personernas egna berättelser. Innan den första intervjun utformade vi en intervjuguide 
som byggde på den fakta vi fått till oss genom att läsa tidigare forskning inom området. 
Vi gjorde om frågorna lite från första till andra intervjun, och tog även bort några frågor 
som var så pass snarlika tidigare att svaren enbart blev en upprepning. En av frågorna 
ändrades sedan tillbaka till det sista intervjutillfället. Detta kan givetvis ha påverkat 
svaren i någon riktning, andemeningen i frågorna var dock densamma och syftet med 
förändringarna var att göra frågorna tydligare för respondenterna att förstå samt att de 
skulle slippa upprepa sina svar, eftersom detta också kan leda till att respondenterna 
upplever att vi inte lyssnat på vad de svarat. Vi spelade in intervjuerna och ingen av 
respondenterna hade något att invända mot att vi spelade in. Att spela in intervjuerna 
var ett bra beslut eftersom man stundtals under en lång intervjusession tenderar att tappa 
koncentrationen en aning samt att vi sedan kunde transkribera intervjuerna ordagrant 
och på så sätt vara säkra på att det respondenterna ville förmedla också kom fram i 
resultatet. En av oss ledde intervjuerna och den andra fungerade som stöd för att 
förtydliga oklarheter eller ställa följdfrågor. Oftast behövdes inte stödpersonen då 
intervjufrågorna var tydligt utformade och respondenterna villigt besvarade frågorna 
uttömmande. Dock var vi nöjda med att ha den uppdelningen eftersom det skapade en 
trygghet för oss i intervjusituationen där vi hade tydliga roller. Vid något tillfälle gick 
stödpersonen in och ledde delar av en intervju och detta kan möjligen ha påverkat hur 
respondenterna besvarade frågorna eftersom de ställdes av olika personer. Intervjuerna 
utfördes på respondenternas arbetsplats vilket var för att skapa trygghet för 
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respondenterna och för att utjämna maktassymetrin som kan uppkomma i en 
intervjusituation.  

Meningskodning 

Att använda sig av meningskodning var svårare än vi hade trott, eftersom man då ska se 
de olika temana oberoende av de ställda frågorna. Vi hade också ibland olika åsikter om 
vilket tema olika delar hörde till och vi definierade temana något olika. För att lösa detta 
hade vi en ständig kommunikation om vad temana skulle innehålla och kom så 
småningom fram till gemensamma definitioner. För att specificera ytterligare 
meningskodade vi i två steg där det första steget kan ha påverkats av vilka frågor som 
ställdes så hade vi först bredare teman där fler saker kunde ingå och på så vis sorterade 
vi bort information som absolut inte påverkar resultatet. Sedan meningskodade vi 
resultatet än en gång och då kom vi fram till de teman eller kategorier som också blev 
rubrikerna i resultatet. Metoden fyllde sitt syfte genom att vi kunde gå igenom 
materialet utan att våra egna tolkningar påverkade resultatet. Möjligen finns en risk att 
resultat som vi inte tyckte passade i någon av kategorierna egentligen borde ha varit 
med. Meningskodningen ledde också till att fördelningen av använt material från 
intervjuerna blev något ojämnt eftersom respondenterna pratat olika mycket om temana. 
Eftersom vi fokuserade på transkriberingstexterna som text oberoende av vem som sagt 
vad. 

Urval 

Av de vi intervjuade hade alla någon slags ledande position på behandlingshemmet, 
antingen föreståndare eller behandlingsansvarig. Detta kan ha påverkat resultatet 
eftersom dessa är vana att ha kontakter med myndigheter, kanske med media och flera 
av respondenterna angav även att de blivit intervjuade förut i sitt yrkesverksamma liv 
och var på så sätt mer förberedda på vad en intervju innebär. Det kan också finnas en 
tendens att personer med ledande befattning vill få behandlingshemmet att framstå som 
bättre är det är och därför inte är helt opartisk i frågorna samt undviker att kritisera det 
aktuella programmet. Å andra sidan hade de funderat på de här frågorna och kunde ge 
oss uttömliga genomtänkta svar ide flesta frågorna. 

