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Abstract 

The purpose with this study is to examine how the twelve-step program is described by 

the author J Keith Miller (2004) in his book Steg in i livet and by the author Olle Carlsson 

(2012) in his book 12steg för hopplösa. The aim for the study is to highlight the twelve 

steps usage on people without addiction problems. In the study, the two author’s thoughts 

and experience of the twelve-step program is analysed and interpreted by Pargaments 

(1997) theory of religious coping. The research questions in this study are: 1. How is the 

twelve-step program described by Olle Carlsson and J Keith Miller based on Pargaments 

theory of religious coping concerning conservation and transformation of significance? 

2. How is negative and positive religious coping described from a religious coping per-

spective by Olle Carlsson and J Keith Miller in their books about the twelve-step pro-

gram? The method used is a qualitative method with hermeneutical approach and a theo-

ry driven analyse in Template Analyse Style. The conclusions are sorted in three themes 

on the basis of Pargaments (1997) theory; conservation, transformation of significance 

and positive and negative religious coping. Placed in conservation of significance is cate-

gory 2; sin, confession and forgiveness and category 3; social support because this main-

ly motivated people to maintain good habits. Placed in transformation of significance is 

category 1; admit powerless and let go. This aspect where described as important for the 

statement of the twelve-step program and a radical change in life. Placed in themes posi-

tive and negative religious coping is category 4; the relation to and the image of/to God 

or a higher power. This is because the authors highlight the important aspects of this 

regarding faith and that it is part of the description of positive and negative religious cop-

ing. 

 

Keywords: The twelve step program, religious coping, Alcoholics Anonymous, spirituali-

ty, self-help groups. 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Bakgrund 

Tolvstegsprogrammet är en behandlingsform som har sitt ursprung i Anonyma 

Alkoholisters (AA) tolvstegsprogram. AA har sin bakgrund i Oxfordgrupprörel-

sen i USA. Oxfordgrupprörelsens syfte var bland annat att betona det personliga 

kristna livet och komma ifrån traditionell kristendom, vilket kunde ske genom att 

dela andliga erfarenheter mellan människor i grupper med medlemskap. AA star-

tades senare med påverkan från Oxfordgrupprörelsens verksamhetsidéer men ut-

formades specifikt för alkoholister (Rönnberg, 2007, s. 28-33, s. 42). AA är en 

gemenskap som startades i Ohio 1935 av en börsmäklare och kirurg som hade 

egna alkoholproblem. I organisationen ses alkoholism som en sjukdom. I öppna 

och slutna möten delar människor med sig med andra av liknande erfarenheter. 

Genom de tolv stegen får medlemmarna vägledning till ett friskt liv. AA finns i 

180 länder och det finns 113 000 grupper. Ingen medlemsförteckning förs så anta-

let medlemmar är okänt men grupperna rapporterar medlemmar och en bedöm-

ning av AA är att det finns omkring 2 045 000 medlemmar i världen år 2010 (AA 

i Sverige, 2009; Fakta om anonyma alkoholister, 2009). Organisationen beskriver 

sig inte ha någon ledning utan för gruppernas möten utses ordförande, sekreterare 

osv. för att mötena ska kunna fungera. AA har inte heller några medlemsavgifter 

utan lever på de bidrag som kommer in från andra. Dessutom så säger sig AA inte 

anknyta till exempelvis någon religion eller politisk organisation (Ibid.).  

I Sverige formades under 1990-talet Brommadialogen av teologen och författa-

ren Harry Månsus. Det är en kristen recoveryorganisation i ett projekt under 

Svenska Baptistsamfundet. Recoveryrörelsen har en grund i USA och Oxford-

grupprörelsen samt AA:s tolvstegsprogram. I recoverygrupperna hos Brommadia-

logen används tolvstegsprogrammet och dess idéer. I dessa grupper samtalas och 

delas olika erfarenheter kring exempelvis relationer, andlighet och miljö. Brom-

madialogen är ett utåtriktat projekt genom att det söker sig till människor utanför 

kyrkan som har ”en längtan efter andlighet och tillfrisknande” (Rönnberg, 2007, s. 

130). Som förebild för Brommadialogen har bland annat VuxenDialogen i 

Svenska kyrkan varit. Det är samtalsgrupper som har metoder som kan kännas 

igen från AA:s traditioner, dock inte lika tydlig koppling till AA som Brommadia-

logen har. Syftet med Brommadialogen är att förnya den kristna kyrkan och 

komma i kontakt med människors vardagsliv. Samarbete finns även mellan 

Brommadialogen och Svenska kyrkan i olika former (Ibid. s. 159-160, 167). 

Socialstyrelsen ger en guide för behandling enligt tolvstegsbaserad behandling. 

Där tas även riktlinjer upp för alkohol eller narkotikaberoende. Socialstyrelsen 

belyser skillnaden mellan AA:s självhjälpsgrupper utan specialister och behand-

ling enligt tolvstegsmodellen i privat samt offentlig vård med specialistkompe-

tens, exempelvis terapeuter (Metodguide Socialstyrelsen, inget datum). 
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Då AA har en historisk bakgrund i en kristen organisation och en anknytning till 

andlighet så är det intressant att se om religiös coping finns samt hur den gestal-

tas. Senaste tiden har även självhjälpsgrupper eller samtalsgrupper i exempelvis 

Svenska kyrkan börjat använda tolvstegsmodellen som en typ av vägledning av 

olika livsproblem utan direkt koppling till missbruksproblematik. 

 

    

1.2. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att undersöka religiös coping i tolvstegsprogrammet. 

Detta kommer att studeras genom två författares perspektiv i deras böcker om 

tolvstegsprogrammet; J Keith Millers Steg in i livet och Olle Carlssons Tolv steg 

för hopplösa. Avsikten med uppsatsen är att fokusera på tolvstegsprogrammets 

inriktning på bred livsproblematik som inte kan lösas på egen hand av människor. 

Utgångspunkten är hur AA:s egen beskrivning av tolvstegsprogrammet genom 

viss anpassning kan bli användbar utanför den ursprungliga användningen på al-

koholmissbruk. De två författarnas egna tankar och erfarenheter från tolvstegs-

programmet analyseras och tolkas utifrån religionspsykologisk copingteori. 

1.3. Frågeställningar 

 Hur beskrivs tolvstegsprogrammet av Olle Carlsson och J Keith Miller 

utifrån Pargaments religionspsykologiska copingteori om bevarande och 

transformerande av signifikans?  

 Hur beskrivs negativ och positiv religiös coping i Olle Carlssons och J 

Keith Millers böcker om tolvstegsprogrammet ur ett religionspsykol-

giskt perspektiv? 

1.4. Definitioner 

1.4.1. Tolvstegsprogrammet 

Utgångpunkten för Millers och Carlssons beskrivningar är tolvstegsprogrammet 

utformat av AA. Det beskrivs av AA själva som ett radikalt beslut att börja med 

stegen: ”Våra berättelser avslöjar i stora drag hur vi var, vad som hände med oss 

och hur vi nu är. Om du har beslutat att du vill ha vad vi har och är villig att göra 

allt för att uppnå det – då är du mogen att ta vissa steg” (AA i Sverige, 2003, s. 

92). Vidare är dessa steg formade mot alkoholproblematik och att finna Gud: 

”Kom ihåg att det handlar om alkohol – listig, falsk och stark! Utan hjälp blir den 

oss övermäktig. Men det finns en som har all makt – denne ende är Gud. Må du 

finna honom nu!” (Ibid. s. 92-93). Då det är AA:s tolvstegsprogram som är bak-

grund till denna studie samt författarnas beskrivningar av användningen av tolv-

stegsprogrammet redovisas här AA:s tolv steg. Det som kommer bortses från i 

denna studie är beskrivningarna av alkoholproblematik.  

 
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. 
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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 gott-

göra 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 – så-

dan 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 an-

gelägenheter (AA i Sverige, 2003, s. 93-94). 

 

 

1.4.2. Bred livsproblematik och icke-missbruk 

Millers beskrivning följer till största delen AA:s beskrivning av tolvstegspro-

grammet, men dess tillämpning beskrivs mer till en bred livsproblematik hos 

människan. En viss anpassning av AA:s tolv steg har gjorts. Den största skillna-

den mot ovan beskrivna steg är att ”synden” ersätter ”alkoholen” i steg ett (Miller, 

2004, s. 284). Carlssons beskrivning av de tolv stegen är mer omarbetade, ”Jag 

har delat in stegen i tolv övergripande teman, översatt dem till vår tids språk och 

försökt göra dem mer användbara. Jag skriver inte på uppdrag av tolvstegsrörel-

sen. Det här är mina personliga reflektioner och min egen förförståelse av hur det 

kan komma sig att en rörelse, som började med två gravt alkoholiserade män i 

USA på trettiotalet, har kunnat få sådan genomslagskraft i vår tid.” (Carlsson, 

2012, s. 10-11). Utifrån att materialet i denna uppsats är inriktad på bred livspro-

blematik och inte huvudsakligen missbruk, kommer därför en inriktning mot icke-

missbruk användas. AA:s tolvstegsprogram med inriktning på alkohol och narko-

tikamissbruk kommer därför inte analyseras, utan användningen av de anpassade 

formerna i Millers och Carlssons beskrivningar av tolvstegsprogrammet. Förelig-

gande studie kommer alltså fokusera på all tänkbar livsproblematik som inte hu-

vudsakligen klassas som missbruk och där personen inte kan lösa problemet på 

egen hand.  

 

 

1.4.3. Coping och religion 

Copingbegreppet i denna studie kommer följa Pargaments beskrivning, vilken 

utgår från att människan söker efter mening i stressfyllda tider. Det beskrivs som 

en kontinuerlig process vilket är en likhet till religion. Skillnaden till religion är 

att coping inte nödvändigtvis behöver ha en koppling till det heliga, coping är 

alltså istället relaterat till händelser av stress som behöver hanteras (Pargament, 

1997, s. 90). I fråga om religionens roll i coping beskriver Pargament religion 

även som ett sökande efter mening men att det är kopplat till ”det heliga” (Ibid. s. 

32). Mening och det heliga kan innebära många olika saker för människor menar 

Pargament, detta perspektiv av religion har därför en öppenhet för en traditionell 

utövad tro såväl som praktiserande av religion i nya religiösa rörelser (Ibid.). 
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1.5. Avgränsning 

Uppsatsen kommer fokusera på religiös coping som kommer fram i två olika 

böcker om tolvstegsprogrammet. Därmed är det två olika författares syn på tolv-

stegsprogrammet som detta arbete fokuseras på. Böckerna är dessutom mer inrik-

tade på en bred syn på olika livsproblematik och således inte enbart alkoholmiss-

bruk. Religiös coping beskriver även en viss inriktning av coping och ger därför 

inte ett lika brett perspektiv som copingen inom psykologin beskriver. 

1.6. Forskningsgenomgång 

Databassökningar har gjorts i Uppsala universitetsbiblioteks databas som får fram 

träffar från olika databaser och tidskrifter, Disa, LIBRIS samt DiVA. Sökningar 

gjordes 24, 27, 28/4 2015 med följande sökord och träffar:  

”religios coping+social support”(43), ”religiös coping+anonyma alkoholister” 

(0), ”religiös coping tolvstegsmodellen” (0), ”religios coping+ anonymous alco-

holism” (580), ”anonyma alkoholister” (136), ”coping+anonymous alcoholism” 

(442), ”anonyma alkoholister+spiritualitet” (0), ”anonyma alkoholister 

+andlighet” (0), ”12-step program+spirituality” (1440), ”12-step pro-

gram+coping” (2107), ”självhjälpsgrupper coping”(7), ”self-help 

groups+coping” (16297), “criticism+anonymous alcoholism” (128), ”kri-

tik+anonyma alkoholister” (0), ”självhjälpsgrupper” (30). 

 

 

Forskningsgenomgången har dels fokuserat på studier på AA och tolvstegspro-

grammet med inriktning på coping samt spiritualitet där flera studier hittades i 

databassökningarna. Även om inte just AA:s tolvstegsprogram säger sig tillhöra 

någon kyrka eller kräva att deltagarna ska bekänna sig till någon specifik religion, 

finns ändå en historisk koppling till kyrkan och en spirituell inriktning med ele-

ment som anknyter till kyrkan. Exempelvis betoningen på förlåtelse i de tolv ste-

gen. Därför är det intressant att se på studier vilka behandlar religionens roll hos 

människor i utsatta livssituationer. Även att lyfta fram nyanser av olika betydelse-

fulla aspekter av coping samt självhjälpsgruppers betydelse för människors hälsa, 

då det är inslag som kan finnas i tolvstegsprogrammet. Studier om coping, själv-

hjälpsgrupper och religionens inverkan på coping kommer redovisas i kapitel 

1.6.2. 

 

 

1.6.1. Studier på tolvstegsgrupper och AA 

Majer, Drouge och Jason (2012) beskriver i sin studie olika copingstrategier i 

tolvstegsmodellen. 84 deltagare rekryterades från två olika grupper. En grupp på 

42 medlemmar från en tolvstegsgrupp hos AA och en grupp på 42 medlemmar 

från ett rehabiliteringshem (Oxford Hus). Deltagarna fick besvara två olika fråge-

formulär om deras bakgrund och hur deltagandet såg ut i de olika grupperna. Ma-

jer et al. utgår i sitt resultat från tre olika copingstrategier; problemfokuserad, 

emotionellt inriktad samt socialt stödjande coping. Lazarus och Folkman (1984) 

är de som i copinglitteraturen beskriver den problem samt emotionsinriktade co-

pingen. I problemfokuserad coping försöker en individ aktivt göra något åt ett 

problem genom exempelvis förändra målsättning eller lära sig mer om problemet. 

I emotionsinriktad copingsinriktad coping kan det handla om att försöka ignorera 
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ett problem. Majer et al. beskriver även resultatet i en tredje form av copingstra-

tegi i att söka socialt stöd hos individen. Emotionellt inriktad coping, beskrivs av 

Majer et al. vara vanligare hos missbrukare. I denna studie var det mer sällsynt 

med emotionellt inriktad coping hos de som var mer kontinuerligt aktiva i tolv-

stegsaktiviteter, jämfört med de som var aktiva i mindre grad. Majer et al. tolkar 

det som att en rehabilitering från missbruk skiftar från en mer passiv till mer aktiv 

coping då individen är involverad i tolvstegsgrupper. De som deltog aktivt på 

detta sätt utvecklade även socialt stödjande copingstrategier i högre grad (Ibid.).  

Tonigan, Rynes och McCrady (2013) beskriver spiritualitet som en föränd-

ringsmekanism i tolvstegsprogrammet. 130 AA deltagare intervjuades i semi-

strukturerade intervjuer efter 3, 6 och 9 månader, även olika frågeformulär använ-

des. Studien ansågs ha hög extern validitet, då deltagarna bland annat hade mindre 

socialt stöd och högre arbetslöshet än tidigare studier på tolvstegsdeltagare. Som 

mått på spiritualiteten användes en enkät; Religious Background and Behavior 

(RBB), vilken används i de flesta studierna för att mäta spiritualitet inom AA. 

Tonigan et al. påtalar att det spirituella växandet är den viktigaste förändrings-

mekanismen i tolvstegsprogrammet och att ett spirituellt uppvaknade är ett mål i 

AA:s tolvstegsprogram. Resultatet i studien var att deltagandet i AA-möten på-

verkade till högre spiritualitet samt gav ett minskat alkoholbruk hos deltagarna. 

Det visade sig också att deltagarnas tidiga motivation och villighet att delta i tolv-

stegsmöten samt en hög närvaro hos dessa var en viktig faktor de första tre måna-

derna. Deltagare med hög motivation och närvaro på AA-möten kunde använda 

de positiva effekterna från spirituella faktorer i högre grad jämfört med de som 

inte var lika motiverade och deltog i mindre grad från början (Ibid.).  

Piderman (2007) mätte i sin studie spirituella välmåendet, privat religiösa prak-

tiserandet, positiv religiös coping, tilltron på sig själv att klara sin abstinens samt 

anslutningen till AA hos 74 vuxna under tolvstegsbehandling. De olika variabler-

na mättes genom fem olika självrapporterade skalor hos deltagarna i studien. Re-

sultatet visade att alla variabler ökade och att spiritualitet kan öka under behand-

ling. Piderman påvisar även en koppling mellan spiritualitet samt variabler associ-

erande med långtidståterhämtning. 

Dosset (2013) har gjort en kvalitativ studie för att klargöra det spirituella språ-

ket i missbruk och tillfrisknande. Dosset studerade vad som menas med spirituali-

tet i tolvstegsprogrammet och vilka problem en spirituell approach kan innebära. 

Det ansågs vara viktigt för socialarbetare som kommer i kontakt med olika tolv-

stegsinriktningar. Materialet i studien kommer från ett projekt; ”Higher Power 

Project”, en kvalitativ undersökning av tolvstegsprogrammet samt även material 

från övriga studier kring tolvstegsprogrammet. De flesta deltagarna från ”Higher 

Power Project” anser att den grundläggande spirituella approachen i tolvstegspro-

grammet ligger i erkännandet av ens egen maktlöshet. Då individer erkänner en 

maktlöshet inför sitt missbruk måste de således söka kraft utanför sig själva för att 

de ska förbli nyktra. I steg tre uttrycks detta: ”Vi beslöt att lägga vår vilja och våra 

liv i Guds händer, sådan vi uppfattade honom” (AA i Sverige, 2003, s. 93). Även 

att hjälpa andra i AA hos deltagarna sågs som en spirituell aspekt. Kritik i littera-

turen mot tolvstegsmodellens spirituella inriktning behandlas också av Dosset. 

Denna kritik sammanfattas i fyra områden; att tolvstegspiritualitet är en form av 

religion, negativt för kvinnor (bland annat på grund av patriarkala språket hos 

AA), att AA har en kristen eller judisk förståelse och därför fungerar bättre i de 

kontexterna. Den fjärde punkten i kritiken behandlar det spirituella sjukdomsbe-

greppet, vilket anses stärka stigmat utöver alkoholismen och att individen inte tar 
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sitt ansvar på grund av ”maktlösheten”, vilket innebär att problemet då kvarstår 

(Ibid.).     

Cheney et al. (2014) undersökte religiösa och spirituella aspekter på att dra ned 

på samt sluta med kokain bland afroamerikaner i Arkansas i södra USA. 28 delta-

gare i ett pågående kokainmissbruk undersöktes kvalitativt i områden där afroa-

merikanska kyrkan har en stor betydelse för människor. Under två år samlades 

data in genom semistrukturerade intervjuer med 51 kokainmissbrukare. En enkät 

gjordes även på ett separat urval av 200 deltagare om behovet av omsorg, spiritua-

liteten och religionens påverkan på kokainmissbruket. Urvalen gjordes ute på fäl-

tet i kända missbruksområden. Av de 51 som intervjuades pratade 28 om religion-

ens och spiritualitetens inverkan på kokainmissbruket. De flesta av dessa 28 del-

tog i olika tolvstegsprogram. Många av de 28 som pratade om religion och spiri-

tualitet nämnde Guds betydelse för att ge styrka, så att de kunde skära ned på sitt 

kokainmissbruk. Deltagarna använde även religiösa gester, symboler och skrifter 

för att tolka och förstå deras missbrukserfarenheter. Exempelvis kunde olika be-

rättelser i Bibeln öka denna förståelse. Deltagande i religiösa aktiviteter hade 

också betydelse för deltagarna genom bland annat körer, gudstjänster, diakonsam-

tal och bibelstudiegrupper. Personlig relation till Gud var även något som fram-

kom som viktigt för stöd och vägledning samt en förväntan att Gud skulle hjälpa 

dem. Chenye påtalar vikten av att vara känslig för kulturella faktorer som kan ha 

betydelse för missbruk. Som i detta fall med religion och spiritualitet och att ett 

samarbete mellan kyrka samt vården kan minska ett gap dessemellan, vilket även 

kan minska kokainmissbruket i detta fall (Ibid.). 

Shari och Lloyd (2007) gjorde en kvalitativ undersökning av studenters reakt-

ion på tolvstegsmöten. 247 studenter i en introduktionskurs till alkohol och drog-

beroende rekryterades till studien. Studenterna följde tolvstegsmötena och skrev 

även reflektioner från dessa möten. 178 (111 kvinnor och 67 män) av de ursprung-

liga 247 studenternas reflektioner analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. I 

början av studenternas deltagande i tolvstegsmötena angav de att de kände ångest 

över den nya erfarenheten och funderingar på om de skulle bli accepterade i grup-

pen. Syftet med deltagandet för studenterna var att de skulle få förstahandsuppgif-

ter från människor gällande missbruk och tillfrisknande, utmana stereotypa före-

ställningar om människor med missbruksproblematik, få kunskap om strukturen 

samt funktionen i självhjälpsgrupper. Studenterna angav att dessa syften uppnåd-

des och att de fick kunskap om det som självhjälpsgrupper kunde ge samt spiritua-

litetens betydelse för tillfrisknandet. Något som framkom i reflektionerna var även 

att det kunde vara svårt att skilja på religion och spiritualitet för studenterna. Ex-

empelvis kunde studenterna vara bekymrade över de mer judiskt-kristna praktise-

randet av böner där man refererade till Gud eller ”Gud som jag förstår honom” 

(Ibid.).  

Mackenzie och Allen (2003) gjorde en naturalistisk inriktad intervjuundersök-

ning av deltagares åsikter om olika alkoholbehandlingar och vad de skulle välja 

för behandling om de hade alkoholproblem. Deltagarna var 54 av ursprungligen 

85 män utvalda, vilka hade medgivit sin medverkan i en longitudinell studie (55 

levde, 25 hade dött samt 5 kunde inte hittas under det åttonde året). De intervjua-

des vid tre tillfällen under år ett, tre och åtta. AA ansågs framförallt ge stöd, vän-

skap och råd och 22,9% av de 54 intervjuade skulle uppsöka AA om de hade al-

koholproblem. Spiritualitet och jobba med stegen rankades inte högst i undersök-

ningen. Det påtalas dock av Mackenzie & Allen (2003) att det var ett litet urval 

och ett större urval på AA behövs för att kunna dra säkrare slutsatser. En anled-
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ning att inte gå till AA var att inte vara överens med filosofin och den stora mötes-

formen, vilket 9,3 % av de 54 tänkte. Den behandling som framförallt valdes var 

Milieu-therapy (en form av psykoterapi i grupp) framför AA som var det andra 

stora valet. En större andel av AA-anhängarna var dock nyktra på långsikt jämfört 

med Milieugruppen. En involvering snarare än enbart mötesdeltagande ansågs 

troligtvis vara mer representerad bland dessa AA-anhängare. En majoritet av de 

alkoholberoende ansåg att motivationen vara nödvändig för tillfrisknande (Ibid.). 

 

 

1.6.2. Studier inom coping, religion och självhjälpsgrupper 

I en kvalitativ undersökning av afroamerikaner ställde sig Marks, Nesteruk, 

Swanson, Garrison och Davis (2005) frågan varför afroamerikaner med hög reli-

giositet lever ett längre och hälsosammare liv. Med hög religiositet menas att del-

tagarna skattat religionens betydelse i deras liv som högt på en tiogradig skala. 

Under två år gjordes kvalitativa semistrukturerade intervjuer i fyra delstater i 

USA. Just kvalitativa studier ansågs vara angeläget då mycket av tidigare forsk-

ning varit kvantitativ och att kvalitativa intervjuer kunde ge mer djup information 

kring processer samt meningsfullhet hos deltagarna som lättare förbises i kvantita-

tiva studier. 32 gifta föräldrar (eller omgifta) afroamerikaner valdes ut. Medianål-

dern för fäderna var 51 år och 49 år för mödrarna. Syftet var även att jämföra hur 

svaren i intervjuerna mellan de bägge könen skildes åt. Just den här gruppen val-

des ut för att den ansågs ha kontakt med både äldre genom deras egna föräldrar 

och med yngre genom deras barn. De kunde då relatera till tre generationer vad 

gäller studiens inriktning. Syftet i studien var att undersöka religionens inflytande 

på coping och stress, familjeprocesser, hälsa samt långtidslevnad. Intervjuerna gav 

svar om att kyrkan kunde ha en avgörande roll för hur det gick för människor. 

Speciellt när det gällde att hålla folk borta från gatan där kriminalitet och droger 

kunde ta över människors liv. Fäderna diskuterade detta faktum mer ingående än 

mödrarna, vilket kan bero på att mer män hamnar på gatan. Kyrkan var även ett 

viktigt socialt stöd för människor i vardagen med ett brett nätverk. Bönens roll 

som copingresurs var en viktig faktor som framkom, speciellt mödrarna diskute-

rade bönens roll ingående. De praktiserade även bönen mer socialt med andra än 

männen (Ibid.). 

Aglen, Hedlund och Landstad (2011) har gjort en forskningsöversikt över stu-

dier på självhjälpsgrupper i Norden. Målet med forskningsöversikten var att finna 

systematisk kunskap om meningen med självhjälp och självhjälpsgrupper när 

dessa användes som en metod för långvariga hälso- eller mentala hälsoproblem. 

83 studier valdes ut år 1999-2009 där bland annat missbruksproblematik inklusive 

alkohol valdes bort i urvalet. 41 av studierna var kvantitativa samt 36 kvalitativa. 

Vissa studier undersökte effekten av självhjälpsgrupperna och copingkapaciteten 

samt det sociala stödet. Av denna anledning kan studien vara intressant då annan 

problematik lyfts fram, jämfört med många andra studier som av tradition behand-

lar alkoholproblematik i självhjälpsgrupper. Fyra större kategorier karakteriserade 

studierna; självhjälp som en intrapsykisk process, självhjälp som interpsykisk eller 

grupprocess, självhjälp som coping, känsla av sammanhang eller empowerment 

samt självhjälp som en kompletterande terapi. Självhjälp som intrapsykisk pro-

cess handlade om förståelse, handla, accepterande och meningsskapande. Själv-

hjälp som interpsykisk eller grupprocess innehöll element av att utbyta erfarenhet-

er, ge ömsesidigt stöd vilket ledde till mer välmående och bättre insikt i hantering 

av sjukdom i vardagen. Copingstudierna beskrevs handla om att kontrollera krop-
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pen och livet som en självhjälpsprocess. Empowermentstudierna handlade om att 

motivera och sätta igång de egna resurserna samt få kontroll i livet. Känslan av 

sammanhang behandlade teman av att skapa sammanhang, acceptans och åter-

hämtning trots begränsningar på grund av sjukdom eller funktionshinder. Själv-

hjälp som kompletterande terapi innehöll alternativa metoder som exempelvis 

healingmetoder (Ibid.). 

Persson och Rydén (2006) har gjort en kvalitativ intervjuundersökning av 26 

personer för att få större förståelse av effektiv coping hos människor med kronisk 

sjukdom eller handikapp. De påtalar vikten av just intervjuer för att få en mer 

mångsidig helhetsförståelse av hur individuell samt komplex copingen kan vara 

hos människor. I sitt resultat fann de fem kategorier; självförtröstan, problemre-

ducerande aktiviteter, förändring av värderingar, social förtröstan samt minime-

ring. Själv-förtröstan handlade om att vara oberoende, bekämpa känslor av hjälp-

löshet och inte låta ödet ta över. Problem-reducerande aktiviteter kunde vara att 

planera inför framtiden, lära sig mer om sjukdomen eller teknik som bidrog till 

mindre problem. Förändring i värderingar innehöll förändring i vad som ansågs 

viktigt i livet, finna nya meningar och intressen i livet. Social förtröstan var en 

kategori med det sociala stödet i omgivningen med familj, vänner och släktingar. 

Även stödet från de med likartad problematik var betydelsefullt samt att det soci-

ala bidrog till att kunna komma ut och träffa människor trots sjukdomen. Minime-

ring var att tona ned hotet med sjukdomen, att se till positiva aspekter samt för-

ändra negativa aspekter, vilket gav en förtröstan (Ibid.).  

För att studera den kulturella bakgrunden och hur människor hanterar ensamhet 

gjorde Neto (2004) en kvantitativ enkätundersökning på 36 deltagare från Kanada 

och 105 deltagare från Portugal. Ensamhet är något som sammankopplas med 

många sjukdomar som exempelvis alkoholism, depression och psykosomatiska 

sjukdomar (McWhirter, 1990; ref i Neto, 2004). Deltagarna var 60-83 år gamla 

och av dessa var 38 % gifta, 15 % singlar samt 47 % änklingar/änkemän. Enkäten 

innehöll 86 frågor om hur deltagarna hanterade ensamhet och avsåg ge en variat-

ion i copingstrategier vad gäller ensamhet. Strategier var indelade i sex faktorer i 

enkäten. Faktor 1 innehöll reflektion och acceptans; att vara själv med de rädslor 

som ensamhet bidrar till samt accepterande av ensamheten. Faktor 2 innehöll 

självutveckling och förståelse; att växa som människa och exempelvis delta i olika 

organiserade grupper eller söka professionell hjälp samt stöd. Faktor 3, socialt 

stöd, var det sociala nätverket. Faktor 4, distansering och förnekelse kunde vara 

att hantera ensamheten med alkohol, droger eller andra undvikande beteende. 

Faktor 5, religion och tro, var kontakt med en Gud eller religiös grupp för att 

praktisera tron och därmed bli stärkt. Faktor 6, ökad aktivitet innehöll vardagliga 

aktiviteter eller gruppaktiviteter. Studien gav ett resultat av att den kulturella bak-

grunden spelar roll för hur deltagarna i Kanada samt Portugal hanterade ensamhet 

speciellt vad gäller reflektion och acceptans, distansering och förnekelse samt 

religion och tro. Nordamerikanerna hade de högsta värdena på reflektion och ac-

ceptans, distansering och förnekelse samt religion och tro. En mer välkomnande 

ensamhet kännetecknade och hjälpte nordamerikanerna. Nordamerikanerna hade i 

denna studie förvånansvärt ett högre värde på religion och tro. Förvånande då por-

tugiserna växt upp i en romersk-katolsk kultur med en mer traditionell syn, bland 

annat på bön. Neto reflekterar dock över att det kan vara så att portugiserna ber 

dagligen men inte ser det som en copingstrategi för att hantera ensamhet utan som 

ett vardagligt liv. 
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Strang och Strang (2001) lyfter fram meningsfullheten och dess koppling till co-

ping i en kvalitativ studie där de intervjuade 20 cancerpatienter och 16 av deras 

närmaste anhöriga. Målet med studien var att undersöka till vilken grad cancerpa-

tienter och deras närmaste anhöriga kunde klara av, begripa och skapa mening i 

deras situation. Syftet var även att undersöka om spiritualitet kunde vara positivt 

eller negativt kring sjukdomen. Dessutom ville de se hur dessa mål kunde härle-

das till Aron Antonovsky’s begrepp känsla av sammanhang (KASAM). Intervju-

erna fokuserade på begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet samt om spirituali-

tet bidrog till känsla av sammanhang. Copingmekanismer med element av begrip-

lighet i studien var informationssökande, intellektualisering, omdefiniering samt 

rationalisering. Copingmekanismer som ökade hanterbarheten fanns tydligast i 

positiv omvärdering, omdefiniering samt tron på ens egen styrka. Meningsfullhet 

visade sig i sociala nätverket av familj och vänner men även i jobb, fritidssyssel-

sättningar samt tro. Det visade sig dock att personer med bra sociala nätverk och 

jobb trots detta kunde uppleva livet som meningslöst. ”Fighting spirit” var något 

som gestaltade de respondenterna som klarade sig ganska bra, vilka hade en tro på 

sig själva, andra, eller Gud, ett hopp i en positiv livssyn samt kärlek till familj, 

jobb eller vänner. Strang och Strang ansåg vidare att det finns en koppling mellan 

coping, känsla av sammanhang och spiritualitet men att de inte är fullt utbytbara 

mot varandra. Framförallt fanns en relation mellan känsla av sammanhangs me-

ningsfullhet och spirituella meningsfullheten. Det lyfts även fram att det inte finns 

någon enhetlig beskrivning av ”en spirituell dimension” samt att spiritualitet inte 

behöver vara synonymt med religiositet. Genom en bredare syn på spiritualitet i 

frånvaron av religion och dess koppling till existentiell mening i alla livserfaren-

heter hos människor, blir det möjligt att se spirituella frågor samt spirituella behov 

(Speck, 1988; ref. i Ibid.). 

 

Forskningsöversikten beskriver tolvstegsprogrammets betydelse i ett copingper-

spektiv samt religiöst copingperspektiv. Dessutom presenteras hur copingen kan 

se olika ut beroende på kultur, religion och problematik hos individen. En belys-

ning av självhjälpsgruppers betydelse på copingen har slutligen lyfts fram. Det 

tomrum som finns är framförallt forskning på tolvstegsprogrammets användning 

för människor på en bred livsproblematik utan koppling till missbruk. De flesta 

studierna är dessutom gjorda i USA och ett svenskt perspektiv på religiös coping i 

tolvstegsprogram finns även som ett tomrum. 

1.7. Material 

Det material som används i denna uppsats är Olle Carlssons bok Tolv steg för 

hopplösa samt J Keith Millers Steg in i livet. Olle Carlsson ger en tolkning av 

tolvstegsprogrammet genom att gå igenom de tolv stegen och där ge sina reflekt-

ioner samt hur det kan användas på människor som inte har missbruksproblematik 

(Carlsson, 2012, s. 7-11). Rönnberg (2007, s. 102-103) beskriver i sin avhandling 

att det är en kristen variant av tolvstegsprogrammet som Miller inriktat till olika 

behov hos människor i Steg in i livet. Boken riktar sig inte bara till kristna men 

har en tydlig koppling till kristen tro. Miller skriver själv: ”I den här boken har jag 

försökt ta med läsaren in i det andliga skeendet i vart och ett av stegen för att han 

ska få smaka på den erfarenhet av helande och växande som det här sättet att över-
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lämna oss till en högre makt innebär – en högre makt som för oss kristna är Jesu 

Kristi Gud” (Miller, 2004, s. 19).  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Som teori kommer Pargaments religionspsykologiska copingteori användas. Först 

redovisas översiktligt Pargaments beskrivning på coping. Därefter kommer en 

beskrivning av religionspsykologiska copingteorin om positiv och negativ religiös 

coping samt bevarandet och transformerande av signifikans. 

 

 

Stress 

Pargament förklarar coping som sökandet efter signifikans när människan upple-

ver stress. Det är en ständigt pågående process och därför inte stillastående, män-

niskan har ett ständigt sökande efter signifikans i livet (Pargament, 1997, s. 90-

91). Hur stressfylld en händelse upplevs är även relaterat till en primär och sekun-

där bedömning av situationen. I den primära bedömningen fokuseras på hotet mot 

sådant som betyder något för människan. Hur pass stressfylld en situation upplevs 

beror på hur mycket av det signifikanta som bedöms vara skadat, hotat eller utma-

nat för individen. I en sekundär bedömning fokuserar individen på om den har de 

resurser för att hantera situationen samt hur bördorna tidigare i livet påverkar han-

teringen av situationen (Pargament, 1997, s. 96-98). Människan har genom orien-

teringssystem att förhålla sig till ens copingresurser och de aktuella svårigheterna 

i copingen samt hur människans historia av svårigheter ser ut. Orienteringssyste-

met behöver även resultera i någon form av copingmekanism i den aktuella situat-

ionen för människan (Ibid. s. 99-104). 

 

 

Signifikans 

Signifikans beskrivs som en fenomenologisk betydelse för människan då det är en 

känsla av meningsskapande genom att människan fokuserar på det som är viktigt 

och betydelsefullt i livet. Det kan också beskrivas genom signifikans till olika 

objekt, som exempelvis materiella saker eller fysiska, psykologiska, sociala eller 

spirituella meningar i livet. Allt är inte bra saker som människan söker signifikans 

efter, droger är ett sådant exempel. Människan beskrivs även ha en motivation till 

att söka signifikans i livet, även om den tidvis kan vara frånvarande. Under tider 

som kan verka totalt frånvarande av signifikans, under exempelvis depressiva pe-

rioder, kan det trots allt finnas ett hopp och sökande (Ibid, s. 92-94). 

Sökandet efter signifikans i stressfyllda situationer görs antingen genom beva-

rande eller transformering av signifikansen. Den bevarande signifikansen beskrivs 

vara vanligaste första gensvaret på en stressfylld situation medan transformering 

kommer senare för individen (Pargament, 1997, s. 106-110). Andra antagande 

Pargament lyfter fram kring coping är att människor tenderar att använda coping 

som tilltalar dem, exempelvis inte alltför energikrävande metoder samt att coping 
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påverkas av den aktuella kulturen. Pargament beskriver även att bra coping hittas 

först i resultatet samt i copingprocessen. Det finns inte heller någon enkel väg till 

bra coping utan att det beror på problemets art samt individen själv (Ibid. s. 114-

122).  

 

 

2.1.1. Religiös coping 

Religiös coping beskrivs även som positiv och negativ (Pargament, Smith, Koe-

nig, & Perez, 1998: ref i Paloutzian & Park, 2013, s. 563). Den positiva religiösa 

copingen karakteriseras av en säker relation till Gud och en spirituell kontakt till 

andra vilket verkar hälsofrämjande. Den negativa religiösa copingen har en mer 

kämpande karaktär vad gäller heliga aspekter i förhållande till Gud, sig själv eller 

andra samt således mer negativt för hälsan. Det finns även förhållanden i männi-

skors liv där den positiva och negativa religiösa copingen existerar samtidigt, ex-

empelvis då människor i en religiös grupp markerar en gräns till utomstående vid 

en hotfull situation. Det kan stärka den egna gruppen men samtidigt ge en för-

domsfullhet mot utomstående. Den negativa och positiva religiösa copingen visar 

hur komplext den religiösa copingen kan vara hos människor samt att copingen 

inbegriper inte bara psykologiska anpassningsfaktorer utan även en rad aspekter 

på hälsan som exempelvis socialt välmående hos människan (Paloutzian & Park, 

2013, s. 563-566). 

Pargament påtalar vidare att en ny individualism tagit form i religionsveten-

skapliga studier de senaste åren. Termen ”religion” används på traditionella relig-

ioners riter och traditioner. Samtidigt beskrivs människans inre med spirituella 

aspekter, vilket beskrivs överlag som att individen har en transcendent kontakt 

(Emblen, 1992; Legere, 1984; ref i Pargament, 1997, s. 38). Spiritualitet är dock 

samtidigt ett otydligt begrepp (Spilka, 1993; ref i Ibid.). Det är viktigt att se skill-

nader mellan copingprocesser som fokuserar på den stressfyllda situationen och 

religion som funktion för människan. I denna process kan det finnas religiösa in-

slag men behöver inte heller göra det. Religionen är inriktad på det heliga och kan 

vara användbar som copingresurs i stressfyllda situationer men den är inte begrän-

sad till dessa situationer (Pargament, 1997, s. 131). 

Religionsinriktad coping är mer sannolikt att finna bland de som är religiöst ak-

tiva och bland de som har mer bekymmer. Religionsinriktad coping är också van-

ligare i hotfulla situationer samt i sociala kontexter, exempelvis hos vissa försam-

lingar eller kulturer (Pargament, 1997, s. 143).  I sin beskrivning av religionens 

koppling till coping lyfter Pargament fram bevarandet samt transformerandet av 

signifikans.  

 

 

Bevarande av signifikans 

För att bibehålla signifikans kan en individ eller en grupp dra en gräns mellan ens 

egen värld och det hotfulla utanför. På detta sätt stärks banden i den egna gruppen 

genom att värderingar och en livsstil bibehålls i en stressfylld situation. Samtidigt 

beskrivs det som svårt att markera religionen och dess roll i bibehållandet av sig-

nifikans då religionen i ett pluralistiskt samhälle samexisterar med många olika 

trosuppfattningar och livsåskådningar. Även den religiösa uthålligheten har bety-

delse för hur en religiös grupp kan stärka banden i tider av oro och påtryckningar 

från omgivande samhället. Uthålligheten kan gestaltas som en reaktion på något 

hotfullt men även ett proaktivt beslut, genom att välja att stå kvar. Det religiösa 
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stödet från exempelvis andra ledare och präster i en församling samt det altruist-

iska givande från församlingsmedlemmen själv kan vidare ha betydelse som mel-

lanmänskligt religiöst stöd i svåra situationer. Det spirituella stödet en individ 

känner kan vara ett stöd från en gudomlig kraft, vilket även kan sökas i religiös 

litteratur (Pargament, 1997, s. 201-212). 

För att finna signifikans kan även en rekonstruktion som copingstrategi av 

vägen till signifikans tillämpas som både innehåller bevarande samt transformer-

ande mekanismer. Ett religiöst byte är en typ av rekonstruktion av vägen. Det kan 

handla om att byta syn på Gud, exempelvis då den gudsbild som individen har 

från uppväxten inte överensstämmer med situationen i vuxen ålder. Det kan även 

vara att byta religiös grupp med ett mer tilltalande sätt i en stressfylld situation. 

En människa som lever syndfullt enligt religionen kan rekonstruera vägen för in-

dividen, då ritualer och andra religiösa påverkansmetoder kan få individen på ”rätt 

väg” igen genom att stärka en religiös renhet. Religiös omtolkning kan även vara 

en rekonstruktion, genom att livet kan ses ha en mening trots omständigheterna av 

smärta. En händelse kan få en spirituell mening i en omdefiniering av en händelse. 

Exempelvis se att Gud har en mening med det som sker eller som en startpunkt 

för en förändring. I dessa situationer finns det naturligtvis de som inte klarar en 

omtolkning på grund av olika anledningar. Den mänskliga synden beskriven av 

religioner kan dessutom ge en förklaring på något ont som sker, vilket dock även 

kan skuldsätta individen själv. Samtidigt är synden en väg till försoning och förlå-

telse i flera religioner. En situation kan även ses som oförklarlig, vilket är en typ 

av omtolkning av situationen. Ett beslut att det inte går att förklara situationen kan 

göra att vissa problem kvarstår som mysterium och därmed kan situationen få 

mening, då det för individen upplevs som att den inte kan göra något mer. En be-

straffande Gud är en omtolkning som en sista utpost för individen, detta omtol-

kande är inte så vanligt, men är vanligast direkt efter en tragisk händelse och för-

ändras oftast över tid. Tron på det onda som förklaring på svåra händelser kan 

även vara en typ av omtolkning då Guden får motpart till det onda som en kär-

leksfull kraft och livet får ett hopp då livet kan förklaras rättvist. Synen på Gud 

som en begränsad Gud lyfts slutligen fram som en religiös omtolkning. En Gud 

som är begränsad att hjälpa människan i alla situationer, Gud kan dock för det 

beskrivas som kärleksfull (Pargament, 1997, s. 213-231). 

 

 

Transformerande av signifikans 

Förändring står i fokus i denna signifikans men samtidigt finns det en kontinuitet 

då livet trots allt fortsätter för människan i en stressfylld situation. I religiös om-

värdering försöker människan i sina copingstrategier förändra värderingar eller 

hitta nya meningar då det inte fungerat att stå kvar genom att bevara signifikans. 

En total livsförändring är inte det centrala i sökandet utan att det finns en tro på att 

livet har ett yttersta mål, vilket ses som transcendalt, då det går utöver vad som 

personen kan göra på egen hand. Fokus är att hitta något snarare än att det blir en 

givet. Ett sätt är att söka vägledning från Gud i en svår situation, vilket samtidigt 

kan kräva en form av erkännande att individen inte klarar situationen på egen 

hand. Religionen kan även bidra med riter i olika former då människan står i en 

övergångssituation i livet och på detta sätt påverka en förändring av signifikansen. 

Riten kan fungera som en viktig händelse genom att markera en förändring. Sam-

tidigt står dessa ritualer för stabilitet hos individer samt samhällen i exempelvis 

kris (Pargament, 1997, s. 235-240). 



 17 

Genom ett religiöst omskapande gör en individ radikal förändring av signifikan-

sen. I religiös omvändelse förändrar individen sin syn på sig själv genom att iden-

tifiera sig med det heliga. Det finns många olika omvändelser både skadliga och 

hälsosamma vilket gör det svårt att på ett enkelt sätt sammanfatta detta. Ofta är en 

livsförändring målet då något upplevs som grundläggande fel i individens liv. 

Förändring av sig själv är en metod för att nå en livsförändring där det ingår att 

erkänna att individen är begränsad. Det kan även vara så att individen själv inte 

står i fokus längre. Genom att på detta sätt ”ge upp” ges nya perspektiv rum hos 

individen. Ofta har en stress funnits i personens liv under en lång tid före en radi-

kal förändring sker. Förändringen behöver inte heller vara plötslig utan kan 

komma gradvis. Olika copingstrategier kan ha prövats under lång tid innan en 

total förändring sker och kanske har flera misslyckandet redan skett i individens 

olika försök (Pargament, 1997, s. 246-253). I en religiös omvändelse beskrivs 

individen ha en personlig kontakt med det heliga som ett spirituellt stöd, exem-

pelvis genom att känna sig älskad. Den spirituella kontakten kan handla om att 

personen har kontakt transcendent men även immanent genom att vara betydelse-

fullt hos personen i den aktuella situationen. Den religiösa gruppen kan vidare ha 

betydelse genom att dess ledare definieras som heliga och förmedla krafter till den 

omvände. I en omvändelse kan även individen finna sin identitet genom sin plats i 

omvärlden och där finna sitt kall till att påverka det omgivande samhället på olika 

sätt. Frågan kan även ställas om individens val vid omvändelse och olika religion-

ers påverkan. Där kan det finnas en destruktiv påverkan som i religioners påtryck-

ningsmetoder. Samtidigt beskrivs många av de som omvänder sig varit sökare 

under lång tid, det finns därmed en form av öppenhet från deras sida. Förlåtelse är 

även en form av copingstrategi som har en radikal förändring i en religiöst om-

skapande form. Förlåtelse har en central betydelse för många religioner och om-

skapande genom att ersätta destruktiva känslor av ilska till mer fridfullhet hos 

individen. Religionen kan ge vägledning och riktning i detta. Fel använd kan dock 

även förlåtelse ge mer personlig och social skada (Ibid. s. 254-269). 

 

Tabell 1. Pargaments fyrfältsmodell med copingmetoder. 
 

Destination of Significance 

Conservation of Ends      Transformation of Ends 

 

Conservation  

of Means 

 

 

 

Pathways 

to 

Significance 

  

 

Transformation 

   of Means 

 

 

(Pargament, 1997, s. 111). 
 

 

 

 

Preservation 

 

 

Re-Valuation 

 

 

Reconstruction 

 

 

Re-Creation 
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Tabell. 1. Beskriver copingmetoderna av bevarande och transformerande för att nå 

mål (ends) eller för att använda dessa som medel (means), vilket är vägen en 

människa tar för att nå målet (Pargament, 1997, s. 111). Det fyra olika mekan-

ismerna är beskrivna i tidigare avsnitt men med en koppling till religion.  

Omvärdering (Re-Valuation). Målen är nya men medlen samma (Ibid. s. 112). 

Omskapande (Re-creation). Både omvandling av mål och medlen (Ibid. s. 112-

113). 

Rekonstruktion (Reconstruction). Målet är detsamma men med nya medel (Ibid. s. 

112).  

Bibehållande (Preservation). Innebär att bevara både medel och mål (Ibid. s. 111). 

2.2. Arbetsmodell 

De delar av Pargaments religionspsykologiska copingteori som kommer användas 

i denna c-uppsats är framför allt copingbegreppet om signifikans. De olika mekan-

ismerna är bevarande samt transformerande av signifikans. Dessutom kommer 

beskrivningen av positiv och negativ religiös coping användas som tema. I beva-

rande av signifikans används kategorierna bibehållande samt rekonstruerande av 

signifikans. I transformerande av signifikans kommer kategorierna religiös om-

värdering och religiöst omskapande av signifikans att användas.  
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Design 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod som har en 

bakgrund i teorier från hermeneutiken och dess tolkningslära samt fenomenologin 

och dess kunskap om människan. Den kvalitativa metoden har en fördel i att an-

vändas på textmaterial och bidrar ”till mångfald och nyanser” (Malterud, 2014, s. 

31). Vidare används den kvalitativa metoden till att beskriva; ”mänskliga erfaren-

heter, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Vi kan fråga efter innebörder, 

betydelser, och nyanser i händelser och beteenden, och vi kan öka vår förståelse 

för varför människor gör som de gör” (Ibid. s. 32). Målet ligger alltså på en för-

ståelse av olika mänskliga fenomen.  

I all vetenskaplig kunskap ska det finnas en systematisk kritisk reflektion, in-

tersubjektivitet, där forskaren kontinuerligt redovisar under vilka omständigheter 

inhämtning och bearbetning av materialet sker. Forskaren ska även ha en självkri-

tisk hållning som tillsammans med intersubjektiviteten sammanfattas i kraven på 

vetenskap i reflexivitet, relevans samt validitet (Malterud, 2014, s. 21-22). Re-

flexivitet innebär att forskaren beskriver sin bakgrund och är självkritisk genom att 

lyfta fram sådant som kan påverka i studien och kontinuerligt utsätter studien för 

kritiska frågor. I denna studie så påverkas tolkningen av mina tidigare erfarenheter 

på många olika sätt. Min teoretiska bakgrund finns inom psykologi med en 

fil.kand. i psykologi. Det kan påverka bland annat då mina tidigare studier har 

varit inriktade på en bredare beskrivning av coping och inte i första hand dess 

relation till religion, att förstå den religiösa kopplingen till coping är därför en 

viktig aspekt för mig att vara medveten om. Mina kunskaper i psykologi kan sam-

tidigt vara en tillgång då det kan ge förförståelse för vad som kan påverka det 

mänskliga beteendet och de olika copingstrategier som är vanliga hos människor. 

Mitt intresse för tolvstegsprogrammet baseras inte på egna erfarenheter av delta-

gande i tolvstegsprogrammet utan ifrån information baserad på andra människors 

åsikter, denna information har inte varit särskilt omfattande så min kunskap är 

begränsad och dessutom mestadels av en positiv karaktär. Det är således viktigt 

för mig att vara medveten om att det kan finnas många andra synpunkter och vär-

deringar beroende på person och sammanhang som dessutom inte är lika positiva. 

Relevansen betyder att studien ska ha något att tillföra genom att visa vilken 

kunskap som finns sedan tidigare inom området. Forskningsgenomgången i denna 

uppsats har visat på en avsaknad av studier om religiös coping i tolvstegspro-

grammet samt tolvstegsprogrammets användning på människor utan missbruks-

problematik. Validitet har att göra med generaliserbarheten, dvs. hur kunskapen 

kan användas i andra sammanhang. Validitet delas in i intern samt extern. Intern 

validitet beskriver precisionen i metoden, om tillvägagångsättet är det som ger 

bästa svar på det som undersöks. Den externa validiteten har att göra med hur 

kunskapen kan användas (Malterud, 2014, s. 27).  Det är viktigt i fråga om validi-

tet att beakta materialets begränsning till ny kunskap om religiös coping i tolv-

stegsprogrammet. Det är två författares beskrivningar av sin syn på modellen och 

viktigt att betona när det gäller studiens överförbarhet till andra sammanhang, då 



 20 

inget större underlag av material har använts. Samtidigt kan dessa beskrivningar 

genom två personers olika erfarenheter av tolvstegsprogrammet från olika kontex-

ter, tillsammans med tidigare forskning i forskningsgenomgången ge nya infalls-

vinklar till vidare studier inom området. 

Materialet i denna uppsats är två olika författares erfarenheter och berättelser 

från sina liv men även deras syn på tolvstegsprogrammet. De kan utifrån herme-

neutisk vetenskapstradition närmast beskrivas som ”narrativer. När böckerna läses 

formas en bild av berättelserna utifrån min förförståelse. Texterna ska vara 

material i uppsatsen och även min egen roll ska uppmärksammas så långt det går i 

processen när texterna analyseras. Texternas kontext, författarens förförståelse 

och roll är således viktigt att beakta (Malterud 2014, s. 163-164). Olle Carlsson, 

författare till Tolv steg för hopplösa har sin bakgrund i Sverige. I sin yrkesroll är 

han präst och författare till flera böcker inom kristen tro. Idag är han kyrkoherde i 

Katarina församling i Stockholm. Tidigare har han arbetat med tolvstegspro-

grammet som präst och har även egna erfarenheter av alkoholproblem. I Olle 

Carlssons läkning från missbruk och utbrändhet formades en ny andlig rörelse och 

resultatet finns idag i bland annat den populära Allhelgonamässan i Stockholm 

(Carlsson, 2010). J Keith Miller författare till Steg in i livet beskriver sin väg in i 

de tolv stegen efter problem med bland annat äktenskap och arbetsnarkomani 

(Miller, 2004, s. 12-15). Han är lekmannateolog samt känd författare till flera 

kristna verk. Yrkesmässigt har han från början en bakgrund inom oljeindustrin 

och har studerat teologi samt psykologi. Miller har även en bakgrund med enga-

gemang i episkopala kyrkan i USA (Rönnberg, 2007, s. 102-103). De två förfat-

tarna har därmed olika bakgrund och erfarenheter vilket är viktigt att beakta i ana-

lysen av texterna. Dessutom finns krav på konsistens i forskning, dvs. att metoden 

att inhämta kunskap bestäms utifrån problemställning och således en tydlig linje 

finns i studien (Malterud, 2014, s. 22-29). Problemställningen i detta arbete är 

kopplat till Pargaments religionspsykologiska copingteori, vilket således är den 

”teoretiska referensramen” (Ibid. s. 51). Därmed ska begrepp och fynd används 

samt förstås utifrån Pargaments religionspsykologiska copingteori.  

 

 

3.2. Analysmetod 

Den teoretiska analysmetoden i detta arbete har en deduktiv grund utifrån Parga-

ments religionspsykologiska copingteori. Den analysform och arbetsgång som 

använts är Template Analysis Style (Malterud, 2014, s. 113-114). Det är en teori-

styrd analys där materialet delas in utifrån de begrepp som används. I första led 

lästes böckerna igenom för att skapa ett helhetsintryck och identifiera enheter. 

Begrepp togs fram från religionspsykologisk copingteori och dessa var: bibehål-

lande, rekonstruerande, religiöst omvärdering och religiöst omskapande av signi-

fikans samt positiv och negativ religiös coping. I ett andra steg utvecklades kate-

gorier för att passa till de teoretiska begreppen. I det tredje steget sorterades och 

revideras kategorierna. I sista fjärde steget sammanfattades hela analysen i katego-

rierna; 1. Erkänna maktlöshet och släppa taget, 2. Synd, bekännelse och förlå-

telse, 3. Socialt stöd samt 4. Relationen och bilden av/till Gud eller en högre makt. 

Här tillämpades även kritiskt förhållningssätt genom att återkoppla kategorierna 

till ursprungliga materialet för att bekräfta att det överensstämmer. Enskilda citat 

från böckerna som speglar innehållet i varje kategori redovisas, vilket finns med i 

första delen av resultatdelen. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Här presenteras resultatet utifrån materialet i böckerna Steg in i livet av J Keith 

Miller samt 12 steg för hopplösa av Olle Carlsson.  

 

 

4.1.1 Steg in i livet 

I början av boken ger Miller en inledning med beskrivning av hans bakgrund. Han 

tar upp sina tidigare problem som brutet äktenskap och arbetsnarkomani samt 

hans bakgrund i kyrkan. I boken förekommer exempel av hans eget liv samt även 

hans erfarenhet från hur andra människor använder tolvstegsprogrammet. Skillna-

den mellan tolvstegsprogrammet och den kristna kyrkan, beskriver Miller som att 

deltagande i tolvstegsprogrammet mer är att arbeta aktivt tillsammans med andra i 

en grupp som tagit ett tydligt beslut i att överlämna sitt liv till Gud. Inom kristen-

domen beskrivs det handla mer om en skriftlig och intellektuell nivå genom be-

kännelser, som exempelvis trosbekännelsen (Miller, 2004, s. 16).  

 

 

Kategori 1; erkänna maktlöshet och släppa taget 

I första steget av tolvstegsprogrammet beskriver Miller det betydelsefulla i att 

individen erkänner och inser sin maktlöshet. Det är en viktig ingång i att jobba 

med de tolvstegen då det är en motivation för att ta till sig budskapet, detta beto-

nas exempelvis genom en beskrivning av en deklaration där individen uppmuntras 

skriva under om sin hjälplöshet (Miller, 2004, s. 51). I det första steget krävs det 

dessutom att individen släpper kontrollen och inser behovet av en ”ytterligare 

andlig kraft från en högre makt” (Ibid. s. 33). Den högre kraften beskriver Miller 

själv som Gud. Viljan till tro på högre makt just i början anses öppna upp till en 

genuin tro (Ibid. s. 56). Miller ger sin syn på att människor genom uppväxten lär 

sig att själva ha kontroll över livet och tron att det är genom prestationer som vi 

människor får en betydande roll, som människor sedan försöker upprätthålla i 

livet genom att visa upp en fasad av att vara lyckade och klara allt själv. I sin tur 

leder detta till olika typer av bedrägligt beteende för att klara upprätthålla fasaden 

(Ibid. s. 35). Miller beskriver vidare det första steget som en paradox i att det är 

först när människor slappnar av och släpper taget som tolvstegsprogrammet är 

läkande. Han jämför det lite som att lära sig simma, att det är först när vi slappnar 

av som vi flyter. Första steget i tolvstegsprogrammet att ”mista sitt liv” härleder 

Miller till ett kristet steg genom att jämföra med det budskap som Jesus förmed-

lade i att få folk att följa honom. 

 

Det är något med den här processen som ter sig förunderligt bekant för 

kristna. ”Den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det”, säger Je-
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sus (Matt 10:39). Dörren till läkedom genom de tolv stegen rör samma hem-

lighet som den Jesus talade om. Vi överger vår inbillade kontroll över livet 

för att få en verklighetsinriktad kontroll över oss själva. Hans ”följ mig”-

äventyr började med en process som är häpnadsväckande lik det första ste-

get (Miller, 2004, s. 48). 

 

 

Kategori 2; synd, bekännelse och förlåtelse 

En del som Miller betonar som viktigt i sin beskrivning av användningen av tolv-

stegsprogrammet är synden som ett ursprung till smärtan hos människor. Han på-

talar att kyrkan har tonat ned syndens betydelse för kristna. Miller skriver vidare 

om synden som en sjukdom och något som människan inte kan bota på egen hand. 

En människa som har ”syndens sjukdom” beskrivs leva i förnekelse med sina 

egna problem. När smärtan blir för stor genom trasiga relationer m.m. tillkommer 

ofta destruktiva beteenden för att dölja smärtan, vilket leder till en maktlöshet då 

smärtan blir för stor (Miller, 2004, s. 24-25). Jobba med sin synd återkommer som 

tema i Millers beskrivning av tolvstegsprogrammet. I femte steget, där det ingår 

att erkänna sina brister till en annan människa och Gud, beskriver han det som en 

”omvändelse”. 

 

Fastän ett ”andligt uppvaknande” kan komma vid nästan vilken punkt som 

helst när man går igenom stegen, berättar många om en djup förändring ef-

ter femte steget. Några upplever ett andligt uppvaknande som en omvän-

delse. Vissa kallar det en ny andlig födelse… Men oavsett hurdan erfaren-

heten är verkar det som om det femte steget för många leder till att de får ett 

starkare grepp om verkligheten-verkligheten att de kommer bli bra och att 

de i sann bemärkelse är acceptabla och älskvärda (Miller, 2004, s. 130). 

 

Med den andra människan som vittne beskrivs syndabekännelsen bli mer konkret, 

att jobba med de syndiga beteendena gör även att allt det goda hos individen kan 

komma fram, eftersom det varit begravt i destruktiva beteenden (Miller, 2004, s. 

117-119). Samtidigt så skriver Miller om att ”ofullkomlighet” är en del av männi-

skan och en insikt i detta är en del av de tolv stegen. När synder är bekända ge-

nom tolvstegsprogrammet beskrivs även förlåtelsen ha en viktig roll för att män-

niskor ska växa och se misstag som begåtts i ett annat ljus (Ibid. s. 120).  

 

 

Kategori 3; socialt stöd  

En annan viktig aspekt för att tolvstegsprogrammet ska fungera är enligt Miller 

mötesformen där människor med liknade problem delar med sig av sin problema-

tik. Deltagande i tolvstegsprogrammets alla delar med mötena gör även att en 

medvetenhet om återkommande destruktiva beteende hos individen blir mer tydlig 

och förnekelsen kan avta (Miller, 2004, s. 60). En personlig fadder i tolvstegspro-

grammet har även viktig roll genom sin vägledande funktion, vilket är unikt då det 

inte är en professionell person som exempelvis terapeut, utan en medmänniska 

som även haft liknande problem (Ibid. s. 57). För en nybörjare beskrivs detta som 

extra viktigt i att ha folk runt omkring sig. 

 

Genom att tro att en högre makt kan hjälpa, kan en människa som tidigare 

förtärts av intensiv fruktan, ilska, skam, tvivel, skuld och vanmakt få ro och 
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börja ett andligt växande genom att inrikta sig på att ta vissa enkla steg, gå 

på möten, läsa Anonyma Alkoholister och tala med en fadder. Ingen är en-

sam. Det finns medkännande syskon som verkligen förstår, eftersom de 

tampas med samma problem som nykomlingen (Miller, 2004, s. 57). 

 

 

Kategori 4; relationen och bilden av/till Gud eller en högre kraft 

Vikten av gudsbilden framkommer i Millers beskrivning av det tredje steget: ”Vi 

beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade 

honom” (Miller, 2004, s. 67). Miller lyfter fram betydelsen av att göra upp med 

gudsbilder som exempelvis är fördömande eller baserad på föräldrarelationer som 

inte fungerat (Ibid. s. 73-74). ”Avskeda sin Gud” lyfts fram som en möjlighet för 

att få en ny gudsrelation, vilket Miller exemplifierar genom sin egna förändrade 

gudsbild. 

 

Jag behövde åtminstone avskeda min uppfattning om en Gud som lovar att 

vara med och sedan egentligen inte kommer när man räknar med honom. 

Jag behövde avskeda den Gud som säger att han älskar mig, men har rest 

bort eller är för trött för att komma och lära mig vara karl och bli vuxen 

(Miller, 2004, s. 74). 

 

I sjätte steget beskrivs vidare om att växa i andlighet. Även här påtalas om gudsre-

lationens betydelse. Det sjätte steget förutsätter att ”helt och hållet” lämna till Gud 

att styra över livet, istället för att det är människan som styr Gud i exempelvis 

böner. Miller beskriver detta som en gudsrelation som inte bygger på prestationer 

utan där det tas emot en nåd från Gud och att det är en väg till att bli fri från pro-

blem samt närvarande som människa. Det vill säga att inte längre identifiera sig 

med sina problem utan ge svårigheterna till Gud och att det finns en vilja till att 

bli ”botad” (Miller, 2004, s. 141).  

 

 

4.1.2 Tolv steg för hopplösa 

Olle Carlsson beskriver i sin bok om erfarenheterna av tolvstegsprogrammet och 

att alla människor har någon form av beroende eller destruktiva beteenden som 

inte bara behöver handla om droger. De tolv stegen beskrivs av Carlsson som an-

vändbara för olika problem och även för de som inte är troende trots tolvstegspro-

grammets bakgrund i den kristna tron (Carlsson, 2012, s. 10). 

 

 

Kategori 1; erkänna maktlöshet och släppa taget 

I det första steget i sin beskrivning av tolvstegsmetoden lyfter Carlsson fram män-

niskans sårbarhet och att livet kan förändras snabbt. I dagens samhälle målas det 

dock enligt Carlsson upp en bild av att människan har kontroll. Det första steget 

handlar om sårbarheten som människan kommer till insikt genom att erkänna 

maktlösheten att lösa allt på egen hand. Carlsson beskriver det som att ”våga 

falla” (Carlsson, 2012, s. 18). 

 

Inom tolvstegsrörelsen använder man sig av ordspråk eller böner hämtade ur 

olika andliga traditioner som inspiration till att stötta och hjälpa varandra i 

livet. Ett av uttrycken är ”Släpp taget och låt Gud leda dig”. Innebörden i 
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denna devis är att både inse sin maktlöshet och att hitta vägen ut. Det hand-

lar om att släppa taget och släppa in Gud. En andlig livsinställning om att 

lämna över sig själv till den kraft som alltid står på vår sida. Tro är inte en 

åsikt eller en bekännelse – det är att våga falla och låta sig bli buren av tillit, 

hopp och kärlek (Carlsson, 2012, s. 18). 

 

Släppa taget är något som återkommer som Carlssons bild av det tredje steget om 

”överlämnande” genom att använda CG Jungs beskrivningar av självet, den högre 

kraften och egot, människans medvetenhet. Eftersom denna totala bild beskriver 

den medvetna delen, egot som väldigt liten i förhållande till självet som innefattar 

både det medvetna och omedvetna, har inte egot den egentliga insikten om männi-

skans bästa. Egot med sin förnuftsinriktning upprätthåller enligt Carlsson livet så 

långt som möjligt tills det brister i exempelvis en livskris. I det tredje steget besk-

rivs det som att individen då kan lämna det till en ”högre kraft” och att egot släp-

per taget (Carlsson, 2012, s. 43-44). 

 

 

Kategori 2; synd, bekännelse och förlåtelse  

I beskrivningen av det femte steget ger Carlsson sin bild av synd, bekännelse och 

förlåtelse. ”Det femte steget innebär att öppna sig för min högre kraft och en an-

nan människa” (Carlsson, 2012, s. 70). Genom att göra detta, möjliggörs att allt 

det positiva kan komma fram hos människan. I detta steg betonar Carlsson att det 

inte handlar om att vara perfekt i en ärlighet utan att det är förändringen mot en 

förbättring i sina bekännelser som är det viktiga. I femte steget beskriver även 

Carlsson om sin syn på synden och att många av oss människor har en för icke-

konstruktiv synd. Det viktiga är att synden kan användas till förändring (Ibid. s. 

70-73). Carlsson tonar ner syndens alltför skuldbeläggande del och talar även om 

att synden kan betyda olika saker beroende på historia och religiös tradition. 

 

För mig är synd helt enkelt att något har gått snett. Grundbetydelsen av or-

det synd är ”att missa målet” och den ursprungliga synden är enligt de 

gamla kyrkofäderna avundsjukan (Carlsson, 2012, s. 73). 

 

Förlåtelse tas även upp i steg fem tillsammans med synd. Båda begreppen är något 

som enligt Carlsson inom kristendomen kan få ett för stort fokus i förhållande till 

det som avses, att människan redan är älskad. Carlsson exemplifierar genom sitt 

eget liv att nattvarden har en stor betydelse för förlåtelse samt att leva i ett mer 

försoningsinriktat liv, där det finns en acceptans för ”ofullkomligheten”, men att 

ritualer endast ska användas om det anses hjälpa (Carlsson, 2012, s. 76). 

 

 

Kategori 3; socialt stöd 

Carlsson betonar vikten av att utöva tolvstegsmetoden tillsammans med andra 

människor i en grupp och dess betydelse som en motivationsfaktor för varandra. 

Det är en del i tolvstegsprincipen att kunna genomföra det individen lovat att göra. 

I steg ett; ”insikten om maktlösheten”, påtalas det viktiga i ett positivt grupptryck. 

 

När jag hör andras fotsteg och har ett motiverande grupptryck i ryggen kan 

jag bestiga berg och övervinna trötthet. Med stöd från andra får vi kraft att 

genomföra det vi annars inte skulle klara av (Carlsson, 2012, s. 21). 
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I steg tre skriver Carlsson om överlämnande av problem till en ”högre kraft” och 

att ta emot den hjälp som finns att få. I detta sammanhang beskrivs även det soci-

ala stödet ha stor betydelse i tolvstegsprogrammet. När människor med liknande 

problematik tillhör samma gemenskap med sunda relationer gör det enligt Carls-

son att problematiken hos individen känns möjlig att lösas. Vidare betonar Carls-

son vikten av att hitta ett sammanhang med gemenskap och trygga relationer just i 

svåra skeden i livet (Carlsson, 2012, s. 71).  

 

Jag kan inte nog betona att bland det viktigaste en människa kan göra för att 

ta sig igenom en livskris är att hitta ett sammanhang där man så exakt som 

möjligt kan sätta ord på det som är de tyngsta stenarna i ryggsäcken (Carls-

son, 2012, s. 71). 

 

 

Kategori 4; relationen och bilden av/till Gud eller en högre kraft 

I sin tolvstegstolkning av steg 2; ”tillit” gör Carlsson en beskrivning av männi-

skans bild av Gud eller en ”högre kraft”. Carlsson beskriver utifrån tolvstegspro-

grammets begrepp om högre kraft att det inte behöver handla om religion. Det är 

helt enkelt det vi människor lever våra liv efter och finner tröst i. När det handlar 

om människor med alkoholmissbruk är detta den högre kraften. För andra männi-

skor kan det exempelvis handla om pengar eller annat som högre kraft vilket livet 

inriktas på. När en människa har en för problematisk relation till Gud eller den 

högre kraften uppstår konflikter då det som egentligen är viktigt för människan 

åsidosätts, som exempelvis relationer. Sin egen gudsrelation idag beskriver Carls-

son som fylld av nåd och kärleksfullhet, vilket han inte upplevde på samma sätt 

tidigare i livet. Han beskriver att en sund bild av den högre kraften, Gud eller me-

ningsfull andlighet inte vara byggd på prestation. Han ger vidare en beskrivning 

av sin bild av Guds förhållande till människan som en kärleksförklaring och inte 

människans eget förhållande till Gud (Carlsson, 2012, s. 31-36). Således är en 

”villkorslös kärlek” av betydelse för Carlsson. 

 

Vägen till min högre kraft handlar inte om att älska och tjäna den på rätt 

sätt. Det handlar om motsatsen – att erkänna att livet inte går ihop och att i 

denna desperation upptäcka och drabbas av att ändå vara älskad (Carlsson, 

2012, s. 33).  

4.2. Analys 

Analysen av resultatet presenteras i olika kategorier under temana bevarande av 

signifikans, transformerande av signifikans samt positiv och negativ religiös co-

ping.  

 

 

Bevarande av signifikans 

Temat uttrycker författarnas beskrivningar hur människor kan använda tolvstegs-

programmet som hantering genom att på olika sätt stå kvar i det som finns och 

därmed bevara signifikansen, i detta tema finns kategori 2; synd, bekännelse och 

förlåtelse. En del av innehållet i denna kategori beskrivs även i transformerande 
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av signifikans av Pargament (1997, s. 235-240). Både Carlsson och Miller lyfter 

dock fram synd, bekännelse och förlåtelse i steg fem samt i senare delen av att 

använda tolvstegsprogrammet. De olika begreppen synd, bekännelse och förlå-

telse beskriver olika delar i denna kategori men har en mening när de används 

tillsammans. Synden beskrivs av författarna som en form av insikt om människans 

brister och att de inte går att vara perfekt genom prestationer. Bekännelse har 

funktionen av att komma ifrån en förnekelse samt jobba mot en förbättring av en 

brist. Förlåtelsen har en läkande betydelse då det efter bekännelse sätter bristen i 

ett annat ljus och bidrar till acceptans för situationen hos individen. Synd, bekän-

nelse och förlåtelse i användningen av tolvstegsprogrammet bidrar till mer signi-

fikans då individen får en chans till att läka samt börja fokusera på det som är be-

tydelsefullt i livet. Genom detta kan en individ således hantera en stress på ett mer 

konstruktivt sätt. Kategori 2 handlar om att bevara och rekonstruera till ett sun-

dare beteende och inte den mer tydliga förändringen som beskrivs i transformer-

ande av signifikans. Författarna beskriver aspekterna i kategori 2 utifrån ett per-

spektiv där individen har tillhört en tolvstegsgemenskap under en längre tid. Indi-

viden har genom detta fått mer förståelse för sin ”ofullkomlighet” och att det är 

något som behöver arbetas med hela livet (Carlsson, 2012, s. 70-73, Miller, 2004, 

s. 117-120). I bevarande av signifikans beskrivs det som att värderingar och en 

livsstil bibehålls eller rekonstrueras i en stressfylld situation. Religionens funktion 

och dess gränser är samtidigt något som förklaras som svårt att markera i bibehål-

landet av signifikans eftersom religionen i ett pluralistiskt samhälle samexisterar 

med många olika trosuppfattningar samt livsåskådningar (Pargament, 1997, s. 

201-212). Vad som just tolvstegsprogrammet anses bevara hos individer kan där-

för vara svårt att veta, då andra sammanhang påverkar individers tro och andlig-

het. Dessutom så utger sig Miller och Carlsson inte uttryckligen av att företräda 

något samfund eller religion, även om de uttrycker sin egen tro och Miller kanske 

betonar en kristen förståelse av tolvstegsprogrammet i högre grad. De beskriver 

istället ett mer öppet förhållande överlag till en andlig/spirituell beskrivning av 

tro, vilket anses öppna vägar till läkedom genom tro och andlighet för fler männi-

skor. Det är även viktigt att beakta Millers och Carlssons beskrivningar utifrån 

deras olika kontexter, då religion och tro i Sverige och USA praktiseras samt för-

stås olika. Synd, bekännelse och förlåtelse i tolvstegsporgrammet beskrivs dock 

från de olika författarnas horisont bevara signifikansen genom att stärka den reli-

giösa uthålligheten. Därmed kan individen stå emot olika påtryckningar från om-

givande samhället i högre grad.  

I bevarande av signifikans finns även kategori 3; socialt stöd. Gruppen av 

medmänniskor i tolvstegsprogrammet beskrivs av Miller och Carlsson ha en vik-

tig betydelse för att tolvstegsprogrammet ska fungera överlag. Betydelsen av soci-

alt stöd skulle även kunna lyftas fram som viktig aspekt i transformerande av sig-

nifikans. Det sociala stödet beskrivs dock av författarna som signifikant i att en 

person uppmuntras och får motivation att genomföra jobbet med de tolv stegen. 

Därmed stärks personen att bevara sitt engagemang i tolvstegsprogrammet samt 

att fortsätta arbeta med att förändra sina brister. Det beskrivs även en signifikans 

för människor i relationen till andra med liknande problem då dessa har en unik 

förståelse (Carlsson, 2012, s. 21, Miller, 2004, s. 57). Genom en stark gruppsam-

manhållning kan banden stärkas mellan människor genom att värderingar och en 

livsstil bibehålls i en stressfylld situation. Uthålligheten och stå kvar i gruppen 

som stöd kan ge signifikans. Det religiösa stödet från exempelvis ledare samt det 

altruistiska givandet till andra har även en betydelse att en person känner mening i 
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svåra situationer (Pargament, 1997, s. 201-212). Det är även viktigt att betona de 

olika kontexterna som Miller och Carlsson representerar, då Pargaments teori inte 

betonar i särskilt hög grad de kulturella aspekterna i sin teori om signifikans. Par-

gaments religionspsykologiska copingteori ska även förstås utifrån författarens 

ursprung i USA, vilket inte till fullo beskriver religionens och andlighetens funkt-

ion och utövande i Sverige. 

 

 

Transformerande av signifikans 

I temat beskrivs författarnas syn på exempel av transformering av signifikansen 

genom en religiös omvärdering eller en radikal livsförändring i ett religiöst om-

skapande, kategorin här är 1; erkännande och släppa taget. Bägge författarna ut-

trycker vikten av en insikt till människans problem som kommer i och med ett 

erkännande av maktlösheten. Miller lägger en större vikt vid att det blir ett tydligt 

beslut hos individen. Genom detta finns en viktig ingång av vilja till förändring i 

tolvstegsprogrammet. Själva viljan i erkännandet är motivationsfaktorn till för-

ändring, en insikt men även ett sökande efter signifikans, att det finns en tilltro till 

att en svår och stressfylld livssituation kan förändras till det bättre. Författarna 

betonar även i samband med att erkänna sin maktlöshet, behöver individen släppa 

taget för att kunna ta emot budskapet i de tolv stegen. När människan släpper ta-

get innebär det att den förnuftsstyrda delen får vila och att kontakten med de tolv-

stegen innebär att kunna öppna upp för en mer andlig dimension (Carlsson, 2014, 

s. 18, 43-44, Miller, 2004, s. 33-51). I transformerande av signifikans lyfter Par-

gament fram att ett erkännande kan känneteckna en religiös omvärdering och att 

det inte behöver handla om en radikal förändring i en människas liv (Pargament, 

1997, s. 235-239). I en religiös omvändelse beskrivs även erkännandet, att inte 

klara livssituationen på egen hand samt en typ av ”släppa taget”, vilket ger en mer 

radikal förändring (Ibid. s. 246-253). Det verkar vara mer denna typ av radikala 

förändring som författarna beskriver i att en person erkänner och släpper taget 

vilket ger en tydlig ingång och människor söker till att börja använda tolvstegs-

programmet. 
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Tabell 1. Pargaments fyrfältsmodell med copingmetoder  
 

 

Destination of Significance 

Conservation of Ends      Transformation of Ends 

 

Conservation  

of Means 

 

 

 

Pathways 

to 

Significance 

  

 

Transformation 

   of Means 

 

 

 

(Pargament, 1997, s. 111).  

Tabell 1 illustrerar komplexiteten i copingen hos individer i sitt sökande efter sig-

nifikans genom hur olika det kan se ut samt hur mekanismer går in i varandra. 

 

 

Positiv och negativ religiös coping 

Temat beskriver hur författarna tar upp egna erfarenheter av konstruktiva och de-

struktiva religiösa förhållningssätt utifrån tolvstegsprogrammet. Det som framkom 

med anknytning till temat om positiv och negativ religiös coping var innehållet i 

kategori 4; relationen och bilden av/till Gud eller en högre kraft. En säker gudsre-

lation och en spirituell kontakt med andra är något som kännetecknar positiv reli-

giös coping samt att en kämpande tro i exempelvis relationen till Gud är en typ av 

negativ religiös coping (Paloutzian & Park, 2013, s. 563-566). Både Miller och 

Carlsson betonar vikten av att jobba på en konstruktiv gudsrelation samt gudsbild. 

Det beskrevs som att gudsrelationen ska ses som en gåva från Gud och inte något 

som kräver prestationer. Carlsson lyfter fram att en ”högre kraft” kan ha rollen 

som Gud och att människor ur detta avseende kan ha ett destruktivt förhållnings-

sätt till annat, exempelvis pengar, som därmed blir en form av högre kraft (Carls-

son, 2012, s. 31-36). Miller betonar att låta Gud styra människan och inte att män-

niskan styr Gud, vilket är en del i att överlåta sitt liv till Gud (Miller, 2004, s. 

141). Signifikansen handlar alltså om att inrikta livet till det som anses verkligt 

betydelsefullt. En sund gudsbild och relation i detta fall ger en verklig mening 

genom att människan kan känna sig älskad genom att vara sig själv och inte leva 

genom sina prestationer. Gudsbilden och relation till Gud är även något som Par-

gament tar upp som exempel i både transformerande och bevarande av signifi-

kans. I dessa fall är de dock en del i en mer omfattande process av många olika 

faktorer av betydelse i exempelvis en religiös omvändelse. 

 

 

 

Preservation 

 

 

Re-Valuation 

 

 

Reconstruction 

 

 

Re-Creation 
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4.3. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka religiös coping utifrån J Keith Millers 

Steg in i livet och Olle Carlssons Tolv steg för hopplösa. Med AA:s kristna an-

knytning historiskt samt beaktandet av andlighet ansågs det av betydelse, då tolv-

stegsprogrammet börjar användas i allt fler sammanhang med många positiva re-

sultat. Inriktningen har utifrån denna aspekt varit att se mer till tolvstegsprogram-

mets användning på människor utan missbruksproblematik. 

 

 

Frågeställning 1: Hur beskrivs tolvstegsprogrammet av Olle Carlsson och J Keith 

Miller utifrån Pargaments religionspsykologiska copingteori om bevarande och 

transformerande av signifikans?  

 

Det var tre kategorier som framkom som svar på denna frågeställning, vilka pre-

senterades under två teman utifrån Pargaments religionspsykologiska copingteori. 

Under temat transformerande av signifikans placerades kategori 1; erkännande 

och släppa taget, då det är ett tydligt ställningstagande hos individen som anses 

leda till en radikal förändring. Själva ingången och motivationen till att använda 

tolvstegsprogrammet framkom i denna kategori. För att kunna börja jobba med de 

tolv stegen beskrevs det som viktigt med en insikt om problemen i sitt liv, vilket 

även var en viktig del i erkännandet. För att utöver motivationen kunna vara mot-

taglig för tolvstegsprogrammets idé betonades i steg 1 hos bägge författarna om 

betydelsen att släppa taget.  

Under temat bevarande av signifikans placerades kategori 2; synd, bekännelse 

och förlåtelse. Detta eftersom beskrivningarna av steg fem i tolvstegsprogrammet 

av Miller och Carlsson betonar dessa frågor när en person arbetat med tolvstegs-

programmet en längre tid, för att upprätthålla en mer långvarigt hälsosamt bete-

ende som redan tillägnats. Under detta tema placerades även kategori 3; socialt 

stöd, eftersom det ansågs ha stor betydelse för tolvstegsprogrammet genom att 

bevara goda vanor samt den motivation som gruppen av människor ger. Det soci-

ala stödet beskrivs dock vara en viktig aspekt av hela tolvstegsprogrammet och 

kan även spåras i flera delar av Pargaments teori. 

De bägge författarna ger således beskrivningar där människor kan arbeta med 

tolvstegsprogrammet både på lång och kort sikt samt att det anknyter på olika de-

lar i Pargaments religionspsykologiska copingteori. Det som framkommer i Mill-

lers och Carlssons beskrivningar av tolvstegsprogrammet handlar mestadels om 

dess konstruktiva betydelse för människor med en bred livsproblematik. Mycket 

av beskrivningarna har gemensamma komponenter. Miller betonar dock en mer 

radikal och hängiven inriktning i sin beskrivning hur tolvstegsprