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Sammanfattning 

Föreliggande studie hade som syfte att genom en deduktiv tematisk analys av 

intervjumaterialet försöka utröna huruvida respondenternas upplevelse av den egna identiteten 

med fokus på självbild, självförtroende, självförmåga samt självkänsla har förändrats i och 

med att de genomgått 12-stegsprogrammet vid en svensk kriminalvårdsanstalt. Detta innebär 

att alla respondenterna har ett aktivt beroende bakom sig samt att de är intagna inom svensk 

Kriminalvård. De fördefinierade temana för frågorna gällande identitet var identitetsåtergång, 

identitetsutvidgning samt identitetsuppkomst. Utöver frågor gällande identitet så ställdes även 

frågor om respondenternas upplevelse av att genomgå 12-stegsbehandling inom anstalt. 

Orsaken till detta är att den speciella miljö där de genomgått 12-stegsbehandlingen kan ha 

påverkat utfallet av behandlingen. Denna analys var av en induktiv tematisk art och de teman 

som framkom är att respondenterna upplevde 12-stegsprogrammet som utvecklande men att 

det är besvärande med omotiverade deltagare samt att de i grupp känt sig hämmade med 

tanke på anstaltsmiljön.  

 

Nyckelord: 12-stegsbehandling, 12-stegsbehandling i anstalt, Identitet, Identitetsförändring 
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Förord 

Ämnet för denna uppsats ligger mig varmt om hjärtat då jag själv genomgått 12-

stegsbehandling vid den anstalt där studien gjorts. Denna omständighet gör mig emellertid 

inte partisk då det finns delar av programmet jag är starkt kritisk emot. Snarare har det öppnat 

upp en möjlighet som inte tillhör vanligheterna. Således har jag fått ett fokus och synvinkel 

som förhoppningsvis kan ge insikter som en utomstående svårligen kan nå men som är 

betydelsefulla eftersom det handlar om behandling och återrehabilitering av personer som 

dömts för brott av svensk domstol.       

 

Jag vill rikta ett tack först och främst till de respondenter som valt att medverka i studien samt 

ett stort tack till min handledare universitetsadjunkt Lars Eriksson för vägledning, stöttning 

och hjälp både i och med denna uppsats samt under de studier som lett fram till denna 

uppsats. Vidare vill jag även tacka de 12-stegsterapeuter jag själv har haft när jag genomgick 

12-stegsprogrammet. Sist även ett tack till kursansvarig universitetslektor Johan Willander 

som hjälpt till med att lösa praktiska problem och således möjliggjort för mig att studera 

psykologi vid högskolan i Gävle trots min livssituation.   
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Introduktion 

12-steg och identitet 

12-stegsbehandling räknas, enligt Kellogg (1993), som en form av psyko-spirituell behandling 

vilket innebär en syntes av psykologi, andlighet och teologi. Att genomgå 12-stegsbehandling 

innebär dels att kartlägga sin beroendeshistorik genom, vad som av Anderson (1994) benämns 

som, retrospektiv tolkning av händelser och skeenden, för att sedan försöka finna 

tillvägagångssätt för att förbli nykter. Således görs ganska stora ingrepp i det materiell som 

utgör deltagarens känsla av den egna identiteten. Vi tillhör inte bara en utan flera sociala 

världar, likt Wittgensteins teori om språkspel (Wittgenstein, 1953/1992), där vi har olika 

identiteter beroende på vilken social värld vi för närvarande befinner oss i, på samma sätt som 

vi enligt språkspelsteorin använder oss av olika språkspel beroende på vilken roll vi för 

närvarande innehar. Detta synsätt gällande identiteter kallas teorin om multipla-identiteter 

(Eng. Multiple-identity theory) och kommer att vara en underliggande teori i denna studie. 

Den multitud av identiteter som en individ således har sorteras in i en hierarki och deras 

placering i hierarkin beror på dess dominans. Placering i hierarkin avgör i sin tur hur pass 

mycket de påverkar individens beteende (Kellogg, 1993). För en individ med 

beroendeproblematik är oftast beroendeidentiteten den som är mest dominerande.  

Inträde i en beroendeidentitet sker, till viss del, när individen identifierar sig med 

beroendet och dess subkultur som ett svar på identitetsproblem (Anderson & Mott, 1998). 

Identifikation i sin tur definieras som den process varmed självet percipieras (Glenn 1996). 

Det går även att vända på resonemanget, i takt med att individen börjar identifiera sig med, 

m.a.o. percipierar självet genom, 12-stegsgemenskapen så kan beroendeidentiteten bytas ut 

(Glenn, 1996). Anderson och Mott (1998) hävdar att det framförallt är två faktorer som spelar 

in, motivation samt tillfälle/möjlighet, för om en individ hamnar i ett beroende. Även här 

borde det gå att vända på argumentet och säga att dessa faktorer påverkar huruvida individen 

lyckas ta sig ut ur ett aktivt beroende. White, Montgomery, Wampler och Fischer (2003) för 

fram att även individens värdekartor, målsättningar och trosföreställningar om 

sakförhållanden påverkar intra- och interpersonella funktioner och således upplevelsen av den 

egna identiteten. Andra viktiga aspekter de tar upp är hur individen väljer att konfrontera och 

hantera livssituationer. Därför är en förändring av identiteten essentiell för att upprätthålla 

nykterhet (Anderson, 1994; Anderson & Mott, 1998; Glenn, 1996; Kellogg, 1993; White et 

al., 2003). Det finns emellertid en mekanism inbyggt i 12-stegsbehandlingen som kan ha en 
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negativ påverkan på upplevelsen av den egna identiteten. Det är kutym att deltagarna, innan 

de talar i gruppen, presenterar sig med namn samt att de är beroende
1
. Denna närmast rituella 

presentation av sig själv kan, enligt Kellogg (1993) och Glenn (1996), ha en negativ inverkan 

på deltagarens upplevelse av den egna identiteten och således tillfrisknandet då det genom 

detta förfaringssätt blir svårare att bryta med beroendeidentiteten. Även om just den frågan 

inte skall behandlas i denna studie så bör den poängteras. Återigen skulle det eventuellt gå att 

vända på det logiska resonemanget och hävda att denna självidentifikation som beroende 

skulle kunna fungera som en motivator för deltagaren. Detta eftersom deltagaren hela tiden, 

genom självidentifikationen, påminner sig själv om hur denne levt sitt liv och vad ett liv i 

aktivt beroende innebär. Självidentifikationen som beroende inom gruppen skapar även en 

gruppsammanhållning och en känsla av att höra till eftersom deltagaren genom att höra andras 

självidentifikationer och berättelser skapar känslan av att deltagarna genomgår samma process 

(Jordan, 2015). En andra mekanism som kan vara av negativ art är den som inom programmet 

benämns med att kapitulera inför beroendet. Det innebär att den beroende erkänner sig vara 

helt hjälplös gentemot beroendeidentiteten. Det kan resultera i s.k. inlärda hjälplöshet (Eng. 

Learned helplessness) vilket kan leda till att individen får en rädsla för att utveckla den egna 

identiteten utanför programmets ramar (Myers, 2013). Vidare är det problematiskt att fokus 

ligger på själva gruppen eftersom individen lätt kan försvinna i mängden (Jordan, 2015). Det 

kan medföra att en eventuellt inlärd hjälplöshet förstärks.  

Det finns faktorer här på både mikro- och makronivå som påverkar den egna 

identitetsupplevelsen och således förutsättningarna för att bibehålla nyckterheten. Mikro- och 

makrofaktorer är att se som samlingsbegrepp varav mikrofaktorer innefattar olika former av 

intrapersonella/psykiska processer t.ex. förlust av känslan för den egna identiteten och 

makrofaktorer innefattar olika former av interpersonella/psykiska processer t.ex. social miljö 

(Anderson, 1994). 

 

I ovan förda resonemang finns inbäddat, de för denna studie intressanta, begreppen självbild 

(Eng. Self-concept), självförtroende (Eng. Self-confidence), självförmåga (Eng. Self-efficacy) 

samt självkänsla (Eng. Self-esteem) med anknytning till den egna identitetsupplevelsen.  

Självbild definieras som det individen vet och/eller tror om sig själv. En orealistisk 

självbild har visat sig ha en negativ inverka på den beroendes förmåga att bibehålla nykterhet 

(Egidius, 2008; Myers, 2013). Självförtroende definieras som individens tillit till sin egen 

                                                 
1
 Om deltagaren använder sig av begreppet beroende, missbrukare, alkoholist, narkoman eller knarkare o.s.v. är 

upp till denna. 
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förmåga (Egidius, 2008). Självförmåga definieras som upplevd förmåga (Myers, 2013). De 

två sistnämnda begreppen är situationsspecifika genom att självförtroendet och/eller 

självförmågan kan variera mellan olika situationer. De skiljer sig åt genom att individen kan 

uppleva sig ha en hög förmåga i en specifik situation även om tilliten till denna förmåga i 

situationen kan fallera (Egidius, 2008; Myers, 2013). Självkänsla definieras som individens 

känsla av egenvärde. Det är således fullt möjligt att ha en låg självkänsla men en hög 

självförmåga. På samma sätt behöver inte ett högt självförtroende innebära en hög självkänsla 

(Egidius, 2008; Myers, 2013). Anledningen till att alla fyra av dessa aspekter av identiteten är 

aktuella för föreliggande studie är eftersom de, även om demarkeringar finns, är 

sammankopplade. De kan sägas utgöra delar till en, av många, enheter som hör identiteten till.  