Alla respondenterna var i medelåldern och strax däröver samt tre av dem hade egen 
missbruksbakgrund. Även detta kan påverka eftersom personer med några år bakom sig 
kan ha en tendens att vara mognare och därmed ha hunnit reflektera mer över den typen 
av frågor som vi ställde. Det egna missbruket påverkade absolut resultatet eftersom de 
då har en erfarenhet av hur det är att ingå i behandlingsverksamhet som klient och har 
gjort samma resa som de ska vägleda klienterna genom. Vi upplevde dock att alla 
respondenterna hade en god förmåga att se kritiskt på behandlingsprogrammet och detta 
kan hänga ihop med att de hade många år i yrket och att missbruket låg så långt tillbaka 
i tiden att de har hunnit bearbeta det och hittat en ny, fungerade livsstil. Den respondent 
som inte hade ett tidigare missbruk hade större tendens att tala om programmet ur ett 
mer fackmässigt perspektiv och använde sig av ett mer akademiskt språkbruk. Det 
framgick tydligt av sättet han pratade att han hade många års erfarenhet av 
missbruksbehandling. Svaren var trots detta högst relevanta. De flesta respondenter 
hade inte jobbat med någon annan metod än tolvstegsbehandling, vilket också var den 
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behandling de gått själva gått igenom och genom detta kommit ur sitt missbruk. Kanske 
hade svaren sett annorlunda ut om personerna hade erfarenhet av olika 
behandlingsprogram eller om de varit klienter i behandlingen.  

Tre av respondenterna var män och arbetade i behandling för män eller för män och 
kvinnor, medan kvinnan arbetade med kvinnobehandling. Detta påverkade definitivt 
resultatet för att de pratade på väldigt olika sätt om sina respondenter. De som arbetade i 
behandling med huvudsakligen män pratade mer om att killarna behövde få kontakt 
med sina känslor, våga visa sin rädsla och inte agera impulsivt med till exempel hot, 
ilska eller våld. Medan respondenten som arbetade kvinnobehandling poängterade 
vikten av att bygga upp kvinnornas självförtroende, att de som kom in i behandling var 
”kraschade” och att de hade svårt att hitta någon riktning i livet. Medan de som arbetade 
med män menade att de snarare var utåtagerande och behövde arbeta med sin andlighet 
för att hitta sina verkliga känslor. De manliga respondenterna tog för sig av intervjuerna 
och pratade obehindrat och gav uttömmande svar på våra frågor medan kvinnan svarade 
mer specifikt på frågorna och inte tog för sig på samma sätt. Vad detta beror på är svårt 
att veta, om det är personliga egenskaper eller om det faller inom ramen för manligt och 
kvinnligt. Oavsett kan det givetvis ha påverkat resultatet. 

Teman 

Våra teman, behandling, tolvstegsbehandling, andlighet och känsla av sammanhang, var 
en bra indelning, dock hade alla respondenter begränsad kunskap och erfarenhet av 
andra behandlingsmetoder vilket innebar att materialet kring respondenternas 
erfarenheter av andra behandlingsmetoder blev aningen magert och därför är det svårt 
att jämföra vad som kan vara relevanta delar i andra behandlingsmetoder. Temat känsla 
av sammanhang – kasam, var det enbart en av respondenterna som hade någon direkt 
kunskap eller erfarenhet av, varpå även detta tema blev magert. De respondenter som 
inte kände till begreppet bad oss att förklara och genom det försökte de sedan besvara 
våra frågor. Att vi förklarade begreppet precis innan de skulle besvara frågorna 
påverkade troligen respondenternas svar, och byggde på hur vi hade förklarat det, därför 
är den delen av intervjun något tveksam att använda. 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Studien är utförd enligt gällande normer och sammanlagt finns det ca 7 timmar inspelat 
intervjumaterial. Tillförlitligheten är utifrån förutsättningarna god, men givetvis finns 
brister i metodval och den mänskliga faktorn, vilket nämnts tidigare i 
metoddiskussionen. Den största bristen för att studien ska vara tillförlitlig är givetvis att 
det är en väldigt liten studie med få respondenter, som innehar liknande befattningar 
och är i ungefär samma ålder. Givetvis hade det varit intressant att göra en större studie 
och att intervjua både klienter och personal för att få en större bild. Studiens 
generaliserbarhet brister av samma anledning, studiens omfattning. Men eftersom 
resultaten stämmer väl överens med varandra och även med den tidigare forskningen så 
finns det åtminstone ett korn av sanning i våra resultat. 

Bristen på kritik mot behandlingsprogrammet är påtaglig både i bakgrunden och 
resultatet och det speglar väl den situation som iakttagits. Till resultatet söktes aktivt 
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efter kritik mot behandlingsprogrammet eller mot andlighet i programmet men fynden 
var ytterst begränsade till några få studier, vilka givetvis tagits med. Även i intervjuerna 
frågade vi efter kritik eller problem med programmet, men respondenterna hade mycket 
lite och den som fanns riktades huvudsakligen mot delar av minnesotabehandling/ 
tolvstegsbehandling såsom den varit i sin tidiga barndom, alltså moment som man nu 
tagit bort eller ändrat eftersom de ansågs olämpliga. 

Mycket av bakgrundsinformationen kommer från USA där AA har sitt ursprung och 
kyrkan har en annan roll än i Sverige, förmodligen påverkar detta vilka texter som 
publiceras och vilken forskning som bedrivs. 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer vi att titta på vad som kommit fram i bakgrunden och 
ställa det mot vad resultatet visar. Sedan kommer vi även ta upp frågor som vi inte har 
något belägg för i bakgrunden men som är intressanta att diskutera. 

Andliga inslag eller religion 

Pardini et al (2000) menar att många väljer att kalla sig för andliga istället för religiösa 
eftersom religion har många negativa associationer såsom följsamhet, diskriminering 
och fördömande. Men att man använder sig av både andlighet och religion och på så sätt 
är det svårt att skilja på vad som är vad eftersom mycket av de traditioner och det 
språkbruk man använder inom AA kommer från religionen och då främst den kristna. 
Alla respondenterna menar dock att den modell av tolvstegsbehandling som vi har i 
Sverige är fritt från religion och bygger på andlighet samt att det är viktigt att skilja det 
från religion eftersom det är något som klienterna kan ha negativa erfarenheter av. En 
respondent nämner särskilt att personer som vuxit upp i strikt religiösa miljöer kan ha 
mycket svårt att ta till sig andligheten på grund av att de associerar den till religion 
Personer som har problem med tolvstegsprogrammet på grund av kopplingen till Gud 
brukar kunna slappna av och ta till sig andligheten när de inser att det handlar om enbart 
andlighet. Brown et al (2007) menar att personer i tolvstegsbehandling snarare upplever 
andlighet än religion och detta beror på att de får definiera sin egen högre makt. Detta 
stämmer överens med vad respondenterna rapporterat, de pratar uteslutande om att hitta 
sin egen andlighet trots att en av dem själv är bekännande kristen, så poängterar även 
denne att det viktiga är att klienterna hittar sin egen andlighet och att pådyvla någon den 
kristna tron har aldrig varit ett alternativ. Respondenterna menar att en del när de 
kommer in i programmet kan uppleva det som en sekt men att när de får kunskap om 
programmet inser att det handlar om väldigt naturliga saker. Diaz et al (2011a) menar 
att det är viktigt att terapeuten intar en icke dömande position när de introducerar 
andlighet i behandling och detta stämmer väl överens med vad respondenterna 
förmedlat. Till exempel så säger en av respondenterna att om vi är 10 personer i ett rum 
så har vi också 10 olika varianter eller definitioner på andlighet och att det inte är 
behandlarens uppgift att tala om vad som är rätt eller fel. 

Pardini et al (2000) poängterar att AA inte har en gemensam Gudsperson och inte 
använder sig av standardböner, detta stämmer överens med vad Rönnberg (2007) säger 
att Gud kan vara AA-gruppen eller någon annan högre makt, det beror på hur individen 
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själv uppfattar Gud. Båda dessa referenser stämmer in på vad respondenterna har sagt, 
att personerna får hitta sin egen högre makt och om det har svårt att överlåta sig till en 
högre makt så kan ett första steg vara att överlåta sig till gruppen och att lita på gruppen.  

Det verkar som att andligheten skapar en inre helhet som tar bort viljan att fortsätta 
missbruka (Hodge, 2011). Detta stämmer överens med vad respondenterna sagt om att 
deras andlighet får dem att vilja göra rätt, att leva efter de andliga principerna, att 
praktisera dem och på så sätt så förändras saker till det bättre. Hodge (2011) menar 
också att det finns ett samband mellan bön och minskat missbruk och detta får stöd i vår 
undersökning eftersom respondenter menar att bön och meditation är en viktig del av 
programmet, men att det inte behöver vara bön och meditation kopplat till religion. 
Enligt Törneke (2002) är meditation också en del av mindfulness, där menar man dock 
kommer från buddhismen och handlar om att bli medveten om sin närvaro, vara 
medveten i nuet och igenom det lära sig att reflektera över sig själv och sin omgivning 
(Törneke, 2002). Det stämmer överens med var respondenterna kallar meditation och 
andlighet. 

AA 

Rönnberg (2007) menar att AA inte har någon koppling till den professionella 
tolvstegsbehandligen annat än att klienterna kan välja att söka sig dit efter avslutad 
behandling. Respondenterna anger det motsatta när de säger att AA eller NA- möten är 
obligatoriska att gå på minst två gånger i veckan i all tolvstegsbehandling. Detta kan 
tyckas vara en god idé eftersom forskning utförd av Fiorentine (1999) visar att 
regelbundenheten i AA-möten är avgörande för fortsatt nykterhet och att personer som 
går på AA-möten minst två gånger i veckan har högre grad av nykterhet än de som går 
sällan eller inte alls. Även utvärderingen som gjorts av Centrum för Utvärdering av 
Socialt arbete antyder att deltagande i AA-grupper har positiva effekter för fortsatt 
nykterhet. 

En undersökning av Morjaria & Orford visade att AA stör alkoholistens drogsökande 
beteende men också att de behöver någon att lita på, någon som alltid finns där och 
ställer upp. Deltagande i AA-grupper skapar trygghet och får alkoholisten att engagera 
sig i verksamheten. Detta minskar missbruksrisken på lång sikt. Att lita på någon och att 
hitta trygghet är något som är återkommande bland respondenterna och de menar att en 
av de viktigaste uppgifterna som behandlingen har är att få klienterna att känna trygghet 
och tillit till gruppen och till personalen eftersom den mesta behandlingen sker i grupp 
och det också är syftet med behandlingen att det ska vara grupprocesser. Tilliten är 
också viktig enligt respondenterna för att personerna ska våga lämna sin rädsla och 
därmed möta sig själva. Att gruppen är trygg är viktigt för att behandlingen 
överhuvudtaget ska fungera. Bodin (2006) påpekar att det är gruppterapin som är det 
avgörande terapeutiska inslaget i tolvstegsbehandling. Även respondenterna menar att 
gruppterapin är ett mycket viktigt inslag, men de poängterar också att det viktigaste är 
andligheten. 
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Andlighet eller ej 

Magura (2003) menar att andlighet inte har betydelse för utvecklingen utan att dess 
huvudsakliga funktion är att locka in deltagare i programmet. Författare menar vidare 
att det inte specifikt handlar om tolvstegsbehandling utan att många av stegen bygger på 
socialinlärning och där av kommer behandlingens goda resultat. Tolvstegsbehandling är 
enligt Magura (2003) som vilken självhjälpsgrupp som helst och det är därför den 
fungerar. Det är inte något mystiskt med det hela och författaren menar vidare att 
tolvstegsbehandling skulle vinna på att avmystifiera behandlingen och därmed finns inte 
risken att människor blir bortskrämda av mystiken och andligheten. Detta ligger långt 
ifrån respondenternas åsikter, de är alla rörande överens om att tolvstegsbehandling utan 
andlighet inte skulle fungera, utan detta är det avgörande inslaget, eftersom det är i 
andligheten man kan titta på sig själv och utvecklas därigenom. Lyon et al (2010) är 
inne på samma bana som en av respondenterna när de menar att ett andligt uppvaknande 
under behandlingstiden ökar chansen till bibehållen nykterhet efter avslutad behandling. 
Magura (2003) menar att anledningen till att deltagande i tolvstegsbehandling leder till 
ökad nykterhet beror på att deltagande i tolvstegsaktiviteter kan minska risken för 
drogsug eftersom man genom dem undviker högrisksituationer. 

Kognition 

Mycket av innehållet i behandlingsprogrammet handlar om att lära sig att tänka på rätt 
sätt så att man också agerar på ett lämpligt och innan man har lärt sig att agera så per 
automatik så får man använda sig av tänkandet för att agera riktigt. Man pratar om 
tanke- känsla- handling menar respondenterna. Detta kan man koppla till vad Hodge 
(2011) säger om att det kan vara klokt att använda sig av både andlig och kognitiv 
behandling eftersom man då får två motorer som kan hjälpa till i processen. Enligt den 
uppfattning vi har fått om tolvstegsprogrammet så ligger det nära det kognitiva eftersom 
det handlar om att lära sig tänka rätt och det är samma idé som kognitiv beteende terapi 
bygger på. Detta nämner även respondenterna, att de jobbar mycket med det kognitiva. 

Tolvstegsbehandling passar inte alla 

Narcissism kan vara ett hinder för att kunna ta till sig tolvstegsbehandling eftersom de 
ofta har en stark stolthet, ett grandiost själv, trotsighet och egocentrism. Det största 
problemet är dock att de har svårt att erkänna sin maktlöshet och att överlåta sitt liv i 
händerna på någon eller något annat. Ingen av respondenterna använder ordet narcissist 
men flera av de drag som beskriver narcissismen stämmer enligt oss överens med drag 
som respondenterna beskriver hos beroendepersoner. Till exempel så pratar de om att 
många har svårt att acceptera att de inte bara ska lita till sig själva eftersom det i 
missbruksvärlden ofta är så att ensam är stark. Enligt en respondent kan missbrukare 
även vara väldigt trotsiga och gå åt höger enbart för att någon säger åt dem att gå åt 
vänster. Dock menar respondenterna att det här är drag som hör till missbruksbilden och 
är något som framkommer innan personerna har hittat in i behandlingen. 

Något som alla respondenter nämner som ett allvarligt problem för att kunna genomgå 
en tolvstegsbehandling är empatistörningar eller psykopati. Även personer som är rigida 
och fördömande både mot sig själv och andra har ofta svårt att ta till sig behandlingen. 
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Med personer med dessa problem anser respondenterna att det inte är lämpligt att följa 
programmet eftersom det inte gagnar dem att lära sig läsa av andra människors känslor 
då detta är något som de istället kan utnyttja. 

Teoretisk problematisering 

Kasam och behandling 

Tolvstegsbehandlingen bygger mycket på att lära personer att hantera och begripa sin 
tillvaro. Man ska lära sig tänka på nya sätt för att kunna hantera situationer på ett nytt 
sätt eftersom det sätt man använde i missbruksvärlden inte fungerar i den vanliga 
världen. En annan viktig del är att lära sig förstå sina egna reaktioner, sina egna känslor 
och inse vad som ligger hos mig själv och vad som ligger hos andra. På så sätt påminner 
tolvstegsbehandling mycket om kasam och respondenternas spontana reaktion på frågan 
om de tror att tolvstegsbehandlingen kan förändra en persons kasam, har varit att det är 
mycket troligt. Om man ser utifrån vad forskningen säger så är en persons kasam inte 
möjligt att förändras. Samtidigt så verkar tolvstegsbehandling arbeta med just det som 
kasam tar upp. Kanske är det möjligt att ”skapa” ett bättre kasam, en bättre känsla av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet men att det inte blir implementerat i 
personens egenskaper utan att det blir något som måste fortsätta underhållas för att det 
ska fortsätta fungera. Detta skulle i så fall stämma överens med det respondenterna sagt 
om att det är viktigt att sköta sin andlighet och sitt tillfrisknande och att om man inte gör 
det tappar man lätt i andlighet. 

Antonowsky (1991) menar att en persons kasam inte är något som är lätt att förändra 
utan att det grundläggs under barndomen beroende på vilka erfarenheter man gör. En 
persons kasam kan förändras, men det är oftast tillfälligt och man återgår sedan till sin 
tidigare nivå. Däremot kan terapeutiska åtgärder leda till att man förändrar vilka 
situationer en person söker sig till, på så sätt får personen nya erfarenheter och på lång 
sikt kan personens kasam kanske förändras. Abrahamsson et al (2009) menar personens 
kasam är väldigt viktigt för behandlingsresultatet så tillvida att det verkar ha stor 
betydelse för hur personen tar till sig behandlingsinsatserna. Däremot menar även 
Abrahamsson att kasam är en egenskap som är svår att förändra, så deras slutsats är att 
man bör ta reda på personens nivå av kasam för att kunna anpassa 
behandlingsinsatserna därefter.  

Mindfulness  

12-stegsprogrammet syftar enligt respondenterna till att reflektera och arbeta med sig 
själv, men också att utvecklas på ett personligt plan genom att växa och mogna som 
människa vilket leder till en ökad kontroll över känslolivet som får en att känna en 
större frid. Det handlar om att förstå och komma till insikt vad man levt för liv och vilka 
konsekvenser alkoholen eller drogerna burit med sig. Man jobbar med att inse sina egna 
brister, det jag gör påverkar andra människor och att andra personer påverkar mig.  
Klienterna lär sig att komma i kontakt med sin eftertänksamhet, titta på sig själv, vem är 
jag och vad har jag för beteende. Man tittar också på vad man får för känslor i olika 
situationer samt lär sig att känna igen och formulera dem men också förstå hur 
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känslorna uppkommer. Mindfulness handlar om att iaktta sig själv samt komma i 
kontakt med vad man känner och tänker eftersom det är avgörande faktorer för att 
kunna förändras. Man jobbar med att bli medveten om sin närvaro, att vara medveten i 
nuet samtidigt som man lär sig att reflektera över sig själv och sin omgivning. Man lär 
individen att komma närmre det han eller hon tidigare har undvikit (Törneke, 2002).. 
12-stegsprogrammet liknar mindfulness i arbetssättet där man också jobbar med sig 
själv genom att reflektera över sig som människa. Man jobbar även här med tankar och 
känslor och försöker få personen att bli medveten om varför han eller hon känner eller 
tänker på ett visst sätt. Varför man själv eller andra reagerar som man gör beroende på 
hur man handlar i olika situationer. Man jobbar med att synliggöra individens 
medvetande, genom att låta individen förstå att händelser som hänt i de förflutna får 
konsekvenser senare i livet. Det verkar som att 12-programmet och mindfulness delvis 
fokuserar på samma saker i behandlingen men man använder sig av olika vokabulär. 
Båda metoderna bygger på att förändra saker såsom att lära sig hantera livet utifrån sina 
kunskaper om sig själv och använder sig av meditation skillnaden är att 12-programmet 
förlitar sig på de andliga principerna.  

Slutsatser och behandlingspedagogiska implikationer 
Eftersom vi i den här studien har inspirerats av en fenomenologisk ansats så väljer vi 
också därmed att inte göra tolkningar av intervjupersonernas utsagor utan istället få 
fram respondenternas tankar och idéer. Så för att finns slutsatser så utgår vi helt och 
hållet ifrån det intervjupersonerna förmedlar. 

Slutsatser 

Andlighet är det klart avgörande inslaget i tolvstegsbehandling. Andlighet har ingen 
koppling till religion utan bygger på andliga principer såsom ärlighet, villighet och 
öppenhet. Andlighet handlar enligt respondenterna om att finna en plats eller ett tillfälle 
där man känner ett inre lugn, sinnesro och utifrån det titta på sig själv. För att titta på sig 
själv och reflektera över sig själv är det som tolvstegsbehandling bygger på och det är 
genom det som man hoppas förändra människor och att de ska kunna leva ett nyktert 
liv.  

Andlighet kan vara precis vad som helst som får personerna att känna att de mår bra, 
alltifrån AA-gruppen till en stubbe i skogen, fiske eller gå i kyrkan. Andligheten gör att 
man vill bli en bättre människa och ger en kraften att klara av livet, känslorna och att bli 
mer öppen. Genom detta får man också möjlighet att bygga relationer med andra 
människor, hitta in i samhället och förhoppningsvis få möjlighet att laga de relationer 
som farit illa av missbruket. 

Genom föreläsningar, öppna samtal och arbetsuppgifter introducerar man andlighet i 
behandlingen och detta tas emot på ett väldigt naturligt sätt av klienterna när de väl har 
förstått att det inte har någon koppling till religion. Respondenterna är själva väldigt 
trygga i sin andlighet och tycker att det är enkelt att prata om andlighet med klienterna 
och det är en naturlig del av det dagliga livet och samtalet i tolvstegsbehandling. 
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De avgörande delarna i tolvstegsbehandling är helnykterhet, eftersom man ser på 
beroende som en sjukdom är det enda sättet att hålla sig frisk ifrån den att helt och hållet 
undvika substansen och även att undvika andra beroendeframkallande substanser eller 
aktiviteter eftersom en beroende är beroende i alla sina angelägenheter och risken är stor 
att man byter ut ett beroende mot ett annat. Gruppen och gruppterapin, av flera skäl. Om 
man har svårt att hitta sin andlighet så kan gruppen vara ens andlighet, i gruppen får 
man träna på att lita på andra människor och de som kommit en bit in i sitt tillfrisknande 
får öva sitt tålamod samt fungera som förebilder för dem som inte kommit lika långt i 
sin tillfrisknandeprocess. Det är också i gruppen som man får spegla och speglas och på 
så sätt få ökad insikt om sig själv och sina egenskaper. I gruppen får man vara öppen 
och redovisa sina uppgifter, man får berätta sin lifestory, göra en konsekvenskarta och 
på så sätt se vad missbruket har orsakat i livet. Genom detta så ser man sitt liv som 
helhet och får även respons från gruppen. Det slutliga avgörande inslaget är då 
andlighet som vi nämnt tidigare, andlighet såsom i att tänka, känna, se på sig själv och 
lämna över sitt liv till något som är starkare än en själv. För att tolvstegsbehandling ska 
fungera behövs alltså: helnykterhet, gruppterapi och andlighet. 

Behandlingspedagogiska implikationer 

De tre olika delar som tolvstegsbehandling bygger på är alla delar som kan användas 
tillsammans eller separat i behandling. Eftersom andligheten är viktig och inte som 
många tror kopplat till religion så är det en dimension som man skulle kunna öppna för i 
många andra behandlingsmetoder. Det är dock viktigt att vara medveten om att man inte 
bör använda det med personer som har empatistörningar eftersom de har svårt att ta till 
sig andligheten och kan utnyttja kunskap om att läsa av andra människors känslor. Det 
är också viktigt att den behandlare som väljer att ta in andlighet i behandling har ett 
öppet förhållningssätt eftersom andlighet är personligt och bygger på enskilda personers 
upplevelser. 

Gruppbehandling är också något som förekommer på många platser och kan kanske 
användas i större utsträckning för att utnyttja grupprocesserna och möjligheten att 
spegla. Men även här gäller det att vara lyhörd för gruppen och inte låta det bli något 
destruktivt som gör att deltagarna mår dåligt. Gruppen ska vara en styrka.  

Helnykterhet eller ej är en viktig fråga för alla som arbetar inom behandling, vad som är 
rätt eller fel går ännu inte att avgöra utan mer forskning krävs. Dock kan man konstatera 
att helnykterhet aldrig kan vara fel och om det ökar chanserna till fortsatt nykterhet så är 
det vad man bör fokusera på att åstadkomma. 

Vidare forskning 

Det här är ett ämne som verkligen behöver ytterligare forskning och framför allt behövs 
forskning i Sverige, eftersom synen på andlighet och religion skiljer sig mycket från 
USA, där den mesta forskningen kommer ifrån. Både frågan om andlighetens betydelse 
och frågan om helnykterhet kontra socialt drickande bör beforskas för att slutsatser ska 
kunna dras.  
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De tolv stegen 

AA:s Tolv Steg. 
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv. 

2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade Honom. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem. 

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

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att gottgöra dem alla. 

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

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

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom varvid vi endast bad 
om Hans vilja med oss och styrka att utföra den. 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister 
och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter 

 



 

Informationsbrev 

Hej  

Vi heter Gustav och Karin och studerar till behandlingspedagog på Linnéuniversitetet 
i Växjö. Nu under våren skriver vi examensarbete och med det vill vi ta reda på 
betydelsen av det andliga inslaget i tolvstegsmodellen.  

Närvarande under intervjun kommer enbart att vara vi två samt personen vi intervjuar. 
Intervjun kommer att spelas in och inspelningen kommer sedan att skrivas ut i 
fulltext. Efter bearbetning kommer textmaterialet att förstöras så att obehöriga ej kan 
få tillträde. Det kommer inte på något sätt framgå i den färdiga rapporten vilka som 
deltagit i intervjuer eller på vilka institutioner intervjuerna har ägt rum. 

Som intervjuperson är man fri att avbryta intervjun när som helst eller låta bli att 
svara på vissa frågor om man så önskar. 

De teman vi kommer att ta upp under intervjun är: 

-behandling 

-tolvstegsmodellen 

- andlighet. 

- känsla av sammanhang 

 

Vi är otroligt glada och tacksamma över att ni vill ställa upp på intervju och ställa er 
tid till förfogande. En intervju kommer ta ca 1-1,5 timme och äger rum där det är 
lämpligt för intervjupersonen. 

 

Självklart är ni välkomna att ta del av rapporten från examensarbetet när den är färdig. 

 

Tack än en gång! 

med vänliga hälsningar 

Gustav och Karin 

 

Gustav Alnervik   Karin Bernhardson 

0736228381    0707451853 
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Intervjuguide 

Personlig information: 

Namn 

ålder 

yrke 

 

Behandling 

• Vilken behandlingsmetod använder ni er av här? 

• Hur k
• 

ommer det sig att du arbetar inom behandling? 

? 
Vilka behandlingsmetoder har du erfarenhet av? 

o 
• Vilka 

Vilka skillnader kan du se mellan de olika behandlingsmetoderna
inslag i behandling tror du är viktigast för resultatet? 

o Finns det några inslag som du tycker är olämpliga i behandling? 
Tolvstegsbehandling 

• Kan du berätta om hur du 
o 

• Vilken

“hamnade” i Tolvstegsbehandling? 
sbehandling? Kan du Berätta lite mer om hur du ser på tolvsteg

 utbildning har du? 
o Vad krävs för att jobba med tovstegsbehandling? 
o 

• Vad m
Hur ser du på behovet av utbildning? 
åste ingå i tolvstegsbehandling för att den ska fungera? 

n kunna ta bort eller är mindre viktiga? 
ser är mer negativa än positiva? 

o Vilka inslag skulle ma

• 
o Finns det några inslag som du an

• 
Hur går behandlingen till? 
Hur ser den dagliga verksamheten ut? 
Hur tror du tolvstegsbehandling skulle fungera utan det andliga inslaget? 

• Kan d inom 
tolvst

• 
u berätta mer om sjukdomsbegreppet, som används 
egsbehandling? 

o Vad är positivt respektive negativt med att använda 
sjukdomsbegreppet? 

o Använder ni andra inslag som inte ingår i tolvstegsmodellen? 
Andlighet 

• Vad är andlighet för dig? 
Kan du berätta om din erfarenhet av andlig

o Påverkar din syn på andlighet din livsstil? 
o het? 

Andlighet och behandling 

• t? Hur ser du på andlighet som inslag i behandling, vilken betydelse h
På vilket sätt visar sig det andliga inslaget i den dagliga verksamhet

• Hur tror du personalens syn på andlighet påverkar behandlingen? 

ar de
• en? 



 

o Vilken betydelse tror du att individens andlig

• Hur ta

a utveckling har för 
tillfrisknande och fortsatt nykterhet? 

o  andlighet? 
r du upp frågor om andlighet med klienter? 
Hur upplever du att det är att bemöta klienters frågor om

o Hur arbetar man för att klienterna ska uppnå andlighet? 
 
Fungerar alltid andlighet? 
Måste man uppnå en andlighet för att få hjälp via tolvstegsmodellen? 

• Hur re r religion agerar personer som inte har erfarenhet av andlighet elle
• 

på de andliga inslagen? 
o 

• 
Hur stöttar man personer till att hitta sin egen andlighet? 

n? 
Hur ser man om personen tagit till sig det andliga inslaget? 

o Hur arbetar man om personen inte verkar ta till sig andlighete
• Vilka 

funge
upplevelser har du av när behandling med andliga inslag inte 
rar? 

oner där den här typen av o Finns det något utmärkande drag hos pers
behandling inte fungerar? 

• Ser du något negativt med det andliga inslaget? 
 Känsla av sammanhang 

• Känner du till begreppet känsla av sammanhang‐ Kasam? 
ykiska hälsa

 
o Tror du att Kasam har betydelse för personers ps
o 

• På vilk

? 
Finns det på något sätt representerat i er verksamhet?‐ hur?
et sätt k

o Hur tror s Kasam? 
an Kasam vara en del av behandlingen? 
 du att behandling kan påverka en person

 Vilket samband ser du mellan Kasam och 
tolvstegsbehandling? 

 Vilket samband ser du mellan Kasam och a
d

•  

ndlighet? 
• lingen?‐hur? Upplever du att klienters Kasam förändras under behan

Kan arbete med Kasam leda till några negativa effekter?
• Vilka positiva effekter kan arbete med Kasam leda till? 

 

Övriga frågor 

 

• Har du några mer tankar kring det vi pratat om? 

• ligare frågor? 
• Hur har du upplevt den här intervjun? 

a ytter
• bete? 

Får vi kontakta dig om vi har någr
Önskar du ta del av vårt färdiga ar

• Är det något du vill fråga oss om? 
 

Annars vill vi tacka så oerhört mycket för att du tagit dig tid att delta i vår intervju 
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