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I. ABSTRACT 

This candidate's essay initially describes addiction problems in Sweden. The Swedish 

National Board of Health and Welfare proposes methods to handle the problem. Standalone 

self-help groups such as Anonymous Alcoholics and Narcotics Anonymous (u.å.c; 2018) 

provide the 12-step program as an alternative to government recommendations. This essay 

aims to study this alternative method using a qualitative and inductive approach in order to 

interpret determinants which benefits the program as well as formulate a theory that can 

understand the process. The authors researched the 12-step program’s history and describes 

the actual places which were observed as well as their pre-understanding of the program. In 

accordance with studies on human life situations ethical principles have been reported and 

used recurrently. To increase understanding of the phenomenon, previous studies on the 

program has been researched; knowledge bases regarding classifications; psychological; 

sociological approaches and qualitative methods. Thereafter, an explanation of the usage of 

relevant concepts in the work. Data collection is done exclusively with micro-ethnographic 

methods, respondents who volunteered have experienced the 12-step program of one of the 

two selected self-help groups. Furthermore, Grounded theory and Narrative analysis was used 

to interpret collected data, a detailed description was constructed in order to enhance the 

study’s transferability. Generated codes resulted in a conceptualization of a triangular effect 

between the concepts of motivation; spirituality and the group. Trinity was analyzed and two 

additional determinants, receptiveness and structure, were formulated. This study concludes 

that introduction of the 12-step program is defined by an initial personal receptiveness and an 

adequate structure, these phenomena interact recurrently when the individual meets the other 

determinants of the program. Which are described as an internal process of reflection 

(spirituality); external physical action (motivation) and collective social development (the 

group). Together, the five determinants constitute the success of the 12-step program which 

the authors try to verify theoretically by problematizing the content. 

 

II. SAMMANFATTNING 

Kandidatuppsatsen beskriver inledningsvis om beroende- och missbruksproblematik i 

Sverige. Utöver Socialstyrelsen behandlingsrekommendationer finns 12-stegsprogrammet 

som implementeras av fristående självhjälpsorganisationer bl.a. Anonyma Alkoholister och 

Anonyma Narkomaner. Uppsatsen ämnar studera denna alternativa metod utifrån en kvalitativ 

och induktiv ansats i syfte att tolka avgörande komponenter för metodens framgång samt 

formulera en teori som kan förstå processen. Vidare beskriver forskarna 12-stegsprogrammet 

historia, utvalda observationsplatser samt sin förförståelse om programmet. I enlighet med 

vedertagna riktlinjer för forskningsstudier har etiska principer redogjorts och återkommande 

nyttjats. Tidigare forskning om 12-stegsprogrammet, klassifikationssystem, 

psykologiska/sociologiska synsätt och metoder har efterforskats. Därefter beskrivs tolkning 

och tillämpning av relevanta begrepp. Datainsamlingen utfördes genom ett mikroetnografiskt 

tillvägagångssätt och intervjupersoner bestod av medlemmar från respektive självhjälpsgrupp. 

Vidare användes Grounded theory och Narrativ analys till att tolka insamlade data. 

Arbetsprocessen beskrivs ingående för att stärka uppsatsens överförbarhet och transparens. 

Genererade koder konceptualiseras till en triangulering av nyckelkategorierna motivation, 



andlighet och gruppen. Denna treenighet analyserades och två ytterligare enheter, 

mottaglighet och struktur, bedömdes bistå programmets grundläggande funktion. Studiens 

slutgiltiga utfall påvisar att 12-stegsprogrammets introduktion avgörs av en initial personlig 

mottaglighet och en bemötande och adekvat struktur. Dessa fenomen samspelar vidare när 

individen bemöter programmets resterande delar, vilka beskrivs som en inre 

reflektionsprocess (andlighet), yttre fysiska ageranden (motivation) och kollektiva socialt 

utvecklande moment (gruppen). Tillsammans utgör de fem komponenterna 12-

stegsprogrammets framgång och studiens slutsats, vilken forskarna avser verifiera teoretiskt 

genom att innehållet problematiseras. 

 

Sökord: 12-stegsprogrammet, Grounded theory & funktion. 

  

III. FÖRORD 

Inledningsvis vill vi framföra vår tacksamhet till självhjälpsgrupperna Det Finns En Lösning 

och Umeågruppen för deras positiva mottagande. Genom dem fick vi kontakt med våra 

intervjupersoner som gjort arbetet både möjligt och givande, stort tack till Er. 

Vidare riktar vi ett tack till vår handledare Hans för hans tålamod, vägledning och kompetens 

som underlättat arbetet. Slutligen ett tack till våra korrekturläsare för att de tog sig tid. 

  

Extra tack till intervjuperson 1 som gav oss inspiration till uppsatsens rubrik. 

 

”Eller att man blir inbjuden till en trädgård, där andra står och sätter frön och gemenskap. 

Det är ett bra ord tycker jag. Gemenskap. 
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1.0 INLEDNING 

Enligt CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaförbundet) har 80 % av svenskarna 

inom de senaste 30 dagarna brukat Sveriges vanligaste drog, alkohol. Personer i åldrarna 50–

84 år har påvisats utgöra de mest frekventa alkoholkonsumenterna medan ungdomar i 

åldrarna 17–29 konsumerar alkohol mer sällan, men dricker sig då istället mer berusade än de 

äldre (Guttormsson & Gröndahl, 2017). Avseende narkotika kalkyleras den samhälleliga 

årskostnaden för en manlig heroinist till 1,9 miljoner SEK (Nilsson och Wadeskog, 2008, 

s.50). År 2016 avled 910 människor på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftning 

(Socialstyrelsen, 2017b, s.1). Året därpå vårdades 372 personer med missbruk och beroende 

under tvång, 1900 personer vårdades frivilligt på institution. 6100 personer med 

missbruksproblematik fick insatser i form av boende, varav 55% av dessa fick kortsiktiga 

lösningar (Socialstyrelsen, 2017c, s.1). Socialstyrelsen (2017a) rekommenderar olika 

behandlingsformer, alltifrån läkemedelsassisterad behandling (t.ex. LARO) till 

Minnesotamodellen (MM). Ofta är koncentrationen riktad mot behandlingsformer med ett 

vetenskapligt konstaterat positivt utfall (Mäkelä, 1992). Forskarna bedömde att en behandling 

som hamnar i skymundan är 12-stegsprogrammet, som trots helt fristående från statliga 

medel, gjort sig ett namn som varat genom närmare ett sekel. 12-stegsprogrammet praktiseras 

av bl.a. självhjälpsgrupperna Anonyma alkoholister (AA) och Anonyma narkomaner (NA). 

År 2010 beräknades AA bestå av ca 10,000 medlemmar (Anonyma Alkoholister, u.å.a). Det 

höga medlemsantalet i kombination med 12-stegsprogrammets samhälleliga obemärkthet 

göder forskarnas intresse för programmet. Om det ökande medlemsantalet är att betrakta som 

en indikator på framgång så bör programmet anses som effektivt, menar Fiorentine (1999), 

vilket i sin tur ökar programmets relevans för socialt arbete. En undersökning av programmet 

kan därmed åskådliggöra önskvärda behandlingskomponenter. Forskarna beslöt sig att 

undersöka vad som utgör programmets funktion och formulerade följande syfte och 

frågeställningar att besvara: 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet: Är att undersöka 12-stegsprogrammet ur ett deltagande perspektiv för att tolka 

upplevda komponenter som avgör metodens funktion. 

  

Frågeställningar: 

  

Vad anser deltagarna är den verksamma kärnan i 12-stegsprogrammet?  

 

Hur har den sociala kontexten påverkat programmet enligt deltagarna? 

  

Hur kan en teori formuleras som förstår programmets funktion? 
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2.0 BAKGRUND 

I detta kapitlet följer en kort historik om 12 stegsprogrammet samt en beskrivning av de 

besökta verksamheterna. Därefter beskrivs avgränsningar studien använder gällande 

självhjälpsgrupper samt ip, följt av forskarnas förförståelse och avslutningsvis ett stycke 

innehållande etiska resonemang.  

 

2.1 De tolv stegens historia 

Anonyma Alkoholisters historia tar avfart i New York år 1934. William Griffith Wilson (Bill 

W) var inlagd för alkoholavgiftning. Under behandlingen upplevde Bill ett andligt 

uppvaknande och avslutade därmed sin alkoholkonsumtion. Året därpå mötte han en annan 

alkoholist, Robert Holbrook Smith (Dr Bob). Bill underströk att hans syfte med samtalet var 

att hjälpa sig själv, vilket Dr Bob upptäckte bidrog till sitt eget tillfrisknande. Efter upptäckten 

av gemenskapens styrka kom de att tillsammans grunda Anonyma Alkoholister 1935. Bill 

skrev de tolv stegen (se Bilaga B), för att sedan utforma Stora Boken, som blev färdigställd 

1939 och är föreningens grundpelare. År 1945 färdigställdes de tolv traditionerna och AA 

inrättades även i Sverige. Inledningsvis drevs AA-grupperna i Sverige av missbruksvårdare, 

utifrån vilken en mindre grupp sedan avlägsnade sig och skapade dagens självhjälpsgrupp 

utan ledare (Anonyma Alkoholister, u.å.a). De 12 stegen kom att antas av andra grupper med 

beroendeproblematik, bl.a. Anonyma Narkomaner som grundades 1953 av Jimmy Kinnon. 

Idén om NA uppstod under ett AA-möte genom en känsla av att någonting saknades. 

Droganvändning var olagligt vilket begränsade narkomaners deltagande, dessa fick istället 

enbart lyssna vid AA-möten. Således växte behovet av en grupp för även narkomaner 

(Anonyma Narkomaner, 2017). 

 

2.2 Avgränsningar 

AA och NA är de första föreningarna i ledet av föreningar med de 12 stegen som 

utgångspunkt vilka behandlar beroende av olika slag (Anonyma Narkomaner, 2017), vilka 

samtliga bedömdes relevanta för studiens syfte. Arbetet utfördes utifrån typiska tillgångar och 

begränsningar för en kandidatuppsats, varför exkluderades flera föreningar från 

undersökningen. De inkluderade var AA och NA, i Umeå kommun. Ytterligare avgränsning 

inbegriper personer som gått 12-stegsprogrammet med upplevelsen att det var ineffektivt. 

Dessa personer exkluderades med hänvisning till studiens syfte, att undersöka hur 

behandlingen fungerar snarare än om behandlingen fungerar. 

Uppsatsen ligger inom området för missbruks- och beroendeforskning, ett omfattande ämne 

med ansenliga forskningsmöjligheter. Rådande resurser krävde en avsmalning, vilket innebar 

att aspekter som föll utanför relevansen för 12-stegsprogrammet förbisågs. Därmed 

begränsades koncentrationen till erfarenheter och kunskap om programmet. 

Efter diskussion och handledning togs beslutet att antalet intervjupersoner (fortsättningsvis 

benämnda ip) som rekryterades bestämdes utifrån den teoretiska mättnaden. Antalet 

genomförda intervjuer blev slutligen sex stycken. Rimliga principer utgjorde att studiens ip 

lokaliserades inom Umeå kommun, där arbetet utfördes. 
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2.3 Beskrivning av verksamheter 

Anonyma Narkomaner eller Narcotics Anonymous som de internationellt kallas, har möten i 

så gott som varje stad i världen. Organisationen är självförsörjande och ett medlemskap är 

kravlöst så när som på att medlemmen anser sig vara beroende samt innehar en önskan om att 

tillfriskna (Anonyma Narkomaner, 2018). Organisationen drivs strukturellt och administrativt 

av ideella arbeten som benämns “service”. Majoriteten av möten är så kallade “slutna”, dvs. 

endast medlemmar är välkomna. En ny medlem benämns “nykomling” och är välkommen på 

samtliga möten (Anonym NA-medlem, personlig kommunikation, 3 oktober 2018). 

Självhjälpsgrupperna kräver inte att nykomlingen är drogfri vid sitt första möte, men 

rekommenderar att nykomlingen vid nästkommande möte är nykter (ibid.). Forskarna deltog i 

ett antal möten tillgängliga för allmänheten, s.k. “öppna” möten med Umeågruppen, belägna 

på Moritzvägen i Umeå. Mötet inleddes med en genomgång av principer inom NA, de 12 

stegen, samt text och tema för dagen. Därefter kommunicerade medlemmarna i turordning, 

sina tankar och reflektioner i en s.k. “delning”. Totala tidsåtgången var ungefär två timmar.  

Anonyma Alkoholister eller Alcoholics Anonymous är internationellt utbrett, är kravlöst sett 

till medlemskap, finansieras ideellt och beroende av sina medlemmar samt deras utförda 

service (Anonyma alkoholister, u.å.c). Under forskarnas mötesdeltagande i Ålidhemskyrkan i 

Umeå bedömde de gruppen högre både sett till medelålder och deltagarantal, mötesstrukturen 

upplevdes densamma som på NA. 

  

2.4 Förförståelse 

I egenskap av socionomstudenter hade båda forskarna en personlig samt viss teoretisk och 

klinisk kunskap om missbruk, vilket gjorde forskarnas förförståelse relativt snarlik. 

Förekommande skiljaktigheter var tankar/förväntningar på 12-stegsprogrammet. Per var 

positiv till det samtalsforum som AA/NA erbjuder. Samtidigt såg han en risk att den 

personliga integriteten kunde försummas för att istället utveckla individen till en betingad 

gruppkomponent och därmed bli beroende av organisationen, istället för att söka 

självständighet. Emma var däremot enbart positiv till organisationen. Hon bedömde att 

individer i grupper generellt stärker varandra, vilket var applicerbart på AA/NA. 

  

2.5 Etik 

2.5.1 Etiska principer: Etiska principer tillämpas genomgående under arbetet. Med 

utgångspunkten att värna om intervjupersonernas integritet och självbestämmande 

informerades dessa initialt i intervjumomentet om rådande etiska riktlinjerna.  

Bryman (2011) beskriver dessa principer följande: 

  

Informationskravet: Deltagarna informeras om studiens syfte, vilka moment som kommer att 

behandlas samt vad intervjupersonens uppgift innebär. 

Samtyckeskravet: Deltagande är frivilligt och intervjupersonerna har rätt till att avsluta sin 

medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet: Samtliga givna data i studien ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej har möjlighet att ta del av informationen. 

Nyttjandekravet: Given information kommer att enbart användas i studiens syfte och inte till 

någonting annat (Bryman, 2011). 
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Ytterligare forskningsetiska direktiv är Helsingforsdeklarationen, som under 60-talet antogs 

av World Medical Association (WMA). Antalet principer är 37 och inbegriper bl.a. 

registrering, samtycke, respekt för integritet, vetenskapliga krav och forskningsprotokoll. 

Inledningsvis deklareras en huvudsaklig princip om hänsynstagande till individen och dennes 

behov. Principen ska genomgående prioriteras framför vetenskapliga fynd samt att samtliga 

förebyggande försiktighetsåtgärder bör och skall vidtas för maximal vördnad om patienten. 

Helsingforsdeklarationens principer inriktar sig huvudsakligen till medicinsk forskning men 

inbegriper såväl psykiatrisk som medicinsk vård (World Medical Association, 2018), vilket 

bedömdes utgöra tillräckliga skäl för forskarna att inkludera och beakta 

Helsingforsdeklarationen i arbetet. 

 

2.5.2 Etik i praktiken: Principerna applicerades genom att eftersträva ett informativt och 

respektfullt bemötande. Henriksen och Vetlesen (2009) beskriver hur en individ måste blivit 

empatiskt bemött för att frambringa sinnesro och en genuin sida hos sig själv. Den empatiska 

förmågan i sin tur ger individen möjlighet att bli inbjuden till andra människors sedlighet och 

livserfarenheter.  