 

Anstaltmiljön och dess påverkan på 12-stegsprogrammet 

Anstaltslivet beskrivs ofta som präglad av hot, hot om våld och våld både vertikala, mellan 

intagna
2
 och kriminalvårdare, likväl som horisontellt, intagna emellan, samt att minsta form 

av svaghet utnyttjas, vare sig svagheten ligger hos en annan intagen eller hos en 

kriminalvårdare. Detta ger emellertid inte en komplett bild av anstaltslivet (Crew, Warr, 

Bennett & Smith, 2014). Det finns relativt strikta oskrivna interna regler som intagna följer 

och oftast är det om någon av dessa regler bryts som en hotfull och/eller våldsam situation 

kan uppstå. Andra faktorer som kan skapa dessa situationer är beroende av en intagens brott 

eller gängtillhörighet (Crew et al., 2014). En strategi för att klara av denna miljö är att intagna 

använder olika masker, där fokus ligger vid att undertrycka ovälkomna känslor och 

emotioner, samt fronter, där fokus ligger på att framställa eller återspegla någonting som den 

intagne vill vara/ha eller synas vara/ha (Jewkes, 2005). Sambandet går att förklara som att den 

senare får den intagne att t.ex. framställa sig själv som mer betydande och framstående inom 

kriminella kretsar än vad som är fallet och den förra, som är mer defensiv, uttrycker sig t.ex. 

genom att den intagne försöker att undertrycka rädslor, svagheter och sårbarheter (Jewkes, 

2005). På anstalter för män råder ofta vad som kallas för en hegemonisk maskulinitetsnorm 

som karaktäriseras av hård attityd, tävlingsinriktning, en syn på kvinnor som underordnade 

männen samt att många former av känslouttryck inte accepteras (Crewe et al., 2014; Connell, 

1987; Jewkes, 2005). Att systemet blir hegemoniskt innebär att den rådande könsideologin 

inte enbart accepteras utan även hedras. Jewkes (2005) benämner det som en form av 

hypermaskulinitet där män inte enbart är de som upprätthåller systemet utan även är offer för 

                                                 
2
 Intagen alt. klient är de termer som av Kriminalvården används för de som avtjänar strafftid inom anstalt. 
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det, konformiteten får således anses vara hög i dessa miljöer. Nämnda form av hegemonisk 

maskulinitet är särskilt framträdande hos unga män som t.ex. i och med sin socioekonomiska 

status förvägras den makt som annars kan fås genom t.ex. utbildning eller yrkesmässiga 

statuspositioner. Det gör att dessa individer har en tendens till överkompensation gällande 

braverande påståenden om sexuella erfarenheter, (gäng)kriminalitet samt droganvändande 

(Dwyer, 2014).  

Detta ger emellertid inte en fullgod förklaring av den emotionella geografin på en 

anstalt. Det finns områden på anstalt där visa former av känslouttryck är mer accepterat än på 

bostadsavdelningarna t.ex. på lärcentrum, i behandlingsgrupper samt i kyrkan (Crewe et al., 

2014). Just detta faktum är för denna studies vidkommande av stor vikt. 

En av de mest grundläggande faktorerna för 12-stegsbehandling är, som nämnts, att 

erkänna sig helt maktlös inför beroendet vilket skapar en diskrepans till den hegemoniska 

maskuliniteten (Griffin, 2009). Att på ett sådant sätt ta upp och behandla ämnen som är så 

pass diametralt annorlunda ger att 12-stegsbehandling således går helt emot de former av 

attityder och identitetsskapande praktiker som den hegemoniska maskuliniteten innebär 

(Dwyer, 2014). Dwyer (2014) nämner tre olika sätt som en hegemonisk maskulinitetsnorm 

kan interagera med tillfrisknandet inom 12-stegsbehandlingen: (1) Att den kan verka som en 

pådrivande och motiverande faktor då 12-stegsbehandling, efter att maktlösheten erkänts, 

inriktar sig på att återta kontrollen. (2) Att de koncept och normer om manlighet som 

hegemonisk maskulinitet medför kan skapa intra- och interpsykiska konflikter hos deltagarna 

som eventuellt påverkar bibehållandet av nykterhet negativt. (3) Samtidigt som 12-

stegsbehandlingen skapar dessa konflikter så är 12-stegsgemenskapen en trygg miljö för att 

överkomma dessa. Den introspektiva aspekten i samvaro med gemenskapen gör att nya 

koncept om manlighet kan skapas och implementeras i identitetsskapandet. När 12-

stegsbehandling bedrivs i anstalt kan det även, innebära att deltagande karaktäriseras av låg 

motivation och lågt engagemang (Budon, De Lore & Prendergast 2011).  

 

Sammantaget ger detta att anstaltsmentaliteten är ett starkt gruppfenomen där risken för 

grupptänkande och tankebias är stor. Grupptänkande karaktäriseras främst av tre 

övergripande tankemönster: (1) Överskattning av gruppens egna makt och rättighet (Eng. 

Overestimate of the group´s might and right) som innebär att gruppen skapar illusioner om 

den egna gruppens osårbarhet samt en oantastlig tro på gruppens egna moraliska uppfattning. 

(2) Trångsynthet (Eng. Closedminded) vilket visar sig genom ett rationaliserande av gruppens 

beteende och handlande samt en stereotypisk syn på de av gruppen definierade motståndarna. 
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(3) Likformighet (Eng. Uniformity) som tar sig uttryck i form av konformitet, självcensur 

samt att en illusion av enhetlighet skapas (Myers, 2013). Även 12-stegsgemenskapen är ett 

starkt gruppfenomen vilket medför samma risker även inom denna gemenskap. Att kombinera 

dessa två ger att varje behandlingsgrupp riskerar grupptänkande och tankebias inte enbart 

utifrån en grund utan utifrån två grunder. Detta faktum kan mycket väl påverka inte enbart 

behandlingen utan även den enskilde individens upplevelse av hur den egna identiteten 

påverkas av att genomgå 12-stegsprogram inom anstalt. Detta då deindividueringsprocesser 
lätt uppstår vilket Zimbardo påvisat, både genom sina deindividueringsexperiment och genom 

sitt fängelseexperiment (Zimbardo, 1970; 2008).    

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med studie var att undersöka om och i så fall hur den egna identitetsupplevelsen 

påverkas av att respondenterna har genomgått 12-stegsbehandling inom anstalt. Vilket 

genererar följande frågeställningar: 

1. Upplever respondenten att dennes identitet, med fokus på självbild, självförtroende, 

självförmåga samt självkänsla, har förändrats i och med att denne genomgått 12-

stegsbehandling inom kriminalvårdsanstalt? 

2. På vilket sätt, utifrån en deduktiv tematisk analys, ter sig i sådant fall denna 

förändring? 

3. Hur upplever respondenten, utifrån en induktiv tematisk analys, att dennes behandling 

påverkats av att denne genomgått behandlingen i anstalt? 

Det var således individens egna identitetsupplevelse som för denna studie var av intresse, inte 

individens egna definitionen eller hur andra uppfattar denne.  

 

I denna studie gjordes ingen åtskillnad mellan alkoholberoende, annat substansberoende, 

sexberoende eller spelberoende då intagna inom anstalt kan gå 12-stegsprogrammet för alla 

dessa former av beroende. Därför användes inte benämningen missbruk utan bytes ut till 

förmån för benämningen beroende då det förstnämnda begreppet oftare för tankarna till att 

enbart inräkna substansmissbruk samt att det har många negativa konnationer knutna till sig. 

Det senare begreppet gav därför en bredare och mer användbar definition.   
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Metod 

Urval och deltagare  

Urvalet av respondenter var, med tanke på studiens syfte och frågeställning samt kriterier för 

deltagande, selektiv. De som var av intresse för studien är intagna som genomgått 

kriminalvårdens 12-stegsprogram, innefattande minst steg 1-9. Således har de genomgått 

minst 594 timmars 12-stegsbehandling (18 sittningar á 3 timmar för introduktionsbehandling, 

60 sittningar á 3 timmar för grundbehandling, 60 sittningar á 3 timmar för förlängd 

behandling del 1 samt 60 sittningar á 3 timmar för förlängd behandling del 2). 

Totalt tillfrågades 11 personer om de ville delta i studien. Förfrågan skedde personligen 

i 7 av fallen, då det även fick studiens syfte beskrivet för sig, i 4 av fallen skedde förfrågan via 

ombud. Av dessa 11 visade 9 intresse för deltagande, dessvärre fick en av dessa 9 lämna 

återbud på grund av att han blev förflyttad till en annan anstalt. Så studien kom att omfatta 8 

respondenter. Dessa 8 fick i samband med intervjuernas genomförande en samtyckesblankett 

där de informerades om studiens syfte, metod samt vilka rättigheter de som respondenter har
 3

. 

De fick även ange huruvida de efter slutrapportens färdigställande ville ha en 

sammanställning av studien varav alla så ville. 

Ålderspannet för respondenterna sträcker sig från 24 till 59 år. Alla respondenterna 

utom en har genomgått gymnasiet och innehar antingen en tvåårig eller treårig 

gymnasieexamen, den som ej har genomgått hela gymnasiet håller för tillfället på att läsa in 

en gymnasial examen. Av dessa har två studerat på eftergymnasial nivå dock utan att inneha 

eftergymnasiala examina. Det är enbart en som är aktivt troende, tre benämner att de tillhör en 

religion men är inte praktiserande, resterande benämner sig som icke troende. Av 

respondenterna är det fem som anser att de kommer ifrån en medelklassbakgrund och tre som 

anser att de har en arbetarklassbakgrund. Debutålder för det som senare utvecklades till ett 

beroende, oavsett beroendeproblematik, sträcker sig från 12 till 17 år. Respondenternas tid 

som aktivt beroende varierade mellan 4 till 22 år och antalet nyktra år varierar från 1,5 till 9 

år.  

De gemensamma nämnarna för dem alla är att de är män samt är dömda för brott i en 

svensk domstol, brott och strafftid varierar emellertid men är inte av intresse för denna studie.     

 

                                                 
3
 Se bilaga 1: Samtyckesblankett. 
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Datainsamling 

Datainsamling skedde via kvalitativa intervjuer av semi-strukturerad art under hösten 2017. 

För att säkerställa att alla, för studien, intressanta ämnen togs upp samt för att avgränsa 

intervjuerna så användes en intervjuguide
4
. Det var tänkt att intervjuerna skulle genomföras i 

ett till anstaltsavdelningen angränsande rum som används för 12-stegsterapi. Rummet är 

avgränsat så att ingen utomstående hör vad som sägs. I rummet finns utöver ett antal fåtöljer 

en whiteboard-tavla som skulle använts vid behov, dels som en gemensam minnesanteckning 

och dels när respondenterna så ville. Valet av lokal var således strategiskt utifrån att det 

placerade respondenterna i en miljö där de är vana vid att prata relativt frispråkigt och att 

utveckla sina tankegångar. Detta förfaringssätt hade således gått i linje med Crewe et al. 

(2014) definiering av emotionell geografi. Dessvärre medförde anstaltens säkerhetsrutiner att 

alla intervjuer fick genomföras på anstaltens lärcentrum för studier på eftergymnasial nivå. 

Även om detta för deltagarna inte var en lika välkänd lokalisering så fanns möjlighet att 

genomföra intervjuerna i avskildhet.  

Under intervjuerna fördes stödanteckningar med återkopplingar till respondenterna för 

att säkerställa att informationen respondenten gav uppfattades rätt. Ljudupptagningar under 

intervjuerna var p.g.a. anstaltens säkerhetsrutiner ej möjlig. Vid oklarheter så söktes 

respondenterna upp på nytt för att säkerställa att rätt information fåtts. 

  

Dataanalys 

Det genomfördes både en deduktiv och en induktiv tematisk analys av intervjumaterialet. De 

delar som berörde identitet var av deduktiv art och de delar som berörde respondenternas 

upplevelser av att genomgå 12-stegsbehandling inom anstalt var av induktiv art.  

För frågorna gällande identitet var det tre av Biernacki definierade (refererad i Kellogg, 

1993)
5
 begrepp som var av intresse som teman; Identitetsåtergång, Identitetsutvidgning samt 

Identitetsuppkomst. Det bör nämnas att Biernacki tog upp dessa möjliga vägar för den 

personliga identiteten med bakgrund av heroinberoende som tillfrisknat utan behandling. Här 

kommer temana att appliceras på, oavsett vad för form av, beroende som genomgått en lång 

behandling. Detta är av vikt att poängtera eftersom förutsättningarna för dem som Biernacki 

applicerade temana på inte är desamma som för de respondenter som medverkat i denna 

studie. 

                                                 
4
 Se bilaga 2: Intervjuguide. 

5
 Orsaken till att Biernacki refereras till i andra hand är att det verk (Biernacki. P. (1986). Pathways from heroin 

addiction) där han tar upp dessa tre möjliga vägar för identitetsutveckling inte har stått att finna.  
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För frågan gällande 12-stegsbehandling inom anstalt så framkom tre teman av vikt. Att 

respondenterna upplevde att det varit utvecklande att gå 12-stegsbehandling, att det upplevs 

som besvärande med omotiverade deltagare samt att de i grupp känt sig hämmade med tanke 

på anstaltsmiljön. De två sistnämnda temana ligger förvisso nära varandra men valet föll på 

att dela upp dem i dessa två teman eftersom det ena inte med nödvändighet ger det andra och 

vice versa. Demarkeringar av avgörande betydelser finns således.   

Att på ett sådant här sätt använda sig av tematisk analys som huvudmetod och inte 

enbart som ett verktyg går i linje med Braun och Clarke (2006) som hävdar att tematisk 

analys går att använda som en helt fristående metod för dataanalys i kvalitativa 

intervjustudier. Däremot bör det poängteras att en tematisk analys är förenklande genom att 

den kan missa vissa viktiga nyanser som finns i det intervjumaterial som ligger till grund för 

analysen. Detta är något som blir av nöd tvunget eftersom det annars skulle uppstå ett 

ohanterligt antal teman och således skulle inga egentliga slutsatser kunna dras. Därför är det 

av stor vikt att göra vad som göras kan för att säkerställa den interna validiteten och den 

interna reliabiliteten för utan det så påverkas även den externa validiteten negativt. För denna 

studie handlade detta dels om att finna en teoribas som förankrade studien inom den 

etablerade forskningen, dels om att under intervjuerna återkoppla med respondenten för att 

säkerställa att rätt tolkning gjorts samt att designa studien på ett sådant sätt att den är 

replikerbar och att i resultatdelen försöka ge så uttömmande beskrivningar som tilläts samt 

slutligen att göra en så god gestaltning som möjligt då t.ex. olika former av triangulering inte 

var möjlig. Sist bör det även poängteras att teman i en tematisk analys per se inte finns i 

materialet i sig utan är en konstruktion av den som genomför analysen (Merriam & Tisdell, 

2016).   

 

Forskningsetiska överväganden 

Att utföra forskning som involverar människor, än mer om dessa redan befinner sig i en utsatt 

position, är alltid problematiskt ur etisk synpunkt. Utsatthet för respondenterna i denna studie 

utgörs dels av att alla beslut som tas av Kriminalvården om den enskilde intagne är att räkna 

som en offentlig handling och dels av att deras rättigheter och friheter enligt lag är starkt 

begränsade och begränsande. Detta i kombination med att respondenterna kan ha ett långt 

kriminellt liv med många års aktivt beroende bakom sig samt det faktum att svårartade 

psykologiska och/eller neuropsykologiska/psykriatriska svårigheter kan förekomma gör att de 
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etiska problem som studien ställdes inför var än mer problematiska. Detta var således tvunget 

att ställas emot den förmodade nyttan med studien.  

Studien behandlar ett ämne med stort samhälleligt intresse då respondenterna, genom att 

gå 12-stegsbehandling, förmodas bli rehabiliterade från beroende som för samhället, likväl 

som för den enskilde individen, kan ha stora ekonomiska kostnader. Vidare medför ett 

beroende och eventuella lagbrott psykiska problem, både för den som är beroende, för dennes 

närstående samt eventuella brottsoffer. Detta sammantaget ger att den samhälleliga nyttan 

med studien ansågs väga tyngre än de etiska problem som uppkom i och med denna studie.     

De respondenter som valde att medverka gavs, som nämnts, en samtyckesblankett där 

de informerades om studiens syfte, metod, deras rättigheter som respondenter samt att de 

garanteras anonymitet, i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460; SFS 2008:192). Varje deltagare erbjöds en egen kopia av 

samtyckesblanketten, den påskrivna samtyckesblanketten sparades för arkivering. Studien 

innehöll inte några oförutsedda element eller någon form av deception, detta för att 

upprätthålla förtroende mellan mig som intervjuare och respondenterna. Om det i 

intervjusituationen framkom information som respondenten då eller senare inte ville skulle 

finnas med i den slutgiltiga rapporten så respekterades detta. För att garantera deltagarnas 

anonymitet tilldelades varje respondent en slumpad kod, som användes under studiens 

intervjudel, samt ett slumpat alias när slutrapporten skrevs. Som en sista åtgärd så togs alla 

alias bort från slutversionen av rapporten för att än mer anonymisera respondenterna. 

Respondenternas intervjusvar, deras respektive kod samt alias förvarades inte tillsammans och 

själva nyckeln för att sammanlänka respektive respondent med intervjusvar, kod och alias 

kodades samt förvarades separat även den. Detta förfaringssätt var tvunget för att garantera 

anonymitet då obehörig kriminalvårdspersonal annars skulle kunnat koppla samman 

respondenterna med respektive intervjusvar/kod/alias vid t.ex. visitation av de lokaler där 

studien genomfördes.  

I och med dessa åtgärder så uppfylldes de av humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskarrådets (Vetenskapsrådet, 1990) forskningsetiska principer gällande information-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav samt vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för 

god forskningssed.     

 



12-stegsbehandling och förändrad identitet   13 

 

 

 

Övriga överväganden 

Nämnas bör att jag är placerad vid en av de avdelningar där studien genomfördes vilket 

innebär att jag själv är intagen samt har genomgått 12-stegsbehandling inom anstalt. Det finns 

både för- och nackdelar med detta faktum. Den största nackdelen är att det kan ha påverkat 

min bedömnings- och analysförmåga. En annan nackdel kan ha varit, med tanke på vad 

Jewkes (2005) och Crewe et al. (2014) nämner gällande, miljön inom anstalt och attityd på det 

horisontella planet. Detta hinder hade emellertid inte blivit avhjälpt om jag hade varit helt 

utomstående. Då skulle samma barriär som finns mellan kriminalvårdspersonal och intagna 

kunnat uppstå vilket inte skulle kunnat överbryggas och således så skulle problemet legat på 

det vertikala planet istället.  

Positivt är att eftersom jag från början sågs som en medlem av den grupp som 

respondenterna tillhör kan det ha givit mig tillträde till information som annars kanske inte 

skulle kommit upp i dager. Vidare medför det att en s.k. gatekeeper för att öppna upp fältet 

och ge tillgång till respondenterna inte var behövlig (Merriam & Tisdell, 2016). Alternativet 

hade varit att använda en kriminalvårdare eller en av anstalten anställd 12-stegsterapeut. En 

annan fördel är att jag under hela studien hade tillgång till respondenterna.  
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Resultat 

Eftersom respondenterna, som nämnts, redan befinner sig i en redan utsatt position i samhället 

samt det faktum att de flesta av dem befinner sig på samma avdelning på den anstalt där 

studien genomfördes så kommer en relativt oortodox metod för själva presentationen av 

intervjumaterialet att användas. Citaten som förekommer är spridda, fragmentariska samt att 

vissa citat har skrivits om så att det inte längre framgår att det är citat. Förfaringsättet är, som 

nämnts, oortodoxt vid en tematisk intervjustudie men i samråd med handledare samt andra 

inom professionen så togs beslutet att detta var av nöd tvunget. Orsaken till detta är att annars 

hotades den anonymitet och konfidentialitet som både utlovats till respondenterna och som är 

ett krav för god forskningssed.     

 

12-stegsbehandling och förändrad identitet 

På frågan om huruvida upplevelsen om den egna identiteten gällande självbild, 

självförtroende, självförmåga respektive självkänsla förändrats i och med att respondenterna 

genomgått 12-stegsprogrammet inom anstalt samt, i sådant fall hur, så gick det att inordna 

svaren under något av de tre fördefinierade temana vilka omnämns av Biernacki. Även om 

det, i vissa fall, var frågan om gränsfall gällande vilket tema som respondenten gav uttryck för 

så gjordes en avvägning för vilket tema som var mest representativt.  

 

Identitetsåtergång. Detta tema karaktäriseras enligt Biernacki (Refererad i Kellogg, 

1993) av att den identitet som innehades innan det aktiva beroendet återkommer. Här föll 

valet även på att inkludera en aktiv strävan efter att återgå till den identitet som innehades 

innan det aktiva beroendet samt när förändringar i identiteten som innehades innan det aktiva 

beroendet är så pass små att det inte är befogat att räkna in förändringen under 

identitetsutvidgning och än mindre under identitetsuppkomst. Detta tema förekom hos två av 

respondenterna. 

Hos en av respondenterna visade självförmågan tecken på identitetsåtergång då hans 

upplevda förmåga före och efter det aktiva beroendet ligger i linje med varandra. Förvisso ger 

han uttryck för att han även under sitt aktiva beroende var väl medveten om vad han klarade 

av på t.ex. sitt arbete men orsaken till att hans självförmåga klassar in under identitetsåtergång 

är det faktum att han, under sitt aktiva beroende, blev långtidssjukskriven för 

utmattningssyndrom. Idag har han en bättre insikt om vart hans gränser går men han vet även 

om att han idag inte når upp till samma nivå som innan sitt aktiva beroende. På en direkt fråga 
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så förnekar han emellertid att en regression har skett och förvisso skulle det gå att klassa in 

respondentens nuvarande självförmåga under identitetsutvidgning men med tanke på att han 

inte är uppe på eller förbi den nivå han var på innan sitt aktiva beroende gör att självförmågan 

klassas in under identitetsåtergång.  

En annan respondent visar en identitetsåtergång gällande självförmåga och självkänsla. 

Han nämner själv att hans självkänsla är ”mer lik hur den va innan” men utan samma 

”naivitet” som han ser att han hade före sitt aktiva beroendet. Orsaken till att han såg sig som 

naiv är att han inte ”trodde att det kunde hända något dåligt” då han upplevde sig leva i en 

relativt ”skyddad miljö”. Självförmågan är inte helt i linje med hur den var före det aktiva 

beroendet men den ”börjar återkomma mer och mer” och han verkar ha en medveten strävan 

efter att nå samma nivå av självförmåga som innan sitt aktiva beroende, bortsett från den 

naivitet han upplever att han förut hade. Det framkommer inte heller någonting under 

intervjun som ger skäl till att betvivla detta. 

 

Identitetsutvidgning. Detta tema karaktäriseras enligt Biernacki (Refererad i Kellogg, 

1993) av att en identitet som varit co-aktiv med beroendeidentiteten blir framträdande. Här 

föll valet även på att inkludera strömningar som visar på en utvidgning av den identitet som 

innehades före det aktiva beroendet men där diskrepansen inte är så pass stor att det går att 

inordna under identitetsuppkomst. Detta tema förekommer på olika sätt hos alla respondenter. 

Gällande självbild så förekommer temat hos alla respondenterna. Orsaken är att de alla 

ger uttryck för en större insikt om sig själva, vad som kan hända, vad som ledde fram till 

beroendet och vad som ledde till deras nuvarande verkställighet
6
. En respondent upplevde att 

självbilden till en början efter utträde från aktivt beroende blev sänkt och under en period 

upplevde han att den kunde pendla ganska kraftigt ”man fick vad man förtjänade” anser han. 

Idag låter han det mer bero då han har ”insikt om att det inte går att göra någonting åt”. En 

annan respondent upplever att han hade en god självbild innan det aktiva beroendet ”jag visste 

vad jag kunde och visste även att jag kunde öka”. Däremot får nog denna självbild anses vara 

något orealistisk då han till trots blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Idag känner han att 

han har en ”good enough” självbild samt att han idag har en insikt om varför och vad som 

ledde fram till det lagbrott han avtjänar verkställighet för idag, ”insikt är en styrka som kan 

användas för att bearbeta svagheter” säger han. Den tredje respondenten har mer koncentrerat 

sig på att ”göra så mycket jag kan för att utvecklas” vilket får ses som att respondentens 

                                                 
6
 Verkställighet är den term som inom Kriminalvården benämner straffavtjänande inom anstalt. 
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initialt låga självbild har förbättrats men ändock inte så pass mycket att det är frågan om en 

identitetsuppkomst. Den fjärde respondentens självbild har blivit mer nyanserad och 

verklighetsförankrad. Innan sitt aktiva beroende kunde han inte tänka sig något annat än ett 

”kostymyrke” trots att han har begränsad yrkeslivserfarenhet och hade svårt att ta sig för 

saker. Idag har han planer på att läsa in en hantverks- eller verkstadsutbildning, vilket förr var 

en otänkbar yrkesbana. En femte respondent beskriver en väldigt begränsad introspektiv 

läggning innan sitt inträde i aktivt beroende där frågor rörande identitet samt existentiella 

frågor inte förekom. Det visar på tendenser för en relativt låg självbild. Han upplevde inte 

heller några identitetsproblem i samband med adolescensen vilket han tror kan bero på att han 

under dessa år hade alternativt boende med många flyttar vilket gav honom en känsla av att 

inte kunna ”rota sig eller landa”. Den sjätte respondenten i sin tur känner sig i dagens läge 

”mer trygg i sig själv”, precis som innan sitt aktiva beroende men med skillnaden att han 

känner sig ”mycket klokare idag”. Detta tyder på en större insikt om sig själv som person 

vilket gör att det är frågan om en identitetsutvidgning. Den sjunde respondenten säger att han 

idag ”har en insikt om hur det kan gå och hur snabbt” vilket gör att hans kunskap om sig själv 

är större idag än innan och således är det frågan om en identitetsutvidgning. Den sista 

respondenten känner att ”desto mer studier desto mer utvecklas jag” vilket tyder på ett 

medvetet mål gällande utveckling av självbilden. Han upplever det inte som att han kände sig 

själv innan sitt aktiva beroende vilket gör att självbilden i den bemärkelsen antingen var låg 

eller obefintlig. Diskrepansen mellan då och nu är stor men ändock inte så pass stor att det är 

frågan om en identitetsuppkomst. 

Gällande självförtroende ger ungefär hälften uttryck för identitetsutvidgning. En av 

respondenterna hade innan sitt aktiva beroende ett gott självförtroende på vissa områden och 

sämre på andra områden. Framförallt inom yrkessfären upplevde respondenten att han hade 

ett gott självförtroende men när det gällde relationer, oavsett art, kände han att 

självförtroendet fallerade. Med tanke på annan information som framkom så får det nog 

emellertid anses att hans självförtroende var aningen orealistisk. Idag har han, förutom ett 

fortsatt gott självförtroende på samma områden som tidigare, även ett bättre självförtroende 

på de områden där det förut fallerade. Vidare så visar han tecken på att de orealistiska delarna 

av självförtroendet nu mera inte finns där. En annan respondent ger uttryck för ett bra 

självförtroende och säger att ”det inte har förändrats allt för mycket” men genom sitt arbete 

med att ”bygga upp sitt inre” och att han försöker ”synliggöra” sina problem samt att han 

känner sig ha en ”mer sammansatt personlighet och historia” idag gör att respondenten ger 

uttryck för att hans tillit till den egna förmågan är bättre idag. Ytterligare en respondent 
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hävdar, även han, att han idag har ett självförtroende som mer liknar självförtroendet han hade 

innan sitt aktiva beroende men han ger ett indirekt uttryck för ett förbättrat självförtroende 

eftersom han idag ”känner sig mer trygg i sig själv” än innan sitt aktiva beroende. En annan 

respondent ger uttryck för identitetsutvidgning gällande självförtroende i och med att han har 

en bättre tilltro till sig själv idag även om den enligt egen utsago gränsar till en ”övertro” på 

sig själv och den egna förmågan. 

Gällande självförmåga är det bara en respondent som visar på en identitetsutvidgning. 

Detta har sin grund i att han efter en skiljsmässa insåg att ”livet inte alltid var så lätt” vilket 

medför att han ger uttryck för att den upplevda förmågan fallerade. Idag känner respondenten 

däremot att han har förmåga att genomföra vad han tar sig för. Orsaken till att denna 

respondents självförmåga inte klassar in under temat identitetsuppkomst är för att även om 

den upplevda förmågan förändrats så är inte diskrepansen mellan då och nu så pass stor att det 

är frågan om identitetsuppkomst.   

 

Identitetsuppkomst. Detta tema karaktäriseras enligt Biernacki (Refererad i Kellogg, 

1993) av att en ny identitet som inte är relaterad till individens beroendeidentitet eller 

identiteten som innehades innan det aktiva beroendet, framträder. Valet föll även på att här 

inkludera förändringar som är så pass stora att de inte ryms under temat identitetsutvidgning. 

Temat förekom på olika sätt hos samtliga respondenter. Det bör emellertid poängteras att en 

totalt ny identitet som inte på något sätt har en eller flera länkar till den tidigare identiteten är 

extremt ovanligt och det förekommer inte en sådan total identitetsuppkomst hos någon av 

respondenterna i denna studie. 

Gällande självförtroende uppvisar hälften tecken på identitetsuppkomst. En respondents 

självförtroende idag, i kontrast till innan sitt aktiva beroende, skiljer sig genom att han idag 

kan sätta upp mål som han även känner är uppnåeliga. Förvisso hade han förr en tro om att 

komma vidare i livet men han hade svårt att sätta upp mål och därför var planerna för att nå 

dessa mål diffusa. Detta tyder på att tilltron till den egna förmågan till viss del fallerade. Han 

beskriver ett liv där han tog många snabba beslut i situationen och att det ”fick gå som det 

går”. En annan respondent uppvisar att han hade väldigt lågt självförtroende innan sitt aktiva 

beroende. Detta visade sig genom både ”blyghet”, en allmän ”osäkerhet” samt att han var 

närmast ”rädd” inför att prova på nya aktiviteter. Idag känner han en betydligt bättre säkerhet 

och han förlitar sig mycket mer på sin förmåga. Även om en viss osäkerhet finns kvar, 
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framförallt när han tänker på VF
7
, så är han idag inte lika rädd för att prova nya aktiviteter. 

Diskrepansen mellan då och nu är så pass stor att det inte är frågan om en identitetsutvidgning 

utan om en identitetsuppkomst. Ännu en respondent uttrycker själv att han innan sitt aktiva 

beroende hade ett ”falskt självförtroende” genom att han koncentrerade sig på ”yta” med 

hänsyftning på att allt skulle se bra ut utåt sett genom vårdat yttre etc. Det innebar även att 

dölja när han mådde dåligt. Han försökte utåt sett således visa upp ett högt självförtroende 

men i själva verket var det lågt. Idag upplever han sig ha ett bättre självförtroende som är 

genuint. Orsaken till att det är frågan om en identitetsuppkomst är för att skillnaderna som 

beskrivs av respondenten är så pass stora att det inte kan vara frågan om en 

identitetsutvidgning. Han har idag realistiska planer samt en realistisk tilltro till sin förmåga 

att genomföra dessa planer. En fjärde respondent i sin tur hade egentligen inga långsiktiga mål 

och inte heller någon tilltro till sin egen förmåga. Skolan gick inte bra efter det att han börjat 

på högstadiet och när alkoholen samt drogerna väl fanns med i bilden så levde han och hans 

vänner med devisen att ”vi inte skulle bli äldre än 25. Vilket inte många av oss blev heller” 

och det var en tanke han då kände sig bekväm med. Detta tyder, ganska starkt, på att han hade 

en låg tilltro till den egna förmågan. Idag har han en närmast radikalt annorlunda syn och 

inställning. Nu har han både kortsiktiga och långsiktiga mål med studier, arbete och livet i 

stort. Vidare har han idag en tilltro till att hans förmåga är god och att han kommer uppnå de 

mål han har ställt upp. 

Gällande självförmåga uppvisar hälften tecken på en identitetsuppkomst. Dessa 

respondenters identitetsuppkomst gällande självförmåga är starkt knutet till deras 

identitetsuppkomst gällande självförtroende och det kan vara svårt att se var självförmågan 

slutar och självförtroendet börjar. En av respondenterna känner sig säkrare på sig själv och får 

anses ha realistiska mål med ett liv utan kriminalitet och droger. En annan respondent känner 

sig säkrare på sig själv och även han har realistiska mål och planer för framtiden och 

framförallt att han idag inte är rädd att pröva nya aktiviteter gör att han idag upplever sig ha 

en förmåga som han inte upplevde förr. En tredje respondents uppkomna självförmåga 

grundar sig mycket på att han idag upplever att han känner sig själv och sin historia bättre 

vilket har gett honom en bättre förståelse för sig själv, vilket gör att han nu, till skillnad från 

före sitt aktiva beroende, har en grund att bygga sin självförmåga på. En fjärde respondent har 

idag en bra självförmåga och är väldigt målinriktad för vad han vill med framtiden men 

                                                 
7
 VF (villkorlig frigivning) infaller efter att den intagne har avtjänat två tredjedelar av sin verkställighet. Det 

innebär att resterande strafftid avtjänas ute i samhället under Frivårdens översyn. 



12-stegsbehandling och förändrad identitet   19 

 

 

 

samtidigt vet han att för att nå dit så måste han ”känna sig trygg i mig själv och i min 

tillvaro”.  

Gällande självkänsla så uppvisar alla respondenter, utom en, på en identitetsuppkomst. 

Dragen som gör att det är frågan om en identitetsuppkomst är mer eller mindre gemensamma 

för dem alla. De beskriver att antingen satte de inte värde på sig själva, en av respondenternas 

uttryck för att han inte skulle bli äldre än 25 år är ett exempel, eller så var egenvärdet bundet 

till prestation, t.ex. i ett fall där respondenten kände sig tvungen att ”visa att du duger genom 

prestation”, snarare än till person. Idag säger de alla att egenvärdet istället är bundet till 

person samt att de inte längre känner behovet av att ”bevisa” någonting för någon. De har 

således fått en autonom självkänsla som inte är beroende av deras prestation eller av andra 

människor. En av respondenterna känner sig mer trygg och stabil i sig själv vilket medfört att 

han inte känner att han är i behov av att bevisa någoting för någon längre utan huvudsaken är 

att han själv känner sig nöjd. En annan upplever idag att ”jag känner att jag idag duger som 

jag är”. Ännu en respondent som tidigare hade svårt att motstå grupptryck, kanske beroende 

på låg självbild, känner att han idag kan stå emot grupptryck. Vidare känner respondenten sig 

mer trygg i sig själv vilket visas genom minskad rädsla inför att prova på nya aktiviteter. Allt 

sammantaget ger det att det är frågan om en identitetsuppkomst gällande hans självkänsla. En 

annan respondent hade innan sitt aktiva beroende ”en märklig syn på självkänsla” som han 

kopplar till sitt då falska självförtroende. Även han ger en bild av en så pass diametralt 

annorlunda självkänsla att det är befogat att räkna det som en identitetsuppkomst. Ytterligare 

en respondent har idag, i kontrast med tidigare, ett rikt introspektivt liv där han funderar 

mycket på frågor rörande identitet och existentialitet vilket har lett till att han idag sätter värde 

på sig själv som person och inte utifrån prestation, vilket han lägger emfas vid. Orsaken till 

detta är att annars finns det en risk för stresstillstånd vilket han vet kan leda tillbaka till ett 

aktivt beroende. En respondent känner sig mer ”lugn och sansad” än någonsin tidigare i sitt 

liv på ett sätt som gör att det är frågan om en identitetsuppkomst och inte enbart en 

identitetsutvidgning. Speciellt om en jämförelse görs med hur han upplevde sin självkänsla 

efter sin andra skilsmässa då han upplevde det som att ”självkänslan knäcktes”. Sist finns det 

en respondent som hade en närmast obefintlig självkänsla innan sitt aktiva beroende. På 

frågan om han satte värde på sig själv svarar han ”gjorde man det då? Jag och mina kompisar 

gjorde i alla fall inte det”. Detta syns även genom den inställningen han och hans vänner hade 

om att de inte skulle bli äldre än 25 och han poängterar att om han inte hade hamnat innanför 

murarna så skulle han antagligen inte ha blivit det heller. Hans närmast fatalistiska syn på 

livet och sig själv som han hade innan sitt aktiva missbruk finns idag inte kvar. Inte ens om 
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någonting går honom emot så känner han att han ”klankar ner” på sig själv. Så i detta fall är 

det frågan om en så pass radikalt stor skillnad att det inte kan vara frågan om någonting annat 

än en identitetsuppkomst. 

 

12-stegsbehandling i anstalt 

Utöver frågorna om identitet ställdes även frågan hur respondenterna upplever 12-

stegsbehandling inom anstalt. Frågan är relevant i detta sammanhang därför att 12-

stegsbehandling, om rätt genomfört, gör relativt stora ingrepp i deltagarnas upplevelse av den 

egna identiteten. Med tanke på vad forskningen (se introduktionsavsnittet) säger om alkohol-

/drogbehandling inom anstalt samt i hegemoniskt maskulina miljöer så kan eventuella 

förändringar i identiteten påverkas negativt eller helt utebli. Därför är det av vikt att utröna 

deltagarnas upplevelser av själva behandlingen och hur anstaltsmiljön upplevs påverka. 

För denna fråga ställdes inte några förutbestämda teman upp men de teman som visade 

sig är framförallt att respondenterna anser det som utvecklande att ha genomgått 12-

stegsbehandling men att det upplever det som besvärande med omotiverade deltagare samt att 

de i grupp känt sig hämmade med tanke på anstaltsmiljön.  

 

Utvecklande. Detta tema karaktäriseras av att respondenterna på ett eller annat sätt 

upplever att det varit utvecklande och givande att genomgå 12-stegsbehandling. Detta tema 

förekom hos alla respondenterna. En respondent säger att han fick ”många aha-upplevelser” 

och programmet har gjort att han är mer ”eftertänksam” samt att han ”kommit i kontakt med 

sig själv och sina känslor”. En annan respondent upplever att han tack vare 12-

stegsbehandlingen idag tar ”tag i saker som jag tidigare lagt under mattan” han har även blivit 

bättre på att identifiera problem innefattande honom själv samt att lösa dessa. Ännu en 

respondent känner idag att han är mer ”glad över det jag har” och inte tar lika mycket ”för 

givet” som han gjorde förr. En fjärde respondent tror att han fått ut mer ”här inne” än om han 

hade gått programmet utanför anstalt. Vidare anser han, med förbehåll för om det finns 

omotiverade inom gruppen, att det är ”positivt att bo ihop med dem man går behandling 

med”. En femte respondent tror att han hade haft svårt för att gå på t.ex. AA-möten på 

utsidan. I och med att han genomgått 12-stegsbehandlingen på anstalt så känner han att han 

”har haft tid att sätta mig in i programmet” på ett sätt han inte hade kunnat utanför anstalt. 

Ytterligare en respondent upplever det som att han pratar mer med andra samt att ”andras 

delningar funkar som motivator”. Han upplever det även som att det finns ”fler vägar” för 
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honom idag. En sjunde respondent kan inte se något negativt utan känner att det ”inte är 

samma stress inne på anstalt” samt att ”mycket ramlade på plats här inne”. Sist så är det en 

respondent som i sin tur inte tror att han ”hade gått om jag inte hamnat här”. Vidare anser han 

det vara bra att det inte går att ”smita undan när man har en dålig dag” på anstalt.   

 

Besvärande med omotiverade deltagare. Detta tema karaktäriseras av att det upplevs 

som besvärande, distraherande och tråkigt när det finns deltagare i 12-stegsbehandlingen som 

inte är motiverade till behandling eller som upplevs gå programmet av fel anledningar. En 

sådan felaktig anledning kan vara att programmet gås för att deltagaren vill få förbättrade 

särskilda villkor
8
. 

Detta tema kunde ses hos över hälften av respondenterna. En respondent anser att det är 

begränsande och bromsar upp när han upplever att de andra intagna inte är seriösa ”själva 

gruppmomentet går lite förlorat”. Den andra respondenten är i allmänhet positivt inställd till 

12-stegsprogram inom anstalt, däremot förutsätter hans positiva syn att de som medverkar i 

behandlingen är motiverade ”Genom att vi alla sitter i samma båt så förstår vi varandra, det är 

mycket som kan låtas vara osagt. Vi har alla, oavsett bakomliggande faktorer, fått samma 

konsekvens. Fängelse”. Han säger aldrig rakt ut att han anser det besvärande med 

omotiverade deltagare men den åsikt han ger uttryck för, med emfas på motiverade deltagare, 

gör att han indirekt ger uttryck för att han anser det besvärande med omotiverade deltagare. 

Den tredje respondenten i sin tur tror sig ha fått ut mer av 12-stegsbehandling på anstalt än 

han hade fått på utsidan, däremot är han tydlig med att han anser det besvärande när andra 

deltagare i eller utanför grupp ”pratar om kriminalitet” och framförallt när dessa ”glorifierar 

kriminalitet”. De som visar dessa tendenser anser han går programmet av fel anledning och 

således upplevs dessa deltagare som besvärande. Ännu en respondent är även han positiv till 

12-stegsbehandling inom anstalt men tillägger att han har haft svårt för att det är ett 

grupprogram då han upplever att det är besvärande med omotiverade deltagare, ”det är inte så 

roligt när det är omotiverade deltagare”, vilket han råkat ut för i tidigare grupper. En annan 

respondent anser det besvärande att gruppen kan bestå av deltagare som är omotiverade och 

som han upplever ”inte går av rätt orsak”. Det gör att han inte känner att han får ut allt han vill 

från behandlingen.   

                                                 
8
 Den intagens särskilda villkor bestäms av Kriminalvårdens huvudkontor och reglerar vilka anstalter 

(säkerhetsklass) den intagne kan vara placerad vid samt vilken form av permissioner som den intagne tillåts ha 

samt om och i så fall vilka former av s.k. utslussningsmöjligheter den intagne har. Att gå behandlingsprogram 

inom Kriminalvården anses vara riskreducerande vilket kan generera bättre särskilda villkor för den intagne.  
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I kontrast till dessa respondenters upplevelser så finns det en respondent som ser att det 

finns deltagare med ”varierande engagemang” men han känner inte att det på något sätt 

påverkar honom och hans behandling.  

 

Hämmade. Detta tema karaktäriseras av att deltagaren känner sig hämmad i grupp på 

ett sådant sätt att deltagaren inte känner att denne kan säga vad denne kanske egentligen vill i 

behandlingsgrupp. Orsakerna till att en deltagare kan känna sig hämmad kan t.ex. utgöras av 

att det finns omotiverade deltagare i gruppen eller att anstaltsmiljön gör att deltagaren inte 

känner att denne kan vara frispråkig i grupp. Gemensamt för de respondenter som gett uttryck 

för detta tema är att det inte enbart är andra deltagare som gör att de känner sig hämmade utan 

även det faktum att det utöver en uniformsklädd terapeut (vilket visa uttrycker som negativt) 

för det mesta även sitter med en vanlig kriminalvårdare (även denne uniformerad) vid 

behandlingstillfällena.    

Detta tema kunde ses hos majoriteten av respondenterna. En respondent känner, med 

tanke på att det är en anstaltsmiljö, att han inte kan vara helt öppen i grupp ”Man kan inte 

säga vad som helst i grupp. Det funkar inte så här inne”. Han begränsar således vad han säger 

och tänker sig för hur han säger det. Han har löst detta genom att gå hela vägen för sig själv 

när han gör uppgifterna, däremot censurerar han dem när dessa skall redovisas inför gruppen. 

Ännu en respondent känner sig hämmad främst när han känner att det finns deltagare i 

gruppen som han upplever som omotiverade vilket gör att han vid sådana tillfällen väljer att 

antingen enbart lyssna eller att tänka sig för vad han säger och hur. Under intervjun 

framkommer inte huruvida han försöker kompensera för detta. För en annan respondent är 

situationen densamma som för föregående respondent. När han upplever att det finns 

omotiverade inom gruppen så väljer han att hålla igen med vad han säger och tänker efter 

innan han säger någonting. Inte heller under denna intervju framkommer någonting om 

huruvida respondenten försöker kompensera för detta. För ytterligare en respondent är det 

anstaltsmiljön i sin helhet som gör att han känner sig hämmad i sina delningar när han sitter i 

grupp. För att kompensera för detta så har han valt att förutom att redovisa inför grupp även 

kompletterar ”med terapeuten, min sponsor och med min mentor” där han känner att han har 

kunnat vara helt öppen. Att en femte respondent emellanåt kan känna sig hämmad beror på 

samma orsaker som för två av de tidigare respondenterna. När han upplever att det finns 

omotiverade i gruppen så väljer han att prata mindre och väljer sina ord. Däremot 

framkommer inte huruvida han på något sätt försöker kompensera för detta. Vidare finns det 

en respondent som är väldigt konkret gällande varför han känner sig hämmad. Han säger rakt 
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ut att han har ”varit med om intagna som råkat illa ut” med repressalier antingen ”från andra 

intagna eller från Kriminalvården” när allt för öppna och ärliga delningar gjorts i grupp. 

Därför väljer respondenten att inte vara helt öppen och medger att han inte brukar säga mer än 

vad som är behövligt i grupp. Huruvida han försöker kompensera för detta på något sätt 

framkommer inte under intervjun.  

Som kontrast till detta kan nämnas att en respondent, trots att han anser det besvärande 

med omotiverade, inte påverkas av det på ett sådant sätt att han begränsar sig själv i grupp. 

Däremot är han inte helt öppen gällande allt när han är ny i en behandlingsgrupp utan försöker 

”känna av” och få ”bundsförvanter och andra som kan stå bakom” honom innan han tar upp 

vissa delningar i grupp. En sista respondent känner sig inte på något sätt hämmad av att han 

går behandlingen inom anstalt trots att han ser ett ”varierande engagemang” från deltagarna. 

Hans inställning om att omotiverade inte påverkar honom och att han inte känner sig hämmad 

härrör från inställningen att han går programmet för sin egen skull och inte för någon annans. 

Han anser sig även vara så pass gammal att han inte bryr sig om vad de andra deltagarna 

tycker om honom eller hans delningar. 

 

  



12-stegsbehandling och förändrad identitet   24 

 

 

 

Diskussion 

Denna studie hade föresatt sig att försöka utröna om och i så fall hur den egna 

identitetsupplevelsen påverkas av att respondenterna genomgått 12-stegsbehandling inom 

anstalt. Frågeställningarna var som följer: 

1. Upplever respondenten att dennes identitet, med fokus på självbild, självförtroende, 

självförmåga samt självkänsla, har förändrats i och med att denne genomgått 12-

stegsbehandling inom kriminalvårdsanstalt? 

2. På vilket sätt, utifrån en deduktiv tematisk analys, ter sig i sådant fall denna 

förändring? 

3. Hur upplever respondenten, utifrån en induktiv tematisk analys, att dennes behandling 

påverkats av att denne genomgått behandlingen i anstalt? 

I följande avsnitt kommer först frågeställning 1 samt 2 att diskuteras för att därefter föra en 

diskussion gällande frågeställning 3.  

 

12-stegsbehandling och förändrad identitet 

Alla respondenterna uppvisar förändringar i upplevelsen av den egna identiteten med fokus på 

självbild, självförtroende, självförmåga samt självkänsla. Alla dessa ändringar går att räkna in 

under något av de tre deduktiva teman som definierades av Biernacki (refererad i Kellogg, 

1993). 

Identitetsåtergång förekommer, om än, i få fall. Att det är frågan om återgång behöver 

inte innebära någonting negativt. I dessa fall är det frågan om en positiv förändring om 

utgångspunkten tas från beroendeidentiteten. Orsaken härav är att den nivå som dessa två 

respondenter har återgått till är en klart mycket mer funktionsduglig nivå än den nivå som 

beroendeidentiteten låg på, dels gällande vilka sociala världar de återgått till och dels gällande 

möjligheten att fortsätta sin utveckling från den punkt de var på innan inträdet i aktivt 

beroende (Kellogg, 1993).  

Identitetsutvidgning förekommer i ett antal fall. Att samtliga respondenter uppvisar 

detta i någon form är inte i sig märkligt med tanke på de erfarenheter respondenterna har fått 

genom sitt aktiva beroende samt i och med att de genomgått 12-stegsbehandling. En av 

orsakerna härav är att de alla idag besitter erfarenheter som inte hör till det vanliga. De vet 

t.ex. vad ett aktivt beroende kan leda till, en av respondenterna har även varit med om att 

vänner gått bort. Många av dem har fått erfarenheter från den kriminella världen, hur den ter 
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sig och fungerar. I och med det så har de lärt sig vart deras gränser går på ett sätt som oftast 

inte förekommer utanför den värld som denna studie berör. Sedan går det inte heller att bortse 

från de inbyggda mekanismer i form av retrospektiva tolkningar inom 12-stegsprogramet som 

går ut på att skapa mer lärdom hos den beroende om dennes liv som aktivt beroende och i 

många fall även som kriminell (Andreson, 1994).  

Identitetsuppkomst förekommer i flertalet fall. Det är t.ex. nästan genomgående hos 

respondenterna att de antingen direkt eller indirekt visar på en låg och ibland närmast 

obefintlig självkänsla innan de gick in i ett aktivt beroende. Huruvida det är en fråga om 

identitetskris och att beroendet blev ett svar på denna identitetskris är svår att säga men det 

ligger nära till hands att det i alla fall har en del till det, hur stor del får däremot vara osagt 

(Anderson & Mott, 1998). Inte heller framgår det huruvida respondenterna identifierade sig 

med sitt beroende på ett sådant sätt som, enligt Glenns (1996) beskrivning, genererat att de 

percipierade självet genom beroendet. Däremot framgår det, om än indirekt i vissa fall, att de 

flesta respondenter idag till viss del percipierar självet genom 12-stegsprogrammet och har 

genomgått en omdefiniering av självet. Det har även medfört att deras värdekartor, 

målsättningar samt, till viss del, deras trosföreställningar har ändrats vilket White et al. (2003) 

visar är viktigt att förändra för att påverka de intra- och interpersonella funktionerna och 

således upplevelsen av den egna identiteten. Att en identitetsuppkomst förekommit gällande 

t.ex. självkänsla är således av vikt för ett fortsatt liv utan ett aktivt beroende eftersom en 

frånvaro av egenvärde kan medföra att individen inte känner att denne är värd att må bra 

vilket kan försvåra bibehållandet av ett nyktert liv. Identitetsuppkomst förekommer även 

gällande självförtroende och självförmåga. Att det i dessa fall är frågan om en 

identitetsuppkomst är starkt knutet till identitetsuppkomsten gällande självkänslan. För om det 

inte finns någon känsla av egenvärde hos individen kan det men måste inte, påverka den 

upplevda förmågan samt tilliten till denna förmåga. Således har ingrepp på och 

omdefinieringar av de faktorer som utgör de mikro- och makrofaktorer som Anderson (1994) 

nämner gjorts hos respondenterna.  

Sammantaget så är det, oavsett vilket, idag svårt att säga, det är heller inte denna studies 

syfte, huruvida respondenterna i denna studie kommer att kunna bibehålla sin nykterhet efter 

VF men att förändring i identiteten är avgörande för ett liv i fortsatt nykterhet visas tydligt av 

forskningen (Anderson, 1994; Anderson & Mott, 1998; Glenn, 1996; Kellogg, 1993; White et 

al., 2003). Respondenterna i denna studie har genomgått identitetsförändringar men, som 

nämnts, om dessa är tillräckligt stora för att bibehålla nykterhet går inte och skall inte utläsas 

från denna studie. 
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12-stegsbehandling i anstalt 

Alla respondenter känner på ett eller annat sätt av att 12-stegsbehandlingen har genomgåtts 

inom anstalt och att det varit frågan om hegemoniskt maskulina grupper. Antingen så har de 

känt det som besvärande med omotiverade deltagare och/eller så har de på ett eller annat sätt 

känt sig hämmade. Att många känt sig hämmade behöver nödvändigtvis inte bero på 

omotiverade deltagare eller just den hegemoniskt maskulina miljön utan det kan även handla 

om att det är en anstaltsmiljö vilket i sådant fall går i linje med Jewkes (2005) gällande 

masker och fronter. Det framgår emellertid inte från intervjumaterialet hur respondenterna i 

denna studie använder sig av masker och fronter men de bakomliggande faktorer till varför 

intagna använder masker och fronter finns där. Vidare går resultaten i linje med teorierna om 

hegemonisk maskulinitet samt hur denna form av miljö påverkar de som lever i en sådan 

miljö samt hur miljön påverkar alkohol-/drogbehandling, i detta fall 12-stegsprogrammet 

(Crew et al., 2014; Connell, 1987; Jewkes, 2005). Däremot framkommer inte huruvida 

respondenterna i denna studie har anammat en hegemonisk maskulinitetsnorm. Det ligger 

emellertid nära att tro, med tanke på vilka teman som här återfanns, att så inte är fallet. Det 

framkommer inte heller om det finns någon skillnad mellan de som är yngre och de som är 

äldre. Så huruvida Dwyer´s (2014) resonemang om att denna form av könsnorm är mest 

framträdande hos unga män går inte att utröna från denna studie. Däremot bör det poängteras 

att den enda av respondenterna som nämnde att han upplever det som besvärande när andra 

intagna pratar om och glorifierar kriminalitet är en av de yngsta respondenterna.  

Detta sammantaget leder till att respondenterna över lag har valt att censurerat sig själva 

när de ger delningar i 12-stegsgruppen. Detta kan mycket väl ha påverkat behandlingen 

negativt. Därför är det av vikt att, som många gjort, hitta alternativa strategier. Det kan handla 

om att gå hela vägen för sig själv men censurera sig i grupp, det kan handla om enskilda 

samtal med terapeuterna, en präst/diakon eller psykolog. Vidare visar detta på att gränserna 

för den emotionella geografin i fängelse som nämns av Crew et al. (2014) inte verkar vara helt 

överensstämmande med svenska förhållanden. Detta är i och för sig inte märkligt då det är 

vanskligt att jämföra miljön inom fängelse länder emellan. 

Materialet tyder även på att grupptänkande förekommer på olika sätt där de intagna 

försöker hålla en enande front gentemot kriminalvårdarna och kriminalvårdarna i sin tur 

försöker hålla en enad front gentemot de intagna. Detta kan resultera i motstridigheter och 

påverka behandlingen negativt. Framförallt är det hos intagna frågan om mekanismer rörande 

likformighet och trångsynthet respektive mekanismer rörande överskattning av gruppens egna 
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makt och rättighet, likformighet samt trångsynthet hos kriminalvårdare. Gällande 

kriminalvårdare bör det poängteras att det kanske framförallt är frågan om överskattning av 

den egna gruppens makt och rättigheter. Detta har sin grund i att Kriminalvården har till 

uppgift att läsa, praktisera och påtvinga lagen som gäller för de intagna på de intagna. När 

maktutövande över andra, som är sanktionerat i lag, bedrivs finns alltid en risk att den som 

utövar makten medvetet eller omedvetet överskrider sitt mandat, speciellt om motsättningar 

mellan grupperna, som i detta fall, redan finns. Vad detta kan generera har Zimbardo (1970; 

2008), utan att här gå in närmare på ämnet, med all önskvärd tydlighet visat och inom 

socialpsykologin över lag har det bedrivits mycket forskning på vad grupptänkande kan 

resultera i (se t.ex. Myers, 2013). Av vad som framkommit under studiens gång så finns det i 

egentlig mening inte någonting som svensk kriminalvård gör för att motverka dessa processer 

vilket får ses som märkligt. Speciellt om det, för denna studies vidkommande, betänks vad en 

av respondenterna nämnde gällande att han upplevt att intagna råkat ut för repressalier från 

Kriminalvården efter fria och öppna delningar inom den av Kriminalvården bedrivna 12-

stegsbehandlingen. 

Sist måste emellertid det undantag som finns nämnas. Den respondent som ser att 

motivationen inte är speciellt hög hos vissa deltagare men att han inte upplever det som 

besvärande och han känner sig inte heller hämmad, varken av omotiverade deltagare eller av 

någon annan orsak. Detta utmärker honom just i denna del av studien och visar på att det går 

att genomgå 12-stegsbehandling inom anstalt utan att det på något sätt påverkar upplevelsen 

av behandlingen negativt.  

 

Detta till trots så upplever samtliga respondenter att 12-stegsbehandlingen varit givande och 

utvecklande. Några medger även att de med stor sannolikhet inte hade genomgått 12-

stegsbehandling frivilligt på utsidan vilket genererar att på samma sätt som tillfälle och 

möjlighet kan bana väg för ett aktivt beroende så kan samma mekanismer bana väg för att 

individen lyckas ta sig ur ett aktivt beroende (Anderson & Mott, 1998).  
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Slutreflektion 

Sammanfattningsvis får det nog anses att studiens syfte är uppfyllt och de frågeställningar 

som ställdes upp är besvarade. Däremot bör viss försiktighet tas; dels med tanke på min egna 

disposition, dels med tanke på att studien endast är gjord vid en kriminalvårdsanstalt samt dels 

eftersom genomströmningen av intagna som går 12-stegsbehandlingen på givna anstalt är 

relativt hög (81 behandlingsplatser). Att de som genomgått hela behandlingsprogrammet 

uppvisar förändringar i upplevelsen av den egna identiteten är med denna studie som 

bakgrund uppenbar, vad som däremot inte visas i studien är det bortfall av intagna som inte 

genomgår hela programmet och hur dessa intagnas upplevelser av den egna identiteten 

eventuellt har påverkats. Detta sammantaget gör att studien är relativt avgränsad i både tid och 

rum men den ger om inte annat en ögonblicksbild som kan ligga till grund både för fler och 

mer ingående studier.  

Studien skulle kunnat utformas på ett sådant sätt att respondenterna intervjuats innan de 

påbörjade 12-stegsbehandlingen samt efter att de genomgått hela programmet. Detta för att ge 

en tydligare bild av vilka förändringar i upplevelsen av den egna identiteten som skett. Så som 

denna studie är designad så blir värdet av det som respondenterna berättar begränsat eftersom 

det har varit frågan om retrospektiva intervjuer för att få fram hur respondenterna idag 

upplever sig själva innan inträde i aktivt beroende. Skulle studien designats på ett sådant sätt 

att respondenterna intervjuades innan och efter de genomgått 12-stegsbehandlingen så skulle 

istället beroendeidentiteten varit basen för jämförelse istället för som nu, den retrospektiva 

bilden av respondenterna innan det aktiva beroendet. Ett sådant förfaringssätt var i detta fall 

emellertid inte möjligt med tanke på tids- och resursbrist. Det som framkommit i denna studie 

skulle dock kunna vara grunden för fortsatt forskning på hur 12-stegsbehandling inom anstalt 

påverkar upplevelsen av den egna identiteten. 
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Universitetsadjunkt Lars Eriksson  

 

Bilaga 1: Samtyckesblankett   
Hej.  

Detta brev vänder sig till dig och innebär en skriftlig förfrågan om deltagande i en studie om 

12-steg och förändrad identitet. I detta brev finns information om studiens syfte, vilken metod 

som kommer användas samt vilka rättigheter du har. Om du har frågor som berör detta brev 

eller om studien så vänd er till mig. 

Syfte och metod 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur den egna upplevelsen av 

identitet, med fokus på självbild, självförtroende, självförmåga samt självkänsla, påverkas av 

att du har genomgått 12-stegsbehandling inom kriminalvårdsanstalt. Anledningen är att 

mycket forskning tyder på att olika delar av en individs identitet och identitetsutveckling 

påverkar huruvida denna uppnår och bibehåller nykterhet. 

Intervjuerna kommer att analyseras inför sammanställande av en slutrapport. 

Intervjuerna kommer ske främst på anstaltens lärcentrum för eftergymnasiala studier, 

undantag kan förekomma. Genomförande av intervjuerna är planerade till vecka 41-43. Den 

exakta tiden blir enligt överenskommelse mellan dig och mig. Hur länge intervjuerna pågår är 

svårt att säga men ett riktmärke är ca en timme plus eventuella raster. 

Rättigheter 

Deltagande i studien är frivillig och du garanteras anonymitet. Du kan även, när helst du vill, 

avbryta din medverkan i studien utan att detta får några följder. Om du väljer att avbryta din 

medverkan så kommer de uppgifter du lämnat att förstöras. Framkommer det någonting under 

intervjun som du inte vill skall dokumenteras och eventuellt finnas med i slutrapporten så 

kommer detta att respekteras.  

Genom att underteckna denna samtyckesblankett ger jag mitt samtycke till deltagande i 

denna studie samt att ansvarig för studien får använda den information jag i undersökningen 

lämnar, inom ramarna för god forskningsed samt lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460; SFS 2008:192).   

 

____________________    ____________________ 

Namn     Ort och datum 

 

____________________ 

Namnförtydligande 

 

Jag vill få en sammanställning av studien efter dess att slutrapporten skrivits: 

Ja □ 

Nej □ 
O.B.S. Det kommer i din sammanställning inte stå med någonting som kan knytas till de 

andra respondenterna i studie



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide   

Kod:________ 

Ålder:_____ 

Kulturell bakgrund:________________________ 

Religiös tillhörighet:_______________________ 

Utbildningsnivå:____________________________Ämne/linje:__________________ 

Socioekonomisk bakgrund:_________________________ 

Alkohol/drogdebut?:______________ 

Hur länge var du aktivt beroende?:_____________ 

Hur länge har du varit nykter?:____________ 

Hur skulle du beskrivit dig själv innan du fastnade i beroendet? 

Självbild 

Självförtroende 

Självförmåga 

Självkänsla 

Hur skulle du beskrivit dig när du var aktiv beroendet? 

Självbild 

Självförtroende 

Självförmåga 

Självkänsla 

Hur skulle du beskriva dig idag? 

Självbild 

Självförtroende 

Självförmåga 

Självkänsla 

Hur tror du att det faktum att du genomgått 12-stegsbehandling inom anstalt har 

påverkat utfallet av behandlingen för dig? 

  



 

 

 

 

Bilaga 3: 12-stegsprogrammet  

 

De 12 stegen 

1. Vi erkänd 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 uppfattar 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 en lista över alla de personer som vi 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 

styrkan att utföra den. 

12. När vi, som resultat av dessa steg, själva haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra 

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

angelägenheter.  

  

  



 

 

 

 

Programmet 

Detta avsnitt har blivit granskat av två 12-stegsterapeuter som är verksamma inom 

Kriminalvården vid den anstalt där studien genomfördes. Orsaken till dessa granskningar är 

att säkerställa att informationen är korrekt då Kriminalvårdens 12-stegsbehandling skiljer sig 

lite från hur behandlingen och/eller stegarbeten går till utanför murarna. 

 

12-stegsbehandling inom anstalt är i huvudsak utformat som ett grupprogram där alla som bor 

på samma avdelning även går i samma terapigrupp. Denna terapigrupp leds av en utbildad 12-

stegsterapeut som i många fall själv har erfarenhet av eget aktivt beroende eller har närstående 

som har varit eller är aktivt beroende. Det är heller inte ovanligt utan att terapeuten har egna 

erfarenheter av att vara intagen inom Kriminalvården. 

 

Behandlingen är uppdelad i 4 segment: 

(1) Introduktion: här får deltagaren göra uppgifter individuellt som ett förarbete inför 

grundbehandlingen. De uppgifter som här görs är Livssituation samt Symtom och faser. Vilka 

alla redovisas inför terapigruppen. 

(2) Grundbehandling: I detta segment så arbetar deltagaren med steg 1-3 i form av 

uppgifter som görs individuellt. Uppgiften till steg 1 är inriktade mot att definiera deltagarens 

problem samt erkänna nederlag. Uppgifterna till steg 2 är inriktade mot öppet sinnelag och tro 

på att det finns en lösning på problemet som definierades i steg 1. Uppgifterna till steg 3 är 

inriktade mot beslutsfattande samt att lämna över kontrollen till någon form av yttre kraft, 

antingen i form av någon högre makt eller i form av gruppen. Utöver dessa uppgifter så görs 

ett antal mindre uppgifter som främst går ut på att kartlägga deltagarens liv och beroende. 

Alla uppgifter redovisas inför terapigruppen. Grundidén med segmentet är att komma till 

insikt om att deltagaren har ett problematiskt alkohol-/droganvändande men även att det finns 

lösningar på problemet. 

(3) Förlängd behandling del 1: I detta segment arbetar deltagaren med steg 4-7 som görs 

individuellt. Steg 4-5 hör ihop på så sätt att steg 4 innebär en moralisk självrannsakan och steg 

5 att erkänna inför terapeuten vad deltagaren kommit fram till i arbetet med steg 4. Även 

uppgift 6-7 hör ihop genom att i steg 6 titta på vad det skulle innebära att hålla fast vid de 

brister och karakärsdefekter hos deltagaren som framkommit i arbetet med steg 4-5. Steg 7 

innebär att lista upp alla brister och karakärsdefekter och sedan se vad deltagaren skulle kunna 

byta ut dem emot i form av de andliga principer som förekommer inom programmet. Även i 



 

 

 

 

detta segment finns ett antal andra uppgifter som görs utöver själva steguppgifterna som 

främst är att se som övningar i att göra den förändring som steg 6-7 föreslår. Alla dessa 

redovisas inför grupp förutom steg 4-5 som redovisas individuellt för en av terapeuterna. 

Orsaken till detta är att det kan framkomma mycket som deltagaren kanske inte vill redovisa 

inför terapigruppen. Grundidén med detta segment är att ägna sig åt introspektion, att komma 

fram till vad deltagaren har för brister samt börja arbeta med dessa. 

(4) Förlängd del 2: I detta segment så arbetar deltagarna med steg 8-9 vilka hör ihop 

genom att deltagaren i steg 8 listar upp alla de personer som denne har skadat eller felat emot 

och steg 9 innebär att deltagaren tar personlig kontakt med dessa personer och erbjuder en 

gottgörelse samt erkänner sitt felande. Däremot finns undantag, deltagaren skall inte kontakt 

om det på något sätt kan tänkas vara till skada för personen som kontaktas eller tredje part. 

Huruvida dessa steg redovisas inför terapigruppen eller ej beror i stort på om deltagaren så vill 

eller ej samt hur gruppdynamiken för den specifika gruppen ser ut. Om deltagaren väljer att 

redovisa inför grupp så censureras emellertid redovisningen genom att inga namn på personer 

som av deltagaren tas upp i steg 8-9 nämns. Utöver detta så görs även en uppgift som går ut 

på att finna risker som kan generera återfall samt hur dessa risker skall hanteras. Grundidén 

med detta segment är att ta steget ut från att granska sig själv till att granska vad deltagaren 

gjort mot andra samt ett försök till försoning genom erbjudande av gottgörelse.  

Utöver att deltagarna gör dessa uppgifter, redovisar inför grupp och även lyssnar på 

andras redovisningar så håller 12-stegsterapeuten även föreläsningar om olika ämnen som 

följer terapeutens arbetsbeskrivning. 

När dessa segment är avklarade kan den intagne bli förflyttad till den avdelning som var 

av intresse för denna studie. Där förväntas även att deltagaren arbetar med steg 10-12. 

 

Observeras bör att den exakta formen för hur redovisningar av stegen och andra uppgifter ser 

ut kan emellertid variera lite mellan de olika anstalter som bedriver 12-stegsbehandling. 
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