För att säkerställa samförståndet av studiens syfte och deltagandets innebörd vidtog forskarna 

olika etiskt fördelaktiga tillvägagångssätt. Rekryteringen av respondenter skedde i samband 

med öppna möten efter en presentation av forskarna, uppsatsen och tillhörande syfte. Därefter 

fick ip självmant anmäla sitt deltagande. Under planeringen av intervjutillfället erbjöds ip att 

avgöra tid och plats. Till sitt förfogande hade forskarna två lokaler bestående av sitt eget hem 

samt Öppen gemenskap (en ideell organisation som arbetar för och med människor i utsatta 

livssituationer, däribland missbruk) men gav också ip alternativet att föreslå en lokal. 

Vid intervjutillfället informerades ip återigen tidigare nämnda etiska principer och dess 

innebörd, däribland att samtyckeskravet gällde tills dess att data analyserades. I slutfasen av 

intervjun ombads ip att ge synpunkter angående forskarnas insats. Vidare etisk reflektion 

återfinns i diskussionskapitlet (se 6.3 Etisk reflektion). 

 

3.0 KUNSKAPSÖVERSIKT 

Följande avsnitt kommer klargöra arbetets informationsbas, vilket innefattar all vetenskapligt 

etablerad kunskap som uppsatsen nyttjar. Det avslutas med en beskrivning av forskarnas 

ställningstagande till hur valda begrepp kom att tolkas och tillämpas. 

 

3.1 Kunskapskällor: Tidigare forsknings relevans avgjordes beroende på huruvida den 

ansågs förenlig med 12-stegsprogrammet, missbruk och/eller en förståelse av sociala 

fenomen. Genom forskarnas pågående socionomutbildning fanns Umeå Universitetsbibliotek 

och tillhörande litteratur till förfogande. Därutöver införskaffades information genom 

databaser som Google Scholar och Nationalencyklopedin samt dokument utfärdat av 

myndigheter och organisationer.  

 

Sökord: 12-stegsprogrammet, Anonyma Alkoholister, ICD 10, DSM-IV, beroende, social 

miljö, social kontext, Grounded theory, funktion, effektivitet, kritik mot 12-stegsprogrammet 

och kvalitativ metod. Även synonymer och engelska motsvarigheter användes. 
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3.2 Tidigare forskning om 12-stegsprogrammet 

Med hänvisning till syftet utgörs kunskapsunderlaget av källor som genom olika sätt 

bedömdes relevanta för studien. 

Mäkelä (1992) beskriver hur självhjälpsgrupper nyttjar metoder som avstigmatisering, 

ömsesidig identifikation, bekännelser och lokala trossystem. Vidare förklaras problematiken 

av att analysera AA:s helhetsfunktion då interaktion och tro avgörs genom en 

smågruppsdynamik med lokalt skilda framgångsfaktorer. De socialpsykologiska metoder som 

kombineras beskrivs som den allmänt uppfattade metodologin vilken avgör 12-

stegsprogrammets framgång. Grupper som betonar självhjälp fokuserar på identifierbara 

individuella händelseförlopp snarare än kollektiva resultat. Dock följer ofta det senare av de 

individuella erfarenheterna men utgör inte ett primärt mål. Funktionen har med tiden 

genererat att självhjälpsnätverkens spridning av tillhörighet har utpräglats både lokalt och 

globalt (ibid.). Ovan beskrivna processer går att tolka ur utförandet av de 12 stegen, som 

innehåller moment av mental rannsakning och sociala bekännelser (se Bilaga B).  

Karlsson (2015) har undersökt individers upplevelse gällande att sluta med narkotika, det 

sociala stödet samt programmets andliga ansats. Uppsatsen påvisar dels 12-stegsprogrammets 

effektivitet avseende tillnyktring, individuell vilja samt det sociala stödets vikt för metodens 

framgång. I en studie av Laudet, Morger och White (2006) likställs missbruksproblematik 

med att ha en kronisk sjukdom. Vidare utreder forskarna direkta faktorer som motiverar till ett 

nyktert liv, däribland emotionellt stöd. Lund och Mohamud Gurey (2014) återger hur ip 

betonat vikten av gemenskap, samhälleligt stöd, social kontext och andlighet. Studien 

exemplifierar hur ip ofta har erfarenhet av en problematisk uppväxt, utanförskap och bristande 

kommunikation med föräldrar vilket sammantaget bidrog till en förstärkt stigmatisering. 

Missbruket härleddes ofta ur viljan att bedöva känslan av utanförskapet, vilket genererade 

konsekvenser i olika omfattning. Egna initiativ alternativt påtryckningar av bekanta eller 

personal om att delta i självhjälpsgrupperna följde ofta insikten av de situationella 

konsekvenserna. Genom 12-stegsprogrammet upplevde ip tillhörighet till övriga medlemmar 

vilket forskaren tolkade som en avstigmatisering som i sin tur innebar en progression inom 

programmet (ibid.).  Lokala grupper med ambivalenta upplevelser av programmets utförande 

samt socio-kulturella hinder till ekonomiska bidrag kan innebära en bristande progression av 

12-stegsprogrammet (Cloud, Rowan, Wulff & Golder, 2008).  

 

Den andliga aspekten i programmet har en subjektiv förståelse, allt ifrån yttre krafter till ett 

inre sökande, vilket härledde individuellt varierande resultat då detta krävde att deltagaren 

kunde relatera till andlighet som ämne (Karlsson, 2015). Det tredje steget anför hur individen 

ska upplåta sin vilja till gud, sådan som han uppfattas (se Bilaga B). 

Kelly och Moos (2003) undersökte under ett års tid deltagare och deras benägenhet att sluta 

delta i 12-stegsprogrammet i USA kopplat till olika demografiska och sociala faktorer. 

Studien resulterade i ett påvisat samband mellan individer med icke-troende personligheter 

och risken för avhopp. Personer som inte kan uppfatta och acceptera andlighet eller konceptet 

av tilltro till en högre makt kunde inte heller förmå sig att delta i 12 stegsprogrammet (ibid.). 

Spiritualitet och tro har länge varit en metod för att finna styrka och stöd dock har det dröjt 

innan forskning har undersökt fenomenet, ofta på grund av tidigare bristande metoder (Laudet 

et al., 2006). 12-stegsprogrammet är betonat av AA, som en underkastelse inför en gud 
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(Anonyma Alkoholister, 2017d). Mäkelä (1992) beskriver att då synsättet uppmärksammats 

av forskning har även en förändring uppdagats. Vidare beskrivs hur traditionella medlemmar 

initialt accepterar en existentiell maktlöshet, som sedan avtar med tiden.  

 

En amerikansk, tvåårig studie om eftervård har undersökt 12-stegsprogrammets effektivitet 

med fokus på deltagande i programmet. Undersökningens resultat påvisade ett samband 

mellan ett frekvent deltagande (minst en gång per vecka) och återhållsamhet från respektive 

drog. Glesare vistelser hos självhjälpsgruppen påvisade däremot inget samband till 

återhållsamhet från drogen (Fiorentine, 1999). Kunskapsläget berör ofta andlighet och social 

kontext som betydelsefulla delar inom 12-stegsprogrammet. Forskarna bedömer tidigare fynd 

om sociala och psykologiska processer adekvata för att utveckla förståelse för programmets, 

av ip upplevda, komponenter. 

  

3.2.1 12-stegsbehandling: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 

och beroende innehåller rekommendationer, som framställs med forskningsunderlag och 

granskningar, för bl.a. hälso- och sjukvård samt socialtjänst att nyttja vid relevanta ärenden 

(Socialstyrelsen, 2017a, s.3). En av de rekommenderade behandlingarna är 12-

stegsbehandlingen Minnesotamodellen (MM) vars struktur utgår ifrån AA:s 12 steg. Det 

understryks att MM tillämpar de 12 stegen som formulerats av AA men att modellen inte ska 

förväxlas med medlemskap i AA eller NA, men kan dock verka förbereda för ett deltagande 

(Socialstyrelsen, 2017a, s.127). MM utförs av utbildad personal som tenderar att ha erfarenhet 

från ett 12-stegsprogram (Socialstyrelsen, u.å.d).  

Mäkelä (1992) beskriver hur professionella behandlingar med de 12 stegen som utgångspunkt 

har valt att förlita sig på vetenskapliga doktriner istället för en högre makt. Doktrinerna 

förändrar relationen mellan tro och behandling till en mer logisk, systematisk och teoribaserad 

synvinkel. Ofta talar professionsutövare om hur MM kan förbereda en brukare att delta i 

organisationer som AA, utifrån bedömningen att de får stegträning. Vissa 12-

stegsbehandlingar frångår delvis systematiken i de 12-stegen. Självhjälpsgruppernas 12-

stegsprogram innebär att samtliga medlemmar genomgår samma stegarbete, vilket motverkar 

en hierarkis ordning i gruppen. Professionella behandlingar kan däremot medföra en negativ 

påverkan på självhjälpsgruppernas stegarbete (ibid.). Brown (1991) exemplifierar hur 

terapeuter som utövar MM ofta beskriver ett professionellt behandlande på liknande vis som 

en AA-medlem talar om arbetet i 12-stegsprogrammet, med skillnaden att de får betalt. För 

uppsatsen gav kunskap en förståelse om 12-stegsprogrammets arbetsprocess som en 

ömsesidig identifierbar process. I syfte att undersöka komponenter bedömdes kunskap om det 

systematiska arbetet stärka förståelsen av upplevelsen. 

 

3.3 Vad är beroende? 

Uppsatsen ämnar studera en behandlingsmetod för beroendeproblematik. Utöver förståelse för 

12-stegsprogrammet bedömde forskarna det relevant att utöka kunskapen om beroende som 

begrepp och problematik. Oberoende av klassifikationssystem och diagnostisering så 

erfordrar medlemskap i AA och NA att nykomlingen anser sig vara beroende. Frekvens, 

substans och mängd är irrelevant, utan fokus ligger på huruvida personen anser sig som 

beroende, eller att droger har blivit ett problem för dem. Följaktligen är samtliga medlemmar i 



 

7 

 

AA och NA personer som titulerar sig som beroende (Anonyma Alkoholister, u.å.c; Anonyma 

Narkomaner, 2018), vilket är en av anledningarna till studiens avgränsning av begrepp (se 3.6 

Vad kommer forskarna att använda sig av?).  

  

3.3.1 ICD-10 och DSM-5: Svensk hälso-och sjukvård använder sig sedan 1997 av ICD-10 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth 

Revision), ett klassifikationssystem för diagnostisering av olika grader av missbruk som 

utvecklats av Världshälsoorganisation (Andersson & Spak, 2012). DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) används främst inom forskningsvärlden men även av 

psykiatrin (Socialstyrelsen, 2017a, s.15–16). 

 

Inom ICD-10 tillämpas diagnoserna “skadligt bruk” respektive “substansberoende”, medan 

äldre versioner av DSM använder “missbruk” respektive “substansberoende. Det senare 

begreppet definieras likvärdigt i respektive klassifikationssystemen. Skadligt bruk innefattar 

ett nyttjande av psykoaktiva substanser vilka ger psykiska eller fysiska konsekvenser för 

hälsan. Senaste varianten av DSM (DSM-5) publicerades 2013 och har ersatt de två tidigare 

begreppen med en samlad benämning, “substansbrukssyndrom” vilken kombinerar 

kriterierna från föregående diagnoser (Socialstyrelsen, 2017a, s.119–120). 

  

Socialstyrelsen (2017a, s. 119) beskriver kriterier en person ska uppfylla för att enligt ICD-10 

erhålla en beroendediagnos. Inom loppet av en månad eller vid återkommande tillfällen under 

en tolvmånadersperiod, ska minst tre av följande punkter uppfyllas: 

 

Personen... 

… besitter en vilja/tvång att bruka drogen. 

… har en sämre/obefintlig kapacitet att påverka/minska/avsluta sitt brukande av drogen. 

… blir fysiskt abstinent om hen stryper intaget av drogen. 

… blir successivt mer tolerant och kan/måste höja intaget av drogen för att uppnå samma 

resultat alternativt åstadkommer ett sämre resultat vid återkommande intag av samma mängd. 

… främjar införskaffandet och brukandet av drogen hellre än andra intressen. 

… har ett fortgående användande av drogen trots medvetenheten om dess följder 

(Socialstyrelsen, 2017a, s.119) 

  

American Psychiatric Association (2013, s.490–491) beskriver att substansberoende enligt 

DSM-5 finns i graderna mild (patienten uppfyller två till tre kriterier), måttlig (patienten 

uppfyller fyra till fem kriterier) och svår (patienten uppfyller fem kriterier eller fler). Dessa 

kriterier är följande. 

 

Personen… 

...blir successivt mer tolerant och kan/måste höja intaget av substansen för att uppnå samma 

resultat alternativt åstadkommer ett sämre resultat vid återkommande intag av samma mängd. 

…blir fysiskt abstinent om hen stryper intaget av substansen. 

...brukar mer av substansen och/eller under en längre tid än avsett. 

… försöker avsluta/begränsa användandet, men misslyckas med detta. 
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… lägger avsevärd del av sin tid på att få tag på, bruka eller återhämta sig från brukandet av 

drogen. 

… främjar införskaffandet och brukandet av drogen hellre än sociala intressen. 

… har ett fortgående användande av drogen trots medvetenheten om dess följder 

… fortgående brukande av substansen får konsekvenser för arbete/skola/hem 

… användande av substansen härleder hen till situationer som innebär fysisk skada 

… känner ett sug att bruka drogen 

… fortsätter bruka substansen trots upprepade sociala problem kopplade till missbruket  

(American Psychiatric Association, 2013, s. 490–491) 

 

3.4 Vad är social kontext? 

Kunskapsläget för uppsatsen har påvisat socio-psykologiska processer (se 3.2 Tidigare 

forskning om 12-stegsprogrammet), vidare efterforskades teorier att tolka processerna som 

bedömdes relevanta för studiens syfte. 12-stegsprogrammet utgör ett ständigt socialt fenomen 

då det utgörs av interagerande människor i grupp. Under möten sker delningar vars funktion 

är flersidig (Anonyma Alkoholister, u.å.c). Casper (2001) beskriver hur social kontext 

och/eller miljö utgörs av flertalet sociala parametrar som ibland varierar utifrån vetenskaplig 

ansats. Dock har även fysiska aspekter som landskap, samhällsresurser, struktur och renlighet 

visat sig påverka hur den sociala miljön skiljer sig beroende på geografiska förutsättningar. 

Naturresurser utgör förutsättningar för den sociala miljö, vilket förstås som en dynamisk, 

förändrande och multivariabel produkt. Individuellt upplevs social miljö på flertalet områden, 

ofta samtidigt och på olika nivåer som ett resultat av både externa och interna stimuli. Alla 

olika umgängeskretsar, gruppbildningar och interaktioner bidrar till den sociala kontext som i 

sin tur påverkar individen. Mäkelä (1992) beskrev självhjälpsgruppernas metodologi 

bestående av ett tro- och interaktionssystem samt hur det gemensamma stegarbetet medför en 

individuell igenkänning till övriga medlemmar. För uppsatsen innebar vetskapen ett bedömt 

behov av teorier vilka tolkar sociopsykologiska fenomen som interaktion, beteenden och 

tankeprocesser.  

 

3.4.1 Symbolisk interaktionism: Förståelsen för den sociala verkligheten kan utifrån ett 

sociologiskt synsätt, symbolisk interaktionism, underlättas. Socialisationsprocessen bryts ner i 

delar som definition av en situation. Social interaktionism inbegriper interagerande mellan 

mottagare och avsändare, både genom användandet av likvärdigt tolkade fysiska objekt och 

genom ömsesidigt förstådda symboler t.ex. ord och gestikulationer (Trost & Levin, 2010). 

Begreppet myntades initialt av Blumer (1986) som beskriver att perspektivet innehåller tre 

premisser för att underlätta tolkning av socialvetenskap. Första premissen utgörs av 

människors vilja att agera mot symboler vilka är av betydelse för individen, det inkluderar 

vardagliga ting med en gemensamt uppfattad förklaring t.ex. en stol, en läkare eller en skola. 

Den andra premissen innefattar att förklaringen av tinget härleds ur sociala interaktioner i en 

individs närhet. Tredje premissen berör hur hanterandet och samtalandet om tinget modifieras 

genom en lärandeprocess av en persons händelseförlopp. Modifiering av förklaringen sprider 

sig därefter i enlighet med den andra premissen, vilket kan resultera i att användandet av 

tinget förändras (ibid.). Enligt symbolisk interaktionism fortskrider denna process genom en 

individs hela livstid (Trost & Levin, 2010). Forskarna använde perspektivet till att tolka 
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interaktionen och samspelet inom de lokala självhjälpsgrupperna samt förstå symbolerna som 

nyttjas av medlemmarna.  

 

3.4.2 Behaviorism: “Människan söker sig till det goda, men skyr det onda” (Svedberg, 2012, 

s. 21). Att definiera beteende och mänskliga inre processer med begrepp för att studera 

påverkan som produceras därigenom, tituleras behavioristisk tolkning av mänsklig psykologi. 

Ortodoxa utövare av denna psykologiska inriktning menar att människors konkreta yttre 

beteenden (respons) och vad som härleder beteendet (stimuli) är empiriskt forskningsbart och 

utgör en vetenskaplig relevans. Inlärda responser kan förändras om stimuli förändras. Inre 

processer och tankegångar som sker mellan stimuli och respons, bedömdes tidigare omöjliga 

att operationalisera och således osäkra att uttala sig om. Synsättet har förändrats till att anse 

känslor som responser, t.ex. en positiv förstärkning som följer uppskattat stimuli. 

Behaviorism förstår idag beteende som både yttre och inre företeelser. Vidareutveckling av 

synsättet har genererat en kognitiv inriktning. Den innefattar en princip om hur människors 

tankar påverkar känslor, egna tolkningar av yttre stimuli följs av ett inre stimuli, potentiellt 

missuppfattade tolkningar kan innebära en ökad negativitet eller positivitet av situationen 

(ibid.). För forskarna innebar behaviorism en möjlighet att tolka beteenden och eventuellt 

känslor kring medlemmarnas interaktioner.  

 

3.4.3 Gruppsykologi: Vetenskap som ytterligare berör mänskligt samspel är gruppsykologi, 

där en grupp förstås som en samling individer med ett gemensamt mål. Gruppens existens 

legitimeras av det gemensamma målet (Svedberg, 2012). Freud (2018) beskriver hur 

individuell psykologi i viss bemärkelse även är gruppsykologi. Psykologi förklaras kortfattat 

som ett utforskande av en individs inre för att förstå mentala processer och söka mening. 

Dock är förflutna företeelser ofrånkomligt präglade av andra individer t.ex. en förälder, en 

lärare eller en konkurrent, vilket likställer de psykologiska begreppen. Ett fenomen för 

gruppsykologi framträder i individens tillväxtförmåga. I en grupp stärks motivationen att 

agera, vilket kan påverkas till den grad att en person tillmötesgår förslag som motsäger ens 

individuella åsikter (ibid.). Svedberg (2012) förklarar människans sökande efter mening som 

ett konstant och kraftfullt stimulitryck. Empiri som uppfattas av sinnen (yttre stimuli) 

tillsammans med medvetna och omedvetna processer (inre stimuli) påverkar individens 

mående och agerande (respons). Dessa processer består av metafysiska händelser som känslor 

och tolkningar. Omedvetna intryck som följer kan en människa inte passivt registrera utan 

behöver selektivt organisera en existentiell ordning för att skapa mening. Aktiv reflektion 

upplevs unik och nödvändig för att den moderna människan ska finna balans (ibid.). 

Gruppsykologi bedömdes komplettera ovan beskrivna synsätt för att vidare möjliggöra 

tolkning av den kollektiva och sociala psykologin inom 12-stegsprogrammet. 

 

3.4.4 Anknytningsteori: Anknytningsteorin formulerades 1950 av John Bowlby och Mary 

Ainsworth. Teorin beskriver variationen av barns anknytningsmönster samt hur dessa kan 

komma att påverka barnet i framtiden (Fonagy, 2007). Bowlby och Ainsworth menade att 

barn utvecklar representationssystem, utifrån vårdgivarens gensvar till barnets sökande efter 

t.ex. bekräftelse och trygghet, vilket därefter utgör grunden för huruvida barnet får en trygg 

respektive otrygg anknytning till vårdgivaren. Anknytningsmönstren består utav trygg 
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anknytning (B), otrygg-undvikande anknytning (A), otrygg-ambivalent anknytning (C) samt 

otrygg-desorienterad anknytning (D). Det trygga barnet kan efter exponering av omvärlden, 

återgå i trygghet hos sin vårdnadsgivare och uppskattar återföreningen.  

Ett barn med otrygg-undvikande anknytning uppfattas oberörd av återföreningen med 

vårdgivaren medan ett barn med otrygg-ambivalent anknytning uppfattas intensivt 

bekräftelsesökande efter separation, utan att påvisa en upplevelse av lugn. Det otrygga-

desorienterade barnet närmar sig vårdgivaren på egendomliga vis, ofta på ett visst avstånd 

genom barnets svårigheter att förutsäga vårdgivarens mottagande. Dessa anknytningsmönster, 

menar Bowlby och Ainsworth, kommer att påverka barnet i relationer och beteenden som hen 

har i vuxen ålder (ibid.). Forskarna adderade teorin för att fördjupa förståelsen för 

behavioristiska beteenden gällande individers stimuli och respons. Förhållningssättet till 

programmets olika komponenter bedömdes relevant för förståelsen av deras funktion. 

 

3.5 Databearbetningsmetoder för kvalitativt arbete 

3.5.1 Grounded theory: För att möjliggöra ett resultat bestående av en sannolikhetsbaserad 

teori som kan förklara självhjälpsprogrammets effektivitet och process, användes Grounded 

theory. En metod som ofta benämns som den konstant jämförande metoden, då utförandet 

innefattar en induktiv ansats där data kontinuerligt analyseras under observationsförloppet. 

Vanligtvis skapas en teori under datainsamling, med undantag då existerande (grounded) 

teorier upplevs adekvata som istället noggrant och ständigt testas gentemot inkomna data. 

Analytiker bör uppmärksamma att variation och en begreppsmässig utveckling av processen 

som upptäcks ger belägg åt den grundade teorin (Strauss & Corbin, 1994). 

 

Kvalitativa analyser tenderar att innefatta uppdraget att sammankoppla ord och meningar, för 

att sedan rubricera tolkningen genom en sammanfattande term. Fördelaktigt är att söka flera 

begrepp till samma koppling för möjligheten till en flersidig förståelse av fenomenet, 

processen tituleras kodning eller indexering. En vital del av analysen och ett utförande av 

processen i samband med datainsamlingen, är i enlighet med Grounded theory, en fördelaktig 

metod för ökad förståelse (Bryman, 2011). Forskning som denna tenderar att förstås som 

hermeneutisk, där kunskap skapas i tolkningen av data, samt har en iterativ process som kan 

föranleda resultat (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

 

Indexering, enligt Grounded theory förekommer i tre nivåer. Selektiv kodning utgår från en 

central benämning som används för att validera övriga kategorier. Öppen kodning följer 

processen av att dela upp och studera för att sedan kategorisera data, vilket sammanfogar 

likheter och presenterar dem i en gemensam kategori. Axial kodning, där data efter uppdelning 

kategoriseras, likt den öppna kodningen, således upprepas processen och ämnar utifrån nya 

perspektiv kategorisera om data. När flera kategorier uppnås kan kopplingar göras där 

emellan, vilket utgör en konceptualisering. Principen om att ge begrepp åt kvalitativa data 

genom indexering, åsyftar att underlätta tolkning och förståelse, påbörjades i Grounded theory 

och har därefter ofta präglat kvalitativa analysmetoders anfallsstrategier (Bryman, 2011). 

Studien ämnar undersöka komponenter för 12-stegsprogrammets funktion samt formulera en 

teori som förstår processen. Forskarna uppskattade hur de socialvetenskapliga synsättens 

tolkning kunde genomföras med metodologin i Grounded theory.  
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3.5.2 Narrativ analys: Narrativ analys förstår data som en struktur av texter där 

bakomliggande berättelser står i fokus (Hjerm et al., 2014). Bryman (2011) beskriver hur 

berättelserna avser skildra ips perspektiv på ett fenomen och genom tolkning av 

datagenererade samband avser analysen skapa förståelse för utvecklingen av berättelsen. 

Fokusering på berättelsen kan bidra med olika teoretiska värden beroende på valet av 

forskningsområde där narrativ analys används. Ett område beaktar hur narrativet formuleras 

för ett organisatoriskt vidmakthållande, vilka ord som används för att stärka berättelsens 

tillhörighet till en kultur. Ett annat område inriktar sig på historiens roll vid skapandet samt 

bibehållandet av en identitet, vilka ord som väljs för att beskriva sin person. Således ämnar 

narrativ analys betona berättade historier men beroende på undersökningsområde kan 

resultatet generera olika vetenskapliga utfall (ibid.). Data för metoden består av ord snarare än 

siffror och meningsuppbyggnaderna tolkas utifrån forskarens synsätt för att tillskrivas en 

betydelse. Ofta används analysmodellen för att utöka förståelsen för sociala fenomen (Hjerm 

et al., 2014). Under arbetets intervjumoment (se 4.4.2 Intervjuer och mättnadsprövning), 

noterades dock ett narrativ som bedömdes relevant för att förstå delar av studiens teori. 

Utifrån upptäckten inkluderades även Narrativ analys då vissa datagenererade berättelser 

behövde tolkas. Att kombinera analysmetoder har prövats i tidigare forskning. Nie (2017) 

testar kombinationen av Grounded theory och narrativ analys. Narrativ analys tillämpades i 

syfte att öka empirisk förståelse. Kodning sker enligt Grounded theory och tillskriver data en 

logiskt genererad teori. Resultatet i studien säger att denna kombination bidrar till 

överförbarhet samtidigt som teorin utifrån berättelsen behåller ett litterärt intresse. Dock 

påpekas hur arbetstiden är omfattande för den sortens utförliga analyskombination (ibid.). 

Studiens huvudfokus på komponenter analyserades med Grounded theory medan Narrativ 

analys användes för förståelse av utvald empiri, vilket presenteras som sidofynd (se 5.4 

Sidofynd).  

 

3.6 Vad kommer forskarna att använda sig av? 

Beroende: Arbetets utgångspunkt av begreppet härleds ur AA och NA:s redogörelse av 

beroende som en individuell och subjektiv uppfattning (Anonyma Alkoholister, u.å.c; 

Anonyma Narkomaner, 2018). I syfte att öka förståelse av begreppet “beroende” beaktades 

ytterligare definitioner enligt ICD-10 samt DSM-5. År 1990 utformades ICD-10 och DSM-5 

blev publicerat år 2013 (Socialstyrelsen, 2017a, s.15–16), varianterna hade således relevans 

när studien utfördes. Forskarna bedömde att klassifikationssystemen konvergerade i så pass 

hög grad att bägge inkluderades. I arbetet används begreppet som en innebörd av en 

mångfacetterad problematik vilken härleds från nyttjandet av en eller flera substanser.  

Social kontext: Som framgår av kunskapsöversikten är social kontext ett mångfacetterat 

begrepp. Sammanfattningsvis inbegriper begreppet den omgivande miljö vilken en individ 

lever i samt individer den samspelar med, vilket också är hur ordet användes under arbetets 

gång. 

Funktion och effektivitet: Substantivet “funktion” avser bl.a. en besluten uppgift i en specifik 

situation, såsom t.ex. samhällsfunktion, men inbegriper likväl ett matematiskt begrepp som 

syftar till beskrivningen av hur olika faktorer samverkar (NE, u.å). Inom ramen för uppsatsen 

användes benämningen avseende 12-stegsprogrammets olika komponenters samverkan. 
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“Effektivitet” är synonymt med t.ex. verkan och följd. Effektivitet förklaras som det alster 

som genereras av en viss påverkan (NE, u.å). Under arbetet syftar forskarna till den verkan 

som 12-stegsprogrammet innebär för individerna.  

   

4.0 METOD 

Följande kapitel avhandlar val av datainsamlingsmetod, urval, arbetsprocess och 

datainsamling. Dispositionen för stycket om arbetsprocess är kronologiskt inom respektive 

delmoment. 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod: Mikroetnografi 

“Deltagande observation” innebär ett långvarigt observerande av interaktioner i 

undersökningsmiljön samt individuella intervjuer. Två varianter av kvalitativa 

intervjumetoder är ostrukturerade respektive semistrukturerade intervjuer, vilka utgör 

ytterligheter av metoden. Första metoden innebär en obunden reflektion av ett ämne, 

deltagaren väljer aspekt som forskaren utvecklar genom följdfrågor. Den senare metoden 

innebär att ip reflekterar utifrån ett, från samtalsledaren, givet tema (Bryman, 2011). 

Deltagande observation har senare kommit att kallas “etnografi”, då begreppet eliminerar 

missförståndet om att enbart observation utförs. Etnografi täcker således in deltagande, 

samtal, intervjuer och anteckning. Etnografi innefattar en omfattande undersökningsperiod 

och utförs dolt respektive öppet, man döljer eller erkänner faktumet att man är forskare. Då 

vissa arbeten kan nyttja metoden men saknar möjlighet att avsätta den tid som krävs har 

begreppet “mikroetnografi” myntats, vilket innefattar en kortvarig, detaljorienterad 

etnografisk metod. Datainsamlingen kan bedömas fullvärdig när tillkomna data inte längre 

bidrar med ny information, utan endast bekräftar befintliga data, vilket benämns som teoretisk 

mättnad (ibid.). 

Forskarnas införskaffande av kvalitativa data till studien innehöll typiskt mikroetnografiska 

metoder då de ansågs ändamålsenliga. Observationen genererade rådata som antecknades och 

bearbetades, men ingick även i rekryteringen av ip till intervjuerna (se 4.2 Urval). 

Forskarna valde att nyttja en kombination av ostrukturerad och semistrukturerad intervju, då 

studien sökte en beskrivning av programmets process. Det innebar att intervjuerna 

inledningsvis var ostrukturerade, för att allt eftersom data påvisade specifika teman, 

reviderades intervjuerna att anta en mer strukturerad ansats (se Bilaga A). 

 

4.2 Urval 

Målstyrda urval utgörs av att personer som antas ha förmåga att besvara forskningsfrågan, två 

varianter av målstyrda val är snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Den första metoden 

innebär att en ip hänvisar till en eller flera nya. Den senare urvalsmetoden innebär att 

forskaren finner intresse och formulerar syfte utifrån närliggande, potentiella ip (Bryman, 

2011). Undersökningsgruppen till studien har uppkommit genom en blandning av dessa två 

urvalsmetoder. I forskarnas bekantskapskretsar fanns aktiva NA och AA-medlemmar som 

hänvisade till öppna möten för att finna ip. Genom tidigare arbete/praktikplatser kunde det 

lokaliseras ytterligare deltagare från 12-stegsprogrammet. 
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4.3 Arbetsprocess 

Med utgångspunkt i forskarnas ömsesidiga intresse för behandlingsmetoder valdes 12-

stegsprogrammet som används av AA och NA ut för att genomföra en statistiskt jämförande 

undersökning. I brist på kvantitativa data ändrades angreppssättet till att istället kvalitativt 

undersöka 12-stegsprogrammet. Därefter formulerades, efter viss korrigering, syfte samt 

tillhörande frågeställningar.  

Genom handledning, studieguide för rapportskrivande och existerande uppsatsexemplar 

disponerades arbetet. För att öka förståelsen för programmet konstruerades initialt en 

kunskapsbas bestående av bl.a. historik, tidigare studier och begreppsdefinitioner. Vidare 

studerades även etiska principer för att genomgående och på ett etiskt korrekt sätt bemöta ip. 

När kunskap för ämnet bedömdes tillräcklig påbörjade forskarna datainsamling utifrån en 

mikroetnografisk metod, vilken beskrivs utförligt (se 4.4 Datainsamling). Trovärdighet 

utvecklas parallellt med transparens enligt forskarnas åsikt, vilket gav skäl att kontinuerligt 

föra anteckningar över arbetsprocessens samtliga steg. Av samma anledning beskrivs bl.a. 

begreppsanvändning och forskarnas förförståelse (se 3.6 Vad kommer forskarna använda sig 

av? och 2.4 Förförståelse). Då uppsatsen ansågs komplett skickades den till utomstående för 

korrekturläsning och synpunkter, varpå studien åter reviderades och kontrollerades av 

forskarna för att vidare stärka transparens. Efter avslutat arbete planerade forskarna att kassera 

givna data.  

 

4.3.1 Arbetsfördelning: Fördelningen av arbetet har genomgående varit jämnt fördelad. I 

sökandet av kunskapsunderlag, delade forskarna på sig för att söka inom respektive område, 

för att sedan återgå till varandra och redogöra för sitt resultat. Återkommande diskuterades 

forskningens relevans och dess koppling till varandra. Forskarna påbörjade olika delar av 

uppsatsen, för att sedan skriva ihop till en gemensam text. Detta skedde kontinuerligt och 

forskarna samrådde vid behov. Datainsamling, kodning och transkribering utfördes 

gemensamt. Slutligen korrekturlästes uppsatsen av korrekturläsare och upprepade gånger av 

forskarna. 

 

4.4 Datainsamling 

4.4.1 Deltagande observation: Första observationen utgjordes av ett öppet NA-möte. 

Forskarna observerade en grupp individer vars bemötande gentemot varandra gick att likna 

vid en bokklubb, där man diskuterade olika stycken ur respektive individs självbiografi. 

Forskarna noterade ett kamratligt beteende och ett öppet välkomnande mot såväl besökare 

som medlemmar. Medlemmarna turades om att högläsa ur deras gemensamma litteratur och 

dela personliga erfarenheter. Invändningar och/eller avbrott undanbads. 

Efter observationen bearbetades data. Forskarna uppfattade en generell respektfullhet och 

ärlighet i gruppen. Delningarna tolkades överhängande avse individen själv, vilket 

uppfattades som modigt då ett personligt utelämnade ofta anses som psykiskt påfrestande. 

Forskarna noterade hur mötet och 12-stegsprogrammet uppfattades innehålla ett mentalt, ett 

socialt och ett praktiskt element. Forskarnas olika perspektiv genererade en diskussion vilken 

utvecklade tolkningen av händelsen. Utifrån vetenskapligt underlag och upplevda fenomen 

från första observationen tog intervjuguiden form (se Bilaga A). Dock genomfördes 

revideringar av guiden som följd av intervjuernas val av diskussionsområde i syfte att inrikta 
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och utveckla samtal om programmets komponenter (se 4.4.2 Intervjuer och 

mättnadsprövning). Observationen bidrog också med rekrytering av ip. Förfrågan om 

medverkan ställdes öppet för att sedan erhålla ips anmälan. 

Arbetets nästkommande observation bestod av ett öppet möte med AA. Mötesstrukturen 

bedömdes densamma som tidigare observation, antal medlemmar och medelålder var däremot 

högre. Genom befintliga data från tidigare intervjutillfälle (se 4.4.2 Intervjuer och 

mättnadsprövning) kunde forskarna urskilja och tolka teman under observationen, t.ex. social 

kontext. Ett exempel var att en medlem hade med sig en burk energidryck som en annan 

medlem beskrev som provocerande, vilket påvisade hur personligt området är samt vikten av 

en respektfull social kontext. Avseende mötesdeltagande observation uppfattade forskarna en 

viss teoretisk mättnad genom data från två möten samt två intervjuer (se 4.4.2 Intervjuer och 

mättnadsprövning). I säkerställande av givna data genomfördes ett tredje observationstillfälle. 

Observationen bekräftade befintliga data och konfirmerade tidigare noterade koder som 

acceptans, igenkänningsfaktor och mångfald (se 5.1.1 Gruppen), vilket motiverade forskarna 

att anse mötesdeltagande observation som fullbordad. Beskrivning av forskarnas upplevelse 

och tolkning av data från observationerna kompletterades inte med citat från händelserna då 

samtycke för detta saknades. Diskussion kring detta återkommer i senare kapitel (se 6.3 Etisk 

reflektion). 

 

4.4.2 Intervjuer och mättnadsprövning: För att underlätta transkriberingen prövades en tal-

till-textfunktion av Google. Parallellt spelades intervjun in på en annan enhet. Tal-till-

textfunktionens genererade textomfång utgjorde nio sidor sammanhängande text. Efter 

transkribering, bearbetning och disponering utgjorde dokumentet för intervjun 13 sidor. 

 

Den första intervjun inträffade efter första observationen och genomfördes i forskarnas hem 

efter ips önskemål. Intervjuguidens inledande frågeställningar användes under intervjun och 

narrativa frågor (t.ex. angående bakgrund) berördes vagt. Därefter bestod frågeställningar av 

öppna frågor (se Bilaga A). Övriga intervjuteman berördes beroende på huruvida ip besvarat 

dem i samband med andra frågeställningar eller inte. Ips val av samtalsämnen noterades för 

eventuell revidering av intervjuguiden. Intervjun avslutades med en muntlig utvärdering där 

ips eventuella synpunkter och upplevelse av momentet efterfrågades. På inrådan av en ip 

ombads forskarna skicka en påminnelse om mötet samma dag, vilket togs i åtanke. Tal-till-

textfunktionen utvärderades och forskarna bedömde den onödig vilket diskuteras och 

redogörs för i diskussionskapitlet (se 6.4.1 Tal-till-textfunktion). 

Andra intervjun skedde efter två observationer och påbörjad kodning. Även denna gång 

önskade ip att vistas i forskarnas hem. Inledningsvis ställdes öppna frågeställningarna i syfte 

att utforska ips utveckling av samtalsämnen, vilket resulterade i ips nya aspekter inom ett för 

forskarna tidigare berört område. Därefter avhandlades andra frågeformuleringar från 

intervjuguiden, vilket utvecklade befintliga data. Intervjun utvärderades muntligt och utgjorde 

inga anmärkningar.  

Tredje intervjun genomfördes efter den slutgiltiga observationen och bestod av liknande 

frågeställningar samt geografiska placering som tidigare. Återigen bekräftades befintliga data 

vilket talade för ett behov av mättnadsprövning. Datagenererade koder blev t.ex. inspiration, 
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villighet och gemenskap (se 5.1.2 Andlighet). Innan mättnadsprövning fortskred kodning tills 

dess att en uppfattad konceptualisering framträdde.  

Även fjärde intervjun genomfördes i forskarnas hem. Inledningsvis bekräftades befintliga 

data, senare tillkom nya data i form av koderna ärlighet och struktur (se 5.1 

Nyckelkategorier). Dessa uppmärksammades och utvecklades med följdfrågor, vilket 

slutligen genererade ytterligare perspektiv på processen. Forskarna bedömde befintliga data 

och därmed den teoretiska mättnaden, som bristfällig och valde att förlänga datainsamlingen. 

Genom nyinkomna data reviderades tidigare konceptualisering och indexering.  

Den femte intervjun genomfördes i Öppen gemenskaps lokaler. Likt tidigare inleddes 

intervjun med öppna frågeställningar för att sedan rikta koncentration till de senare 

genererade koderna, vilka ip bekräftade. Nytillkomna koder beskrevs och tolkades ytterligare. 

De öppna frågeställningarna utvecklade ett uppskattat samband om hur berättelsen 

formulerades med vilken ip beskrev händelser som koder till viss del härleddes ur. För att 

undvika teoretisk bristfällighet valde forskarna att pröva mättnad igen.  

Den sjätte och slutgiltiga intervjun genomfördes i forskarnas hem. Upplägget för intervjun var 

samma som tidigare och ip fastställde befintliga data, vilket bekräftade teoretisk mättnad. 

 

4.5 Indexering 

I enlighet med Grounded theory påbörjades indexering i samband med datainsamlingen. 

Initialt påbörjades öppen och selektiv kodning av observationsdata samt 

intervjutranskriptioner, vilket genererade 22 koder. Den selektiva kodningen resulterade i att 

somliga koder ansågs kunna utvecklas till nyckelkategorier i indexeringen. Med 

indexeringsprocessens påverkan i åtanke valde forskarna att regelbundet frångå processen för 

att återfå perspektiv. Under tiden som data tillgavs nya koder och samtidigt uppfattades 

tillhöra redan benämnda koder, växte även de axiala sambanden fram. När forskarna 

diskuterade data uppstod insikten om hur data gick att tillskriva flertalet koder, och således 

hur dessa koder stod i relation till varandra. Dessa samhörande koder namngavs och utgjorde 

nyckelkategorierna. Då indexering tenderar att inledningsvis vara som mest omfattande, avtog 

sedan antalet genererade koder, data kunde istället placeras under tidigare formulerade koder. 

Indexering utfördes genomgående som en iterativ process. Allt eftersom datainsamling 

mättades och genererandet av koder avtog, framgick flertalet koders samband, vilket utgjorde 

en axial mångfald och således en omfattande konceptualisering. 

Intervjuguiden innehåller delvis narrativa frågeställningar angående social bakgrund och 

kontext av olika skäl. Under kodningen noterade forskarna ett eventuellt samband mellan 

vissa koders narrativ som kunde utveckla tolkningen av studiens teori. För att öka förståelse 

för ett par av de analyserade komponenter redogjordes tolkningen av deras historia (se 5.4 

Sidofynd). Forskarna nyttjade vagt en narrativ analys för att skildra sidofyndens fenomen. 
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5.0 ANALYS 

Kapitlet beskriver analysen av koder till nyckelkategorier. Konceptualisering tolkas samt 

problematiseras och utgör studiens teori. Tolkning redovisas med data och återkopplas med 

forskningsunderlag. Slutligen presenteras sidofynd. 

 

5.1 Nyckelkategorier 

Analyseringen av koder skapade tre nyckelkategorier. Funktionen av nyckelkategorierna 

tolkades stärka varandra och således utgöra en effektiv helhet. Analysprocessen beskrivs 

nedan och koder kursiveras i texten. 

 

5.1.1 Gruppen: Flertalet koder berörde funktionen av rådande social kontext inom 

självhjälpsgrupperna. Inledningsvis tenderade individen att ha mer ledig tid och träffarna 

utgjorde en sysselsättning. Medlemmarna bemötte nykomlingar med respekt, värnade om 

gruppens anonymitet och visade acceptans oavsett övriga medlemmars personligheter. 

Nykomlingens första intryck kunde dock variera beroende på individens dåvarande 

inställning. Vanligt förekommande var att nykomlingen fokuserade på annat än delningarna, 

ibland för att hen inte var öppen för den ärlighet som första steget innebar (se Bilaga B) eller 

för att hen inte var mottaglig för delningarna. Ofta blockerades nykomlingen av bristande 

insikt och därmed ärlighet avseende den beroendeproblematiken hen besatt. När den spärren 

släppte framträdde igenkännigsfaktorn, både i delningar och litteratur. Data beskrev hur 

nykomlingen behövde bli villig att följa strukturen och avsätta tid för att notera hur 

programmet påverkade hen. Genom det strukturella arbetet påbörjades nykomlingens 

successiva nyttjande av gruppens funktion och medvetenheten om vikten av delningar. 

Rutinerade medlemmars delningar utgjorde en inspiration i nykomlingens 

tillnyktringsprocess, vilket motiverade hen till ett fortsatt deltagande. Samtidigt fick 

rutinerade medlemmar, genom nykomlingars delningar, en påminnelse om hur det var i 

början, vilket ökade tacksamheten för dess rådande livssituation samt till programmets 

vägledning och funktion. Medlemmarnas olika erfarenheter utgjorde ett omfång av händelser 

att relatera till vilket bidrog till vikten av mångfald samt skapade tillit inom gruppen. Möten 

och service genererade således en möjlighet att få hjälp genom att hjälpa andra och ökade i 

takt med att umgänget till gruppen och gemenskapen blev allt mer vital.  

 

“Men det var gemenskapen, att jag kände igen mig i andra när dom delade och tänkte ‘vafan 

sådär känner ju jag också’ och jag kunde börja relatera till vad jag själv tänkte och kände 

och de väcktes frågor i mig. Men just att jag inte är ensam.”  

(Ip 4) 

 

“Dem här ‘gammrävarna’, det är ju det absolut... grundpelarna liksom. Men då är det ju det 

också att utan variationen, alltså utan nykomlingar, utan dem som har något år bara och du 

vet, så här, så får man ju inte alla… alltså synpunkter, alla aspekter av beroendet.” 

(Ip 1) 
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“Vi har gemenskap över hela världen.”  

(Ip 3) 

 

5.1.2 Andlighet: 12-stegsprogrammets andra steg innebär ett individuellt sökande efter en 

högre kraft och andlighet (se Bilaga B), vilket av medlemmarna uppfattades olika (t.ex. gud, 

gruppen, sponsorn, ett materiellt föremål, karma etc.) men innefattar en tro på något starkare 

än individen själv. Därefter, med hjälp av struktur, gemenskap och villighet, kontemplerade 

individen sitt inre genom kontinuerlig reflektion, vilket genererade en ökad självförståelse, 

självförtroende och självacceptans. Individens mentala utveckling bidrog till flertalet 

åtgärder för tillfrisknande, styrka samt utvecklade nuvarande inställning positivt. 

 Den inre processen och framgången i tillnyktring tenderade dessutom att stärka tillit till 

programmet. När en medlem uppnått ett stadie av personlig balans kunde denne, genom 

gruppen och delningar, bidra med erfarenhet som gynnade övriga medlemmar. 

Vissa data vittnade om icke-troendes fördomar och likställande av andligheten med religion, 

med hänvisning till det frekvent använda ordet gud. Genom mångfalden i gemenskapen kunde 

medlemmar besvara fördomarna och inspirera nykomlingen att finna sin gud, såsom hen 

uppfattade den. Andlighet som inre process utgjorde en väsentlig del för programmets 

påverkan för deltagaren. 

 

“Idag är andlighet mer praktisk för mig, vad jag gör, att jag måste göra nånting, jag kan inte 

bara vänta på att planeterna ska ställa sig i rätt ordning och allt ska lösa sig utan jag måste 

göra jobbet. ”  

(Ip 3) 

 

 “...Mod, respekt och kärlek, det är andlighet för mig. När jag är så, då känner jag mig 

andlig… Att vara en bra människa. “  

(Ip 4) 

 

“Jag var inte en fin människa. Det var väl det som var problemet helt enkelt. Jag hade inte 

kommit till, som vi brukar kalla det ett andligt uppvaknande och det har ju ingenting med gud 

att göra eller någonting sånt. Utan det är liksom att man själv fattar vad som är bra för en 

alltså och kan göra den här helomvändningen inte 360 grader utan 180, och ba shit, dit vill 

jag inte, varför går jag åt det hållet för?” 

 (Ip 1) 

 

5.1.3 Motivation: Genom datainsamling redogjordes vilka faktorer i de individuella 

arbetsmomenten som bidrog till utförandet och individens utveckling. Initialt deltog individen 

ofta i en annan behandling, där olika professionella behandlare uppmanade till ett 

medlemskap hos en självhjälpsgrupp. I vissa fall var det bekanta som motiverade 

medlemskap. Efter en generell inledande motstridighet samt ökat antal konsekvenser av 

missbruket, följde ofta en förändring av inställning till programmet. Fenomenet kallas för ett 

uppvaknade, vilket beskrevs som en insikt om situationens allvar och en rädsla för att dö. 

Somliga medlemmar genomförde programmet utan ett tydligt andligt uppvaknande. När 

individen ansåg sig motiverad att följa den struktur och tillhörande litteratur som präglar 
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programmet, utfördes stegen systematiskt med adekvat villighet. 12-stegsprogrammet 

innefattar flertalet delmål och ett slutgiltigt mål (se Bilaga B), vilket genom datainsamling 

påvisats fördelaktigt för upplevelsen av framsteg och därigenom belöningar från 

delmomenten. Programmet beskrevs som konsekvent och systematiskt, vilket också bedömdes 

vara motiverande. Det praktiska arbetet introducerar nykomlingen till programmets 

gemenskap, då uppdraget enligt femte steget kräver ett personligt samtal med en 

medmänniska (se Bilaga B). Ofta sker detta med individens sponsor (mer erfaren medlem) 

som vägleder och inspirerar nykomlingens arbetsvilja. Under stegarbetet tenderar medlemmar 

att önska visa sin tacksamhet till gruppen, t.ex. genom service, vilket också innefattar en 

utveckling av såväl individen som gruppen. 

 

“Jag var väldigt motstridig och sa de att jag tyckte ju, inte att det där var något för mig men 

pushades till att fara dit.” 

(Ip 1) 

 

“Jag fattade och hörde vad dom sa men jag var inte intresserad.” 

(Ip 2) 

 

“Jag har fått verktyg. Metaforiskt: Sen jag började programmet har det börjat växa fram en 

verktygslåda i lila och guld, den blir större och större. Det går framåt. Jag kan leva livet på 

livets villkor, det har jag fått med mig.”  

 (Ip 4) 

 

“Nej men då [i det aktiva missbruket] var jag ju inte en beroende. Jag va ju inte missbrukare, 

jag va ju bara en haschpundare liksom ... Har ju gått runt och sagt hela mitt aktiva liv att jag 

bara använder naturliga droger och nu trycker jag i mig kemikalier varje dag liksom. Jag 

kanske är en sån där beroende ändå.”  

(Ip 3) 

 

5.1.4 Konceptualisering: Baserat på data bedömdes hur de tre kategorierna motivation, 

gruppen och andlighet var grundläggande för programmets funktion. Forskarna skattade att 

även om kategorierna enligt data inte verkade vara graderbara i relation till varandra, borde 

samspelet gå att beskriva sammanfattande. Ovanstående koncept formulerades för att skildra 

12-stegsprogrammets uppfattade primära element om situationell, social och mental 

förändring. Kategorierna kursiveras nedan för att tydliggöra samarbetet. 

 

Motivation inbegriper personens inställning att bemöta strukturen, praktiskt utföra uppdragen 

den består av samt avgöra den mängd av tid hen vill avsätta till programmet. Via utförandet 

genomgår individen en mental upptäcktsresa, som utgör andligheten, i syfte att stärka 

personen. Motivationen möjliggör för individen att bidra, bemöta, tillämpa och förstå 

resurserna som återfinns i gruppen. Det krävs ett agerande för att genomföra både den inre 

utvecklingen och de konkreta uppdragen som de andra kategorierna innebär. 

Gruppen innebär ett verktyg för individen att utveckla sin andlighet, då den bidrar med 

erfarenhetsutbyte, ett tillfälle att få stärka varandra. Följaktligen bidrar gruppen, genom 
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medlemmarna med längre nykterhet, även tillfälle att bekräfta 12-stegsprogrammets 

funktionalitet. Ett positivt bemötande genererar en positiv upplevelse som i sin tur stärker 

individens motivation att arbeta i programmet.  

Andlighet tolkades som en personlig utveckling och individens hängivelse till en makt 

starkare än individen själv. Denna makt utgjorde ett stabilt fundament för individen att 

återvända till för att skapa lugn och trygghet. Andligheten växer genom motivation att följa 

strukturen. Genom motivation att följa strukturen och erhålla de belöningar (självinsikt, 

självuppfattning, etc.) som följer av detta, stärks individens andlighet. Den inre utvecklingen 

genererar nya synsätt och inspirerar till ytterligare motivation att fortsätta med stegarbetet. 

När andligheten börjar upplevas adekvat för individens framgång i programmet, förbättras 

bemötandet till gruppen och stärker således gemenskapen. 

 

5.2 Två nya enheter 

Konceptualiseringen gjorde att 12-stegsprogrammets funktion gick att tolka utifrån en 

triangulering av nyckelkategorierna motivation, andlighet och gruppen. Nyckelkategorierna 

ansågs omfattande och för att tydliggöra funktionen bestämde sig forskarna därför att 

formulera ytterligare två enheter: Mottaglighet och struktur.  

 

Mottaglighet och struktur formulerades för att illustrera fler avgörande komponenter för 12-

stegsprogrammet men också för förståelse för den triangulering som beskriver programmets 

funktion och framgång (se figur 1). 

Även om nyckelkategorierna motivation och andlighet tolkades inbegripa individen själv, 

avser dessa olika individuella områden. Ur dessa två tolkade forskarna fram enheten 

mottaglighet. Forskarna tolkade nyckelkategorierna och enheten mottaglighet som olika men 

samverkande. Mottaglighet avser en mental inställning att påbörja och fullfölja programmet 

medan återstående tolkning av motivation innefattar att praktiskt utföra stegarbete och service. 

Återstående tolkning av andlighet beskriver den mentala utvecklingen hos individen. 

Den andra enheten struktur tolkades fram ur samtliga tre nyckelkategorier och avser beskriva 

systematiken i 12-stegsarbetet. 

 

5.2.1 Mottaglighet: Forskarna bedömde att individerna behövde uppnå en personlig 

inställning för att förmå sig acceptera och utföra programmets steg. Mottaglighet kan härledas 

av t.ex. att individen fysiskt närvarar vid ett möte, vilket kan vara fallet då deltagande i en 

självhjälpsgrupp ibland förekommer som behandlingskrav.  

 

“Egentligen så vart det faktiskt ett tvång. Via min behandling här i stan, de har som liksom ett 

av kraven som du skriver under liksom för att få vara där. Det är att gå på möten, 

självhjälpsmöten, sen om det är NA eller AA eller vad det nu är för någonting.” 

(Ip 1) 

 

“Det va lite som att komma hem liksom vill jag minnas, visst det va skamligt och det kändes. 

Jag var jävligt rädd, bara av att gå tillbaka dit. Men jag tror jag skaffa en sponsor efter en 

vecka eller 2, när jag kom dit och började jobba med stegen, det gick fort, liksom bara svalde 

det med hull och hår. Det är det här jag måste göra för att få ordning på mitt liv.”  
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(Ip 3) 

  

Forskarna menar att mottaglighet går att likna vid en inställning, från egen reflektion eller 

påverkan utifrån, om hur 12-stegsprogrammet kan motverka individens beroende. För 

individen kan mottaglighet innebära en anledning att påbörja programmet, vilket motiveras 

olika beroende på personen. T.ex. beskrev data hur det emotionella stödet och/eller 

desperation kan skapa mottaglighet. Genom mottagligheten introduceras individen till 

programmets struktur vilket i sin tur underlättar utvecklingen av innebörden i de tre 

nyckelkategorierna (se figur 1). Mottaglighet utgör således en fast inställning som behöver 

förnyas och tolkades ur ett behavioristiskt synsätt. Svedberg (2012) beskriver att begrepp som 

förklarar beteenden, vars syfte är att eftersträva godhet, kan användas för att förstå mänsklig 

psykologi. Forskarna bedömde mottaglighet som ett psykologiskt fenomen som självmant kan 

leda till ett arbete inom 12-stegsprogrammet. Väl introducerad till programmet utgjorde 

enheten också en grundförutsättning för personlig utveckling.  

 

5.2.2 Struktur: Nästa framträdande enhet beskrivs som struktur, vilket innefattar tydligheten i 

stegen och genererar konsekvent arbete samt belöningar som motiverar till fortsatt arbete. 

Dessutom innebär det att medlemmarna utför arbete som uppmuntrar till att träffa och hjälpa 

andra människor (se Bilaga B). Vidare analyserades data till en uppfattning om hur strukturen 

bidrar till den sociala kontexten som i sin tur påverkar funktionaliteten i programmet. 

Forskarna bedömde att det gemensamma stegarbetet underlättar förståelsen för delningarna i 

gruppen. Symbolisk interaktionism förklarar hur interaktion består av förmedlade symboler 

mellan mottagare och sändare. Genom parternas gemensamma förståelse för symbolerna 

skapar interaktionen samförstånd (Trost & Levin, 2010). Med igenkänningen i gruppen som 

en följd av strukturens likvärdiga arbeten, motiveras individen att fortsätta stegarbetet.  

 

“Jag har fått snabba resultat när jag jobbat i stegen. Främst efter steg 5 och 7 och 9. Det 

märks att det händer något inom en. Så jag tror det är därför det fungerar.”  

(Ip 4) 

 

“Mmm exakt, och som sagt inte bara i människorna som satt där, utan även i det som läses 

upp liksom. Det är ju lite olika beroende på mötet, det är alltid det här med pamfletterna men 

sen så är det lite olika texter, böcker och så där då och det är ju liksom varenda grej har jag 

känt igen mig i.” 

(Ip 1) 

 

Dessa tolkningar innebär att struktur bidrar till den individuella mottagligheten. Relationen 

mellan enheterna är reversibel, mottagligheten kan bidra till att fortsätta inom strukturen och 

vice versa (se figur 1). Forskarna analyserade och bedömde att de två enheterna i kombination 

med de tre nyckelkategorierna utgör avgörande komponenter för 12-stegsprogrammets 

framgång. 
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(Figur 1-illustrerar processen från koder till genererad teori) 

 

5.3 Problematiserade komponenter 

Forskarna noterade hur individens mottaglighet och programmets struktur också utgjorde 

avgörande enheter för programmets funktionalitet. Därmed bedömde forskarna att om den 

ovan beskrivna funktionen fortgår följer en positiv effekt. Samtliga komponenter analyserades 

och bedömdes vara beroende av varandra. Hypotetiskt innebar detta att programmet skulle 

fallera vid avsaknad av någon komponent. 

 

5.3.1 Adekvat mottaglighet: En individuell avsaknad av mottaglighet menar forskarna leder 

till att individen antingen inte introduceras eller väljer att avsluta programmet under 

stegarbetet. Mottagligheten (se 5.2.1 Mottaglighet) bedömdes avgörande för att hänge sig åt 

programmet och kvarstå inom strukturen. Dataanalyseringen visade hur mottagligheten kan 

revideras genom den sociala kontexten, t.ex. genom delningar. Forskarna noterade även ett 

samband i mottaglighetens tillkomst (se 5.4 Sidofynd). 

 

“Delningar, ärliga sådana. Man märker vissa är inte ärliga. Skulle vi inte sitta och dela om 

hur det var då och idag tror jag inte att det skulle funka.” 

(Ip 4) 

 

“Det är lätt att man glömmer bort efter vägen, hur det har varit. Så att det är även viktigt för 

dem här äldre, alltså som har varit clean, att dem är nykomlingarna kommer och påminner” 

(Ip 1) 

 

“Allting tilltalade mig efter ett tag liksom” 

(Ip 3) 
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5.3.2 Tydlig struktur: Utan adekvat social kontext i gruppen skattades strukturen bristfällig. 

Vidare förstods hur en bristande struktur påverkade gruppen och därmed personens utveckling 

negativt. Mäkelä (1992) beskriver hur 12-stegsprogrammets ömsesidiga arbetsstruktur kan 

motverka hierarki och stärka tillhörighet. Följden av en otydlig struktur uppskattades generera 

ett omotiverat stegarbete och således en utebliven progression (t.ex. oupplevda belöningar). 

Symbolisk interaktionism bidrog till tolkning av komponenten struktur (se Struktur 5.2.2). 

Inadekvat upplevelse tolkades påverka inlärningsprocessen av strukturen, Blumer (1986) 

beskriver hur förklaringen av tinget modifieras av erfarenheter och sprids genom interaktion. 

 

“Jag tror att… med AA, det är så. Steg 1 - 12. Du gör såhär och såhär. Det är väldigt 

konkret, enkelt. Ett enkelt program för komplicerade människor. Jag har fått snabba resultat 

när jag jobbat i stegen. Främst efter steg 5 och 7 och 9. Det märks att det händer något inom 

en. “ 

(Ip 4) 

 

“Även i det aktiva så var jag ju intresserad av liksom, jag läste mycket självhjälpsgrupper, var 

intresserad av det här med personlig utveckling. Det fick jag ju i stegarbetet liksom. Allting 

tilltalade mig. När jag hade släppt mina invändningar.” 

(Ip 3) 

 

5.3.3 Bemötande grupp: Utan en fungerande igenkänningsbar grupp, vilket i arbetet avser 

den sociala kontexten (se 5.1.1 Gruppen), uteblir det gemensamma forumet för 

uttrycksmöjlighet, bedömde forskarna. Mäkelä (1992) redovisar importansen av identifierbara 

individuella erfarenheter. Freud (2018) beskriver hur en individs förmåga stärks av 

grupptillhörighet. Avsaknad skattas resultera i en otrygg och omotiverande omgivning vilken 

försvårar alternativt omöjliggör mottaglighet att medverka samt arbeta i de 12 stegen.  

 

“I stad* med fyra gamla deltagare* som satt och delade om ingenting. Dom var inte så 

välkomnande.” 

(Ip 4, *-ord censurerades för att värna om anonymitet) 

 

Bristande social kontext kan, enligt forskarna, resultera i att individen frångår strukturen. Den 

sociala kontexten är föränderlig, härleds ur den omgivande sociala miljön och påverkar 

individen (Casper, 2001). Vidare kan en otrygg grupp innebära en bristande relationen mellan 

sponsor och deltagare. Individer som samlas för att gemensamt eftersträva ett mål utgör en 

väsentlighet för att förstås som en grupp (Svedberg, 2012). Tidigare forskning bekräftar den 

sociala kontexten som avgörande komponent och menar att det sociala stödet är betydelsefullt 

i tillnyktringsprocessen (Karlsson, 2015; Laudet et al., 2006; Lund et al., 2014). Vidare 

redogör Lund och Mohamud Gurey (2014) för hur miljöer utanför självhjälpsgrupperna 

saknar den acceptans som återfinns i AA/NA-gruppen.  
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“Och ja, det är det enda stället jag vet där det är okej att säga precis vad som helst, folk 

fattar. Jag satt och tänkte på om jag skulle få frågan om vad det bästa med NA/AA då är det 

just det, acceptansen.” 

(Ip 2) 

 

“Jag vet inte hur många gånger jag blivit räddad av att en sponsir ringer och delar med av 

sin skit så jag får släppa min skit ett tag.” 

( Ip 3) 

 

5.3.4 Individuell andlighet: Konceptet om andlighet tolkades bl.a. motsvara ett inre sökande 

efter en trygg fokuseringspunkt samt kontinuerlig reflektion (se 5.1.2 Andlighet), likt Freuds 

(2018) förklaring av individuell psykologi som ett sökande efter mening, genom ett 

utforskande av mentala processer. Andlighet som komponent påvisar Lund och Mohamud 

Gurey (2014) som direkt motiverande för ett nyktert liv.  Balans i livet kan uppnås genom ett 

aktivt reflekterande mellan en persons yttre verklighet och inre värld (Svedberg, 2012). 

 

“Jag har några ställen i livet där jag känner mig helt, jag kan vara här och nu, jag kan vara 

helt lugn. Det är när jag utför aktiviteter* och när jag är på möten. Så har det varit som 

senaste åren. Och det är för mig andlighet.” 

(Ip 2, *-ord censurerades för att värna om anonymitet) 

 

“Har ni hört talas om de andliga principerna? Ärlighet, respekt, förståelse, acceptans, 

tolerans, moral, etik… Det är ju så jag vill leva, det är så jag vill vara som människa, dit jag 

strävar och det jag jobbar för” 

(Ip 4) 

 

Människor har länge använt spiritualitet och tro som tillvägagångssätt för att finna styrka och 

stöd. Spiritualitet har testats i relation med tillfrisknande från beroende och avhållsamhet från 

brukande av droger, prövningen summeras med att sambandet kan bidra till framgång. Inom 

12-stegsprogrammet föreslås strategier om att tro på en högre makt dock utan att 

nödvändigtvis beblanda det med en religiös gud (Laudet et al., 2006).  

I avsaknad av andlighet försvinner den mentala utvecklingen och således bedömde forskarna 

programmet innehållslöst, då kategorin utgör en fundamental princip i programmet. 

Stegarbete utan den andliga aspekten bedömdes undermålig vilket skulle genererat ett 

bristfälligt resultat, om något resultat alls. Tidigare forskningar har noterat samband mellan 

icke-troende personer och risk för avhopp samt hur resultatet från 12-stegsprogrammet 

varierar beroende på huruvida individen kan relatera till den andliga aspekten (Karlsson, 

2015; Kelly & Moos, 2003). Uteblivet resultat bedöms begränsa både individens motivation 

och utvecklingen av gemenskap.  
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5.3.5 Praktisk motivation: Praktisk motivation bedömdes vara en förutsättning för att fortsätta 

i arbetet. Karlsson (2015) skriver i sin studie, resultat om att arbetsvilja behövs för att sluta 

bruka drogen. Motsätter sig individen programmets struktur med tillhörande uppgifter uteblir 

förändringen. Motivationen att genomföra och konsekvent följa strukturen bedömdes därmed 

som grundläggande för programmets funktionalitet.  

 

“Det och att göra praktiska saker, att hålla möten, koka kaffe också att sponsra, va ett stöd. 

På något plan får jag känna mig viktig, känna mig behövd och genom att jag hjälper en 

annan så behåller jag ju min egen drogfrihet.” 

(Ip 3) 

 

“Just det här med känslor, man jobbar med det hela tiden i 12-stegsprogrammet. Det är steg 

10 också, att ta reda på vad känner jag? Det är min lösning, att ta hand om mina känslor, 

våga känna och våga vara i dom.” 

(Ip 4) 

 

“Det är väl något som jag har lärt mig genom året, att det går inte att bara gå på möten. Man 

måste jobba med sig själv genom att jobba med stegen. Det måste finnas mer än den timmen 

om dagen på mötet. De resterande 23 timmarna är viktiga.” 

(Ip 2) 

 

5.3.6 Slutsats: Följaktligen går det eventuellt, enligt uppsatsens forskare att tolka 

programmets funktion som en behavioristisk mänsklig process med avgörande 

gruppspykologiska moment. Sammanfattningsvis resulterade studien i ett samspel mellan fem 

komponenter, samtliga avgörande för 12-stegsprogrammets framgång (se figur 1). 

Programmets framgång bedömdes utifrån de formulerade positiva resultatet ip beskrev som 

resultat av programmet. Slutligen kan teorin summeras följande. Mottaglighet introducerar 

och förnyar inställningen till de 12 stegen. Strukturen utgör tydlighet och belöningar samt 

samspelar med mottaglighet för initial och framtida progression. Utifrån de två enheterna 

stärks motivation, andlighet och gruppen, samtidigt som trianguleringen bidrar till både 

mottaglighet och adekvat struktur. 

 

“Bara att jag kan ha en relation med min familj är någonting som visar att jag har 

förändrats.”  

(Ip 3) 

 

“Mamma och jag har inte haft någon relation tidigare, men har det idag tack vare 

programmet. ”  

(Ip 4) 
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 “...Om jag ser tillbaka så kan jag ändå se att det finns någonting som hållit mig vid liv, för 

jag har varit död. Jag har varit i situationer som är helt otroligt att jag tagit mig ur levande. 

Någonting verkar. Jag är inte kristen men jag ber varje kväll. Det är en viktig del för mig och 

i programmet. Att reflektera och vara tacksam för att jag lever och har de så jävla bra som 

jag har det.”  

(Ip 2) 

 

5.4 Sidofynd 

Under analysprocessen och konceptualiseringen noterade forskarna hur enheten mottaglighet 

innehöll gemensamma narrativ, ofta bedömdes ip tala om liknande bakgrunder vilka generade 

deras insikt till självhjälp. Vidare upptäckt urskildes ur ips beskrivning av förhållningssättet 

till programmets innehåll. Medvetna om hur dessa tolkade resultat inte gav nya komponenter 

bidrog sidofynden till förståelse för teorin. Med narrativ analyseringen av data bedömde 

forskarna urskilja ett potentiellt samband till anknytningsteorin. Så som en individ med en 

positiv upplevelse av 12-stegsprogrammet återvänder till programmet liknar forskarna 

blygsamt fenomenet med anknytningsmönster B. Ett barn med trygg anknytning (B) gläds åt 

återföreningen med sin vårdnadsgivare (Fonagy, 2007). 

 

“Här måste jag vara eller måste, här bör jag vara. Man måste inte göra någonting men här 

bör jag vara för att jag ska klara av att fortsätta på den här vägen.” 

(Ip 1) 

 

“Det jag sa om att vara här och nu, att lyssna på andra delningar och inte sitta och fundera 

på vad jag ska göra sen eller på skolan imorgon. Utan jag kan vara där och nu. Jag skulle 

säga att det är nummer ett för mig, det lugnet jag känner.” 

(Ip 2) 

 

Lund och Mohamud Gurey (2014) finner att medlemmarnas upplevda tillhörighet genererar 

en betryggande avstigmatisering som resulterar i fortsatt progression. Forskarna noterade 

möjligheten av hur adekvat anknytning gick att likna vid upprätthållandet av studiens 

komponent om mottaglighet (se 5.2.1 Mottaglighet) samt kan delvis härledas ur en adekvat 

social kontext (se 5.3.3 Bemötande grupp). Barn som uppfattas likgiltiga, inte påvisar lugn 

eller agerar på oförutsägbara vis vid vårdnadshavarens återkomst utgör respektive 

anknytningsmönster A, C och D (Fonagy, 2007). När en person sökte relatera till gruppen och 

misslyckades, kunde reaktionen variera likt de otrygga anknytningsmönstren. Ambivalenta 

upplevelser av programmets utförande kan innebära en regression inom stegarbetet (Cloud et 

al., 2008). Ett samband om skepsis bedömdes eventuellt relaterbart till ambivalent anknytning 

samt problematisk livshistoria. Anknytningsmönster D tenderar ha starka samband till 

släktrelaterade riskfaktorer som b.la. alkohol- och/eller drogmissbruk (Fonagy, 2007). 

Medlemmar inom självhjälpsgrupper tenderar ha erfarenhet av en problematisk uppväxt 

(Lund och Mohamud Gurey, 2014). Således stärktes forskarnas tolkning om eventuella 

samband. Anknytning till programmet bedömdes som en produkt av studiens teori vilket 

stärkte relevansen att presentera sidofyndet. 
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“Dömde ut det totalt, både mig från programmet och programmet från mig liksom. 

så skulle klara mig på egen hand och det höll i ett halvår. Jag klarade mig ganska bra under 

den tiden.” 

(Ip 3) 

 

“Jag hade inte nått till. Det hade inte hunnit bli ett så jätte allvarligt problem fysiskt, psykiskt, 

socialt . Det var som i uppgången att det skulle bli ett problem … Jag ville ha en förändring i 

livet. Jag har aldrig fått samma lugn. Jag har hittat det lugnet där, när jag gav mig tid, inte 

använde och gick på möten och jobbade i dom 12 stegen ” 

(Ip 2) 

 

“Dom är inte klara. Jag tror att dom inte är mottagliga för att öppna sig och ta hand om det 

dom bär på. Jag tror det är så enkelt att dom inte vågat känna sina egna känslor. Det är för 

mycket skuld och skam. Och vissa tror jag inte fått tillräckligt med konsekvenser, att dom ser 

hur allvarligt det är.”  

(Ip 4) 

 

“Min morsa tog självmord när jag var 7, min styvmorsa som jag fick sen var väl inte speciellt 

bra men hon är död också nu...Jag har en pappa som fortfarande lever men han är väldigt 

frånvarande, har varit det sedan jag var 16 ungefär, inte riktigt som funnits så… Det började 

när jag var 15, var det, till och med… När jag va 16 började jag sälja droger, det kanske inte 

är bästa grejen för en som brukar mycket också, utan då vart det ju på en helt annan nivå. Då 

vart det ju dagligen. Så att jag skulle vilja påstå att när jag va 16 så vart det tunga 

missbruket, då startade det igång.” 

(Ip 1) 

 

När narrativ om förhållningssätt analyserades noterade forskarna en frekvent förekomst av 

berättelser om konsekvenser. Individens mottaglighet uppfattades återkommande ha 

utvecklats genom en kritisk livssituation. I vissa fall var individens återstående alternativ varit 

deltagande eller döden. Data redogjorde för en subjektiv tolkning av tillräckliga 

konsekvenser, som i sin tur motiverade individen att acceptera och påbörja 12-

stegsprogrammet. Dessa konsekvenser bedömdes ibland behövliga för individens 

mottaglighet vilket Lund och Mohamud Gurey (2014) också noterar. Data påvisade också hur 

mottaglighet härleds av annat t.ex. andligt uppvaknande, dock förekom konsekvenser 

tillräckligt ofta för att presenteras enskilt. Forskarna tolkade sidofyndet som en potentiell 

förklaring om hur mottaglighet härleds, vilket förklarar introduktionen i programmet. Därmed 

bedömdes bägge sidofynden relevanta för syftet. 

 

“Då är det lätt att ta NA, det är NA som är felet och jag har inte använt tillräckligt för att få 

det här att fungera i stegen, jag är inte tillräckligt villig så jag måste ha mer konsekvenser 

och tänker att jag måste knarka för att få mer. Men det är vansinne liksom, att om jag förstör 

mitt liv lite till så kanske jag kan få det bättre sen.” 

(Ip 3) 
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6.0 DISKUSSION  

Kapitlet består av en genomgång av avslutande resonemang kring uppsatsens metodologi, 

ämne, resultat och etik etc. Forskarna avser att kritiskt granska arbetet i sin helhet utifrån 

olika perspektiv. Kvalitativa bedömningskriterier appliceras på arbetet samt avslutat med 

framtida forskningsförslag. 

 

6.1 Utförande 

Syftet är arbetets centrala utgångspunkt och formulerades ett antal gånger innan forskarna 

bedömde det relevant till studien. Första problemet låg i att antingen ha ett specificerat 

forskningsområde eller ett övergripande syfte. Ett övergripande syfte gav forskarna möjlighet 

att undvika omfattande sidofynd för att istället fånga upp potentiella kärnämnen, vilket 

skapade en bredare förståelse för ämnet som helhet. 

Intresset för undersökningen har återkommande överstigit tillgängliga resurser för 

kandidatuppsatsen, vilket format avgränsningarna. Redogjorda avgränsningar bedömdes 

relevanta utifrån studiens syfte. Med individens upplevelser och 12-stegsprogrammets 

funktion i fokus så undersökte uppsatsen det den avsåg. Syftet öppnade upp för en bred men 

tydlig avgränsning vilket genererade en, för forskarna intressant diskussion med möjlighet till 

reflektion under arbetets gång. Forskarna ansåg det problematiskt att avgöra när 

kunskapsunderlaget var tillräckligt och relevant nog. Därför har forskarna kontinuerligt 

kompletterat kunskapsöversikten med den kunskap som krävdes. Forskarna valde att inrikta 

uppsatsen till t.ex. vedertagna teorier och statligt använda klassifikationssystem etc. som 

implementeras av institutioner och myndigheter med beroende som huvudinriktning 

 

Tänkbar strategi till studiens deltagande observation hade varit att skicka en förfrågan om 

medverkan till självhjälpsgrupperna i förväg. Det hade inneburit att medlemmarna fått 

möjlighet att förbereda sig mentalt. Ett annat alternativt hade varit att genomföra en dold 

observation. Fördelen med detta hade t.ex. varit att forskarna fått en mer ingående insikt om 

programmets struktur genom att få medverka på de slutna mötena. Forskarna bedömde att den 

öppna observationsmetoden uteslöt risken för att någon i rummet skulle upplevt sig utsatt 

samt möjliggjorde upptäckten av intervjupersoner.  

Kontakten mellan ip och forskare skedde per sms. Alternativ lösning hade varit kontakt per 

samtal, vilket eventuellt hade förstärkt den mänskliga kontakten. Forskarna ansåg dock sms 

som fördelaktigt då det gav en möjlighet att återgå till överenskommelser i sms-

konversationen och på så vis påminnas om vad som bestämts.  

Urvalet var väl uttaget utifrån studiens syfte, då det direkt inriktar sig till människor som 

genomför programmet. Urvalsmetoden ansågs underlättande för forskarna men också etiskt 

korrekt. Arbetet klarade sig ifrån bortfall. Resterande möjliga urvalsmetoder övervägdes, dock 

bygger dessa i princip genomgående på att forskaren har tillgång till statistik, vilket inte 

fanns. 

En tänkbar lösning hade kunnat vara att genomföra en enkätundersökning eller 

telefonundersökning. Detta hade inneburit en begränsning, både för t.ex. ips spontana 

svar/uttryck och relationsbyggandet mellan samtalsledare och respondent. Troligt är att 

forskarna hade tappat antalet intressenter genom att inte delta i mötet och fråga NA/AA-

deltagarna personligen. Ett annat alternativ vore att utföra strukturerade intervjuer, vilket 
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skulle vara mer korrekt om syftet vore smalare än vad det är i arbetet. Ytterligare ett alternativ 

till intervju hade varit att statistiskt beräkna medlemmarnas upplevelser genom tidigare 

forskningsdata och därmed utföra en kvantitativ undersökning. Varken NA eller AA för 

statistik över medlemmarnas upplevelser, vilket omöjliggjorde ett sådant alternativ. Med 

anledning av syftet bedömdes den kvalitativa metoden ofrånkomlig, vilket gjorde att 

majoriteten av kunskapsbasen också har en kvalitativ ansats.  

 

Bland den kritik som den kvalitativa forskningen får svara för hittar man däribland 

svårigheterna i att replikera en kvalitativ undersökning, ofta sett till den sociala kontexten som 

intervjupersonerna befinner sig i. Dessutom tenderar ip att bli påverkad av samtalsledaren 

(aspekter såsom kön, ålder, personlighet, etc.). Genom forskaren påverkas undersökningens 

huvudinriktning och således även slutresultatet (Bryman, 2011). Redogörelsen för ips sociala 

kontext beskrivs kortfattat, bl.a. för att främja anonymiteten. Sett till syftet är dessutom den 

sociala kontextens relevans begränsad.  

Samtliga ip ombads att muntligt utvärdera forskarnas utförande. Tänkbart är att ip skulle 

erbjudits en utvärderingsenkät vid ett senare tillfälle istället, detta för att ip tillåts reflektera 

mer ingående. Dock bedömdes att muntlig utvärdering underlättande och tidseffektiv för båda 

parter. Samtidigt innebar den direkta utvärderingen att forskarna kontinuerligt kunde revidera 

tillvägagångssättet till nästkommande intervjutillfälle. 

En åsikt skulle kunna vara att forskarna, genom att använda både Narrativ metod och 

Grounded theory, varit för breda i valet av databearbetningsmetoder, sett ur studien syfte. 

Valet att inkludera Narrativ metod tillkom under upptäckten av sidofyndet. Narrativ metod, 

som komplement till Grounded theory underlättade både förståelsen och utvecklingen av 

teorin. För att påvisa kopplingen mellan kunskapsunderlag, insamlade data och studiens 

resultat har forskarna genomgående exemplifierat, t.ex. i form av citat. Av samma anledning 

skildrades en pedagogiskt underlättande illustration av studiens teori.  

 

Forskarnas inställning har förändrats och positivt förstärkts. Pers tidigare, delvis skeptiska 

inställning till programmet förändrades under arbetet och han ser istället hur deltagarna kan 

stärkas individuellt samtidigt som de ingår i en gruppkonstellation. Emmas upplevelse 

förstärkte hennes positiva inställning. 

 

6.2 Ämne och resultat 

Som nämnts tidigare besitter forskarna en viss förförståelse för det studerade området. 

Beroendeproblematik är ett mångfacetterat ämne och kunde säkerligen undersökts ytterligare. 

Intresset för självhjälpsgruppernas behandlingsmetod växte i samband med att forskarna 

diskuterade utförandet i grupperna. Gruppmedlemmarnas delningar och välkomnande 

bemötande genererade en hjärtlig känsla hos forskarna och respekten för organisationerna och 

tillhörande medlemmar växte snabbt. Forskarna fick en insikt i vad kampen mot beroendet 

innebar och beundrade samtliga medlemmarnas styrka i tillnyktingsprocessen.  
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Att därefter analysera ips upplevelser av programmet gav forskarna en mer utförlig bild om 

ips personliga utvecklingsprocess. Genom komponenterna tolkade forskarna en 

återkommande ödmjuk tacksamhet hos ip. Värdet av gruppens sociala kontext och tillhörande 

samtalsforum förutspåddes genom forskarnas egenskap av socionomstudenter. Ips 

beskrivning av andlighet påvisade en djupare innebörd än enbart spiritualitet och tro, det 

tycktes även innefatta etiska åsikter, moral och människor i ips närhet. Forskarna diskuterade 

hur den fria tolkningen av andlighet gör programmet användbart för flertalet människor. 

 

“När man börjar bli en del av den delen så börjar man inse hur viktigt den här gemenskapen 

är också, på alla olika sätt. Att man ger av det man kan helt enkelt, för att sedan kunna få, 

tillfrisknande, få hjälp, att man hjälper för att få hjälp helt enkelt.” 

(Ip 1) 

 

Utifrån bedömningen av medlemmarnas utförda arbete och de belöningar det genererar 

diskuterade forskarna den ödmjuka attityden samtliga tycktes besitta. Intressant var hur sällan 

en känsla av stolthet gick att urskilja ur insamlade data. Tänkbart är att medlemmarna, genom 

sin gedigna prestation, upplever sin egen roll som värdefull och omfattande. Enligt forskarna 

är dessa medlemmar så pass ödmjuka och tacksamma gentemot mot gruppen att de inte ser 

deras egna prestation som centralt avgörande. Medlemmarna fokuserar snarare på den 

gruppens gemensamma arbete, med allt vad det innebär, som den primära anledningen till 

deras nykterhet. Data vittnar om hur många medlemmar har kommit till programmet med en 

narcissistisk självbild, för att sedan genom 12-stegsprogrammet förändra sin självbild. 

Individens maktlös inför dennes beroende, urskiljandet av karaktärsfel och erkännandet av 

skuld och -skamkänslor är exempel på vad som får individen att med hjälp av gruppen, vidta 

åtgärder för sitt tillfrisknande. Allt eftersom växer tidigare nämnda tacksamhet och 

ödmjukhet, enligt forskarnas tolkning. Spekulation kring olika människors samarbete blir 

gärna omfattande men för forskarna kvarstår faktum att självhjälpsgrupperna är intressanta 

forum för socialpsykologisk vetenskap. 

 

“Varför den har varit bra för mig är ju för att jag hade en idé om hur en människa ska vara 

liksom. Det var som att mitt sätt att leva var det rätta sättet. Om du rösta på ett annat parti än 

mig så var du inte värd skit liksom, om du drack coca-cola så var du inte värd skit, om du åt 

kött så var du inte värd skit liksom.” 

(Ip 3) 

 

När resultat framträdde tydligare under arbetets gång förekom det ibland hur forskarna talade 

utifrån uppfattningen att programmet fungerar. Ett vanligt dilemma i kvalitativa 

forskningsstudier är den ofrånkomliga faktorn av forskarnas inställning i tolkningen av data, 

vilket påverkar arbetet (Bryman, 2011). Den förståelsen härledde att tankeprocesser försökte 

beskrivas så transparent som möjligt. Arbetet har genomgått en kritisk korrekturläsning av 

olika individer samt återkommande uppsatshandledning, för att på bästa sätt förmedla 

informationen och återfå ett objektivt synsätt. Vidare beskriver Bryman (2011) hur kvalitativ 

forskning, till skillnad från kvantitativ forskning, inte är lika kodifierad. Det är betydligt färre 
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formaliteter och styrning inom kvalitativ forskning, vilket kan bidra till oklarheter i metod och 

urval. Dessutom beskrivs hur forskaren bakom en kvalitativ undersökning tenderar att vara 

otydliga i hur hen konkret handlat. Forskaren, i sin position som styrman för undersökningen, 

påverkar huvudinriktning för forskningen baserat på vad hen anser som intressant och 

därigenom även påverkar slutresultatet (ibid.). Transparens önskades förstärkas bl.a. genom 

en grundlig förklaring av arbetsprocessen vilket gav en detaljerad bild av arbetets gång. 

 

En avslutande diskussion tog form i hur resultatet bidrog till socialvetenskaplig forskning som 

nämndes tidigt i arbetet (se 1.0 Inledning). Förhoppningen var att insikten i vad som 

motiverar individer att självmant delta i beroendebehandling kunde eventuellt appliceras av 

yrkesutövare inom ämnet. Den kvalitativa forskningsmetoden är problematisk sett till 

generaliserbarheten. Bryman (2011) förklarar hur forskare har beskrivit det som ogörligt att 

dra allmänna slutsatser till andra miljöer utifrån en kvalitativ forskningsstudie och menar att 

ett mindre antal personer omöjligt kan svara för hela målgruppen i stort. Den sociala kontext 

som omger en människa finns i lika många variationer som det finns individer, således en 

oändlig mängd oregelbundenheter med alla sina enskilda inslag (ibid.). Att efterlikna ett 

kvalitativt arbete som detta blir följaktligen omöjligt. Undersökningens resultat är inte direkt 

överförbar till populationen men redogör för en del av populationen. Kunskap bidrar till 

förståelse, belyser deltagares perspektiv och kan därmed bidra till vetenskapen kring berörda 

fenomen.  

 

6.3 Etisk reflektion 

Forskarnas etiskt praktiska handlade (se 2.5.2 Etik i praktiken) avsågs att genomgående 

återspegla de etiska principerna (se 2.5.1 Etiska principer). Rekryteringen av ip skedde under 

ett öppet möte med hänvisning till både forskarnas och medlemmarnas vetskap om att mötet 

var tillgängligt för allmänheten och uppskattades således det som ett respektfullt och lämpligt 

tillfälle. Forskarna bedömde att mötets öppna struktur uteslöt en påträngande känsla samt 

främjande för ips självbestämmande och därmed samtycke och frivillighet. En kortare 

presentation av forskarna, studien och tillhörande syfte gjordes vid samtliga möten. Detta för 

att underlätta relationsbyggande, föregå med tydlighet och ärlighet gentemot gruppens 

medlemmar. Vidare ombads medlemmarna att självmant anmäla sitt deltagande i studien till 

forskarna, vilket i sin tur främjade självbestämmande och frivillighet i enlighet med 

samtyckesprincipen. Med hänsyn till den personliga integriteten fick ip avgöra tid och plats 

för intervjun, vilket möjliggjorde att ip skulle få välja en för hen, bekväm miljö. Vidare 

efterfrågades matpreferenser, eventuella allergier samt om intervjupersonerna önskade få en 

påminnelse innan mötet. Inför varje intervjutillfälle anpassade forskarna på förhand 

omgivande miljö i möjlig mån, t.ex. att plocka undan alkohol för att på så vis ta hänsyn till ips 

välbefinnande. 

Majoriteten av ip valde att genomföra intervjun i forskarnas bostad vilket kunde vara både till 

en fördel och en nackdel. Å ena sidan är det tänkbart att detta skapade en otrygghet hos ip då 

hen vistades på en okänd plats, å andra sidan är det tänkbart att det bidrog till en avslappnad 

känsla av hemtrevnad. Dock erbjöds, som tidigare nämnt, ip att välja plats själv för att 

undvika eventuella obehagskänslor. Intervjufrågorna formulerades inledningsvis på förhand. 

Genom gemensam diskussion forskarna emellan formulerades en enligt dom, respektfull och 
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för sammanhanget adekvat intervjuguide. Genom öppna, ostrukturerade frågeställningar 

avsåg forskarna möjliggöra för ip att besvara frågorna spontant samt urskilja eventuella 

återkommande teman i genererade data. Under de mikroetnografiska momentens gång 

bearbetades intervjuguiden för att ytterligare forma intervjuguiden på ett för ip respektfullt 

och relevant sätt som dessutom var i enlighet med studiens syfte.  

 

 “Jag tycker att ni ställt viktiga frågor. Frågor som är lätta att förstå. Kontakten har funkat 

jättebra. Det var lätt att prata med er. Det flöt på fint.Jag glömde tillomed bort inspelningen. 

Nervositeten släppte. Tack!” 

(Ip 4) 

 

Data från studiens deltagande observationer presenterades (se 4.4.1 Deltagande observation) 

endast genom en kort återgivning av forskarnas upplevelser av observationen. Detta för att ur 

ett forskningsperspektiv utveckla studiens transparens och samtidigt på ett respektfullt sätt 

värna om självhjälpsgruppernas anonymitet. Då flertalet av medlemmarna i 

självhjälpsgrupperna valde att inte medverka i studien bedömde författarna det oetiskt att 

återge detaljer från möten. Vidare bedömde forskarna detaljerade beskrivningar från 

observationstillfällena som överflödiga eftersom övriga data återgav liknande information 

som noterades under observationen. Med hänvisning till övrig datagenererad information med 

samtycke, så som t.e.x. citat, avser forskarna att istället stärka studiens transparens.  

 

“Inte bara samma problem utan även vad man vill göra åt problemet. Det är det vi kallar 

tillfrisknande.” 

(Ip 1) 

 

Studiens data vittnar om personer med en stor livserfarenhet, på gott och på ont. Majoriteten 

av ip har genom sin beroendeproblematik erfarenheter av t.ex. stigmatisering, social utsatthet 

och desperation på en nivå som andra människor inte har. Att intervjua dessa personer kan 

således anses som både omoraliskt och riskabelt med hänsyn till ips tillnyktingsprocess. Med 

ovanstående i beaktande avsåg forskarna att genomgående understryka de etiska principerna 

och vara lyhörda för ips mående. Forskarna upplevde ip som genomgående genuint 

intresserade av studien och angelägna om att få berätta om sina erfarenheter för att på så vis 

dra sitt strå till stacken av forskning.  

 

“När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra 

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

angelägenheter.” 

(se Bilaga B) 
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6.4 Övrigt 

6.4.1 Tal-till-textfunktion: Tal-till-text funktionen genererade alltid ett ord när ett ord sades. 

Dock på grund av talspråk, slang, dialekt och engelska ord gjorde att verktyget ofta 

transkriberade fel. Avstånd till mikrofon var känsligt, ip satt närmast mikrofonen och 

forskarnas röster hördes ibland inte, därav blev verktygets hjälpsamhet tveksam. Istället för 

traditionell transkribering behövde en korrekturläsning av den genererade texten utföras. 

Forskarnas vana att skriva på tangentbord innebar att tidsbesparingen avseende text-till-

talfunktionen var näst intill obefintlig. Dessutom var funktionen känslig för vibrationer, t.ex. 

stötar i bordet innebar att transkriberingen pausades och behövde startas om. Forskarna 

utvärderade ips upplevelse av tal-till-textfunktionen, som ansåg det distraherande. 

Följaktligen valde forskarna att fortsättningsvis enbart spela in och transkribera på 

traditionellt vis. 

 

6.4.2 Socialstyrelsen: I arbetet har forskarna berört Socialstyrelsens riktlinjer, där 

Minnesotamodellen utläses tillämpa AA:s 12 steg. På Socialstyrelsens hemsida beskrivs MM 

bygga på de 12 stegen, dock nyttjas vanligtvis de första fem stegen och övriga steg orienteras 

ibland (Socialstyrelsen, 2017a, s.127; Socialstyrelsen, u.å.d). Forskarna tolkar information 

som att det kan finnas en skillnad mellan 12-stegsprogrammet och MM, vilket också både 

tidigare forskning och data har antytt. Mäkelä (1992) uppmärksammade hur 12-

stegsbehandlingar förlitar sig på vetenskapligt beprövade synvinklar snarare än en högre 

makt. 

 

“Behandling stegen och NA... Alltså största skillnaden som jag skulle vilja se det. Det är ju 

hur man arbetar med dem, inte vad de innehåller utan hur man arbetar med dem.” 

(Ip 1) 

 

Utifrån forskarnas spekulation kan den tänkbara skillnaden möjligtvis vara den auktoritära 

aspekten som följer av att ha en utbildad terapeut i MM, till skillnad från självhjälpsgrupperna 

där en uttalad ledare inte existerar. Upplevelsen av jämlikhet i gruppen är framträdande och 

kan vara fördelaktig, likt Mäkelä (1992) som noterar hur stegarbetet motverkar hierarki. 

Utöver detta kan jämlikheten i självhjälpsgrupperna gynna gruppens ethos. Brown (1991) 

förklarar hur behandlingsterapeuter ofta beskriver deras behandlande likt hur en erfaren AA-

medlem talar om stegarbetet. 

Uppsatsens forskare har en förståelse för att Socialstyrelsen som myndighet inte tillåts att 

rekommendera medlemskap enligt U. Bergström, (personlig kommunikation, 13 november 

2018) avd. kunskapsstyrning för Socialtjänsten. På Socialstyrelsens hemsida och tillhörande 

riktlinjerna tycker sig forskarna tolka Socialstyrelsen som positiva till 12-stegsprogrammet. 

Detta både genom att rekommendera Minnesotamodellen och förklara det som en 

förberedelse för självhjälpsgrupperna. 
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“Tolvstegsbehandling (ibland kallad ”twelve-step facilitation” (TSF) eller Minnesota-

modellen (MM)) är en strukturerad behandling som tillämpar Anonyma alkoholisters (AA) 

tolv steg för tillfrisknande och som förbereder för deltagande i AA eller andra liknande 

självhjälpsgrupper (till exempel Anonyma narkomaner, NA).” 

(Socialstyrelsen, 2017a, s.127). 

 

Utifrån vetskapen av ovanstående anser forskarna det beklagligt att 12-stegsprogrammet 

hamnar i skymundan då även en marginell skillnad kan spela roll för en hjälpsökande individ. 

 

6.4.3 Tidsaspekt: Databearbetning bedömdes eventuellt påvisa hur en individs progression 

inom 12-stegsprogrammet kan påverkas av den tid hen avsätter till stegarbetet. Hur länge 

arbetet utförs och antalet möten hen deltar i, uppskattas självmant och kan påverka hur 

framgångsrikt 12-stegsprogrammet upplevs. Fiorentine (1999) noterar ett samband mellan 

frekvens av deltagande, om minst ett möte i veckan, och återhållsamhet från brukande. Data i 

studien tolkade att personliga preferenser avgör valet av frekvens, men data bedömdes 

otillräcklig för en slutsats om att ökad frekvens är fördelaktigt. Dock spekulerar forskarna hur 

tidsåtgången kan ha ett samband med framgång inom 12-stegsprogrammet. 

 

“Ja det känns bra. Jag kan säga såhär att i början när jag var där då gick jag kanske en gång 

varannan vecka för att dom tvinga mig, egentligen ska man gå två i veckan, men när den här 

insikten liksom kom och asså ordentligt fastnade, poletten föll ner. Då började jag gå tre 

gånger i veckan och det har jag hållt sen dess.” 

(Ip 1) 

 

 

“Det är ett dagligt arbete. Den som säger att den skulle klara sig på mindre, den lurar sig 

själv. Jag har sett det också, många vänner och många som kommer ett tag, börjar få ordning 

på sina liv och sen ja, kommer dem tillbaka var 3e månad och undrar vad som är fel och sen 

kommer dem inte tillbaka igen. Där tror jag snarare att egenvilja ställer till det.” 

(Ip 3)  

 

Forskarna tolkade subjektiviteten kring hur frekvent en medlem anser sig behöva delta i 

möten, samt att kontinuerlig tidsåtgång till arbetet i de 12 stegen eventuellt kunde vara 

fördelaktig. 
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6.4.4 Formelförslag: Forskarna diskuterade studiens slutsats och spekulerade hur en eventuell 

formel som beskriver hur processen ser ut. Dock har studien inget underlag för 

formelskrivande samt bedömdes data otillräcklig för att styrka formeln. Oavsett laborerade 

forskarna med fenomenen och nyttjade sin egen förkunskap till ett möjligt formelförslag. 

Utifrån reflektion förstår forskarna att formeln inte kan presenteras som annat än ett resultat 

av en möjlig tolkning av studiens resultat. Följaktligen borde den uteslutits från arbetet men 

inkluderades slutligen som diskussionsmaterial. Den spekulerade formeln var i behov av 

flertalet tester för att eventuellt verifieras. Forskarnas tolkning formulerades följande:  

 

12-stegsprogrammet fungerar genom samspelet mellan en kontinuerlig mottaglighet (M2) 

samt en bemötande struktur (S), vilket härleds av en initial och individuell mottaglighet (M1). 

Samspelet vägleder till relationen av ett praktiskt handlande (P), en inre förändringsprocess 

(I) och ett socialt utrymme (U) för bearbetning. De fem fenomenen samarbetar och stärker 

varandra kontinuerligt under stegarbetet, Upprätthållandet av samarbetet utifrån personlig 

preferens av tidsfrekvens (T∞) bestämmer progressionens framgång(F). 

 

M1/(M2+S) + (P+I+U) x T∞=F 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång fann forskarna potentiella framtida forskningsområden där studiens 

genererade resultat kan komma att bidra. 

 

• Googles tal-till-textfunktionens effektivitet i samband med datainsamling 

• Hur individen skapar den mottaglighet som 12-stegsprogrammet förutsätter 

• En kvalitativt jämförande studie av Minnesotamodellen och 12-stegsprogrammet 

• Forskning avseende utformning av behandlingsmetoder 

• Prova/falsifiera/ändra uppsatsens genererade formel 

• Forskning avseende nationella/internationella självhjälpsgrupper 
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BILAGOR 

 

A. Intervjuguide 

Vi planerade att hålla öppna, semistrukturerade intervjuer, där deltagaren fick prata fritt 

utifrån valfri synvinkel på 12-stegsprogrammet. Berättelsen blev utvecklad med narrativ 

samtalsmetodik. Intervjuer började med en genomgång av de etiska principerna, en 

påminnelse om den frivillighet och den sekretess som ingick. Därefter efterfrågades en kort 

kartläggning av intervjupersonens situation. Följt av en öppen fråga om 12-stegsprogrammet 

och utvecklingsfrågor. I de fallen där individen tappade tråden fanns förberedda frågor inom 

anpassade områden i syfte att locka fram så mycket åsikter, inom av deltagaren valt område, 

som möjligt. Ifall tidigare intervjuer uppdagade en röd tråd följde nästkommande intervjuer en 

vag riktning för att försöka utveckla det området. Med förhoppning om att försöka fånga 

omfattande data inom en specificerad grundegenskap i programmet snarare än att få lite och 

snarlik information om flera olika delar. 

  

Humana bestämmelser som kommer förklaras och brukas genomgående är de internationella 

etiska principerna som används för att värna om deltagarna, deras integritet och 

självbestämmande. Dessa principer innefattar: 

Informationskravet: Deltagarna informeras om studien syfte samt vilka moment som kommer 

att behandlas och vad intervjupersonens uppgift innebär. 

Samtyckeskravet: Deltagande är frivilligt och intervjupersonerna har rätt till att avsluta sin 

medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet: Samtlig given information i studien ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej har möjlighet att ta del av informationen. 

Nyttjandekravet: Given information kommer att användas i studiens syfte och inte till 

någonting annat. 

  

Frågorna följer ingen ordning utan existerade endast som minnesbank för att utveckla ett nytt 

narrativ, i de fall ip ansåg sig färdig med pågående samtalsämne. 

  

Inledningsfrågor 

Fråga om: boende, ekonomi/sysselsättning, civilstånd, relationer (familj, barn, vänner) 

Vem är du idag? 

Vem var du då? 

Vad fick dig att påbörja 12 stegsprogrammet? 

Hur upplevde du programmet? 

Vad i programmet fungerade för dig? 

Vad fungerade inte för dig? 

Hur hade du önskat att programmet såg ut? 

Vad är det främsta du tar med dig ifrån den tiden? 
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Frågor om social kontext 

Vad behövde du göra annorlunda? 

Hur upplevde du det sociala stödet i gruppen? 

Hur förändrades din syn på dina privata sociala grupper? 

Kan du beskriva ett tillfälle när någon kontakt/gemenskap i programmet påverkade dig 

omfattande? 

Hur påverkades du i så fall? 

Har du några principer som du inte tummar på? (Ex umgås ej med vissa kretsar/individer, 

dricker ej…) 

  

Frågor om andlighet 

Hur upplevde du den andliga delen i programmet? 

Utgjorde andligheten ett hinder för dig? 

Kan du beskriva med egna ord vad andlighet/en högre makt innebär för dig? 

Hade du användning av andligheten? (Ja/nej) 

Om ja- kan du beskriva hur/ på vilket sätt? 

Om nej- förklara varför, vad hade du velat ha istället? 

  

Frågor om nykterhet 

Vilka andra program har IP gått? 

Vilka är skillnaderna från 12-stegs och de andra program, ur IPs mening? 

Hur har IPs nyktherhetsperioder sett ut? 

  

Frågor om personlig utveckling 

Hur har programmet påverkat ditt sätt att tänka? 

Hur är du annorlunda idag, jämfört med då? 

Kan du beskriva händelseförloppet av din utveckling under något av stegen? 

På vilket sätt har ditt beteende förändrats? 

Vad påverkade dig bäst/sämst? 

  

Frågor om tillit 

Hur har din tillit till programmet förändrats? 

Hur har din tillit till omvärlden påverkats? 

Kan du beskriva något speciellt som fick din tillit att växa? 

Kan du nämna något som fick dig att tvivla på programmet? 

  

Feedback 

Hur tycker du att forskarna har bemött dig? 

Hur uppfattade du miljön? 

Vad tyckte du om frågorna som ställts? 

Hur har kontakten fungerat? 

Vill du tillägga något? 
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B. AA:s tolv steg - Första legatet 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv. 

2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade Honom. 

4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

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

fel. 

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 lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra 

dem alla. 

9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde 

skada dem eller andra. 

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

11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan 

vi uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att 

utföra den. 

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

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

angelägenheter. 

 

 

  



 

38 

 

C. Referenslista 

 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA: American Psychiatric Association 

 

Andersson, A., & Spak, F. (2012). Riskbruk, missbruk och beroende av alkohol–definitioner 

och begrepp. I C. Fahlke (Red.) Handbok i missbrukspsykologi–teori och tillämpning (s.66–

74). Malmö: Liber AB 

 

Anonyma Alkoholister. (u.å.a). AA:s historia. Hämtad 2018-10-08 från http://www.aa.se/om-

aa/aas-historia 

  

Anonyma Alkoholister. (u.å.b). Hem: AA-möten. Hämtad 2018-10-11 från 

http://www.aa.se/aa-moten 

  

Anonyma Alkoholister. (u.å.c). Hem: Om AA. Hämtad 2018-10-11 från http://www.aa.se/om-

aa 

 

Anonyma Alkoholister. (2017d). Hur det fungerar: utdrag ur kapitel 5 Anonyma Alkoholister 

“Stora boken”. Hämtad 2018-10-01 från 

http://www.aa.se/sites/default/files/filarkiv/pdf/Annat/Ingress/hur_det_fungerar_2017_publ.p

df 

 

Anonyma Narkomaner. (2018). Om oss: Om Anonyma Narkomaner. Hämtad 2018-10-01 från 

https://www.nasverige.org/om-oss 

 

Anonyma Narkomaner. (2017). Anonyma Narkomaner i Sverige: En gemenskap växer fram. 

Stockholm: NA Region Sverige 

 

Bryman, A. (2011). Samhällets vetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

 

Brown, J. D. (1991). The Professional Ex‐: An Alternative for Exiting the Deviant Career. 

Sociological Quarterly, 32(2), s. 219–230. 

 

Casper, M. (2001). A definition of “social environment”. American Journal of Public Health, 

91(3), s. 465. 

 

Cloud, R. N., Rowan, N., Wulff, D., & Golder, S. (2008). Posttreatment 12-step program 

affiliation and dropout: Theoretical model and qualitative exploration. Journal of Social Work 

Practice in the Addictions, 7(4), s. 49–74. 

 

Fiorentine, R. (1999). After Drug Treatment: Are 12-Step Programs 

Effective in Maintaining Abstinence?. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 25(1), 

s.93–116. Doi: 10.1081/ADA-100101848 

http://www.aa.se/om-aa/aas-historia
http://www.aa.se/om-aa/aas-historia
http://www.aa.se/aa-moten
http://www.aa.se/aa-moten
http://www.aa.se/om-aa
http://www.aa.se/om-aa
http://www.aa.se/sites/default/files/filarkiv/pdf/Annat/Ingress/hur_det_fungerar_2017_publ.pdf
http://www.aa.se/sites/default/files/filarkiv/pdf/Annat/Ingress/hur_det_fungerar_2017_publ.pdf
https://www.nasverige.org/om-oss
https://www.nasverige.org/om-oss


 

39 

 

  

Fonagy, P. (2007). Anknytningsteori och psykoanalys. Stockholm. Liber AB. 

 

Freud, S. (2018). Group psychology and the analysis of the ego (No. 6). North Carolina: 

Lulu.com 

 

Guttormsson, U., & Gröndahl, M. (2017). Trender i dryckesmönster: befolkningens 

självrapporterade alkoholvanor under 2000-talet (Rapport 168). Stockholm: 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Från 

https://www.can.se/contentassets/e03f33c331194e66b7c66ef3b48c3d3f/trender-i-

dryckesmonster.pdf 

 

Henriksen, J.O., & Vetlesen A.J. (2009). Etik i arbete med människor. Lund:Studentlitteratur 

AB 

 

Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB 

 

Karlsson, A. (2015). Andlighet och sociala stödets betydelse för att sluta med narkotika 

(Kandidatuppsats). Gävle: Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle. Hämtad 

2018-10-01 från http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A821139&dswid=-2942 

  

Kelly, J., & Moos, R. (2003). Dropout from 12-step self-help groups: Prevalence, predictors, 

and counteracting treatment influences. Journal Of Substance Abuse Treatment, 24(3), s.241–

250. Doi: 10.1016/S0740-5472(03)00021-7 

 

Laudet, A. B., Morgen, K., & White, W. L. (2006). The role of social supports, spirituality, 

religiousness, life meaning and affiliation with 12-step fellowships in quality of life 

satisfaction among individuals in recovery from alcohol and drug problems. Alcoholism 

treatment quarterly, 24(1–2), s.33–73. Doi: 10.1300/J020v24n01_04 

  

Lund, D. & K, Mohamud Gurey. (2014). Aldrig ensam - En kvalitativ studie om att leva 

drogfri med hjälp av 12-stegsprogrammet. (Kandidatuppsats). Södertörn: Institutionen för 

samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hämtad 2018-10-01 från http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A800154&dswid=-2954 

  

Mäkelä, K. (1992). AA som självhjälpsrörelse och professionell 12-stegsvård. Nordisk 

Alkoholtisdkrift (Nordic Alcohol Studies), 9(4), s.185–196. Doi: 

10.1177/145507259200900401 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Effekt. Hämtad 2018-11-14 från 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=effekt 

 

https://www.can.se/contentassets/e03f33c331194e66b7c66ef3b48c3d3f/trender-i-dryckesmonster.pdf
https://www.can.se/contentassets/e03f33c331194e66b7c66ef3b48c3d3f/trender-i-dryckesmonster.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A821139&dswid=-2942
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A821139&dswid=-2942
https://doi.org/10.1300/J020v24n01_04
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A800154&dswid=-2954
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A800154&dswid=-2954
https://doi.org/10.1177%2F145507259200900401
https://doi.org/10.1177%2F145507259200900401
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=effekt


 

40 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Funktion. Hämtad 2018-11-14 från https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=funktion 

 

Nie, Y. (2017). Combining Narrative Analysis, Grounded Theory and Qualitative Data 

Analysis Software to Develop a Case Study Research. Journal of Management Research, 

9(2), s. 53-70. Doi: 10.5296/jmr.v9i2.10841 

  

Nilsson, I., & Wadeskog, A. (2008). Varje drogfri dag en framgång. Socioekonomiskt bokslut 

för metadonprogrammet i Stockholm. Hämtad 2018-11-27 från 

http://www.seeab.se/Metadon/Metadon2008.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2017a). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2018-11-27 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf 

 

Socialstyrelsen (2017b). Statistik om dödsfall till följd av läkemedels och 

narkotikaförgiftningar. Art nr. 2017-9-12. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad 2018-11-27 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20670/2017-9-12.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2017c). Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2018-11-27 från 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/vuxnamedmissbrukochberoende 

 

Socialstyrelsen. (u.å.d). Tolvstegsbehadling enligt Minnesotamodellen. Hämtad 2018-11-13 

från 

https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/alkoh

olmissbrukeller-beroende2 

 

Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative 

research, 17, s.273–85. 

 

Svedberg, L. (2012). Grupp-psykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap. 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

The World Medical Association. (2018). WMA declaration of Helsinki-ethical principles for 

medical research involving human subjects. Hämtad 2018-11-07 från 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ 

 

Trost, J., & Levin, L. (2010). Att förstå vardagen med ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB 

 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=funktion
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=funktion
http://www.seeab.se/Metadon/Metadon2008.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20670/2017-9-12.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/vuxnamedmissbrukochberoende
https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/alkoholmissbrukeller-beroende2
https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/alkoholmissbrukeller-beroende2
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


 

41 

 

Referenser - Bilagor 

 

Anonyma Alkoholister. (U.å) Hem / AA:s Tolv steg - Första legatet. Hämtad 2018-10-08 från 

http://www.aa.se/aas-tolv-steg-forsta-legatet 

  

 

http://www.aa.se/aas-tolv-steg-forsta-legatet
http://www.aa.se/aas-tolv-steg-forsta-legatet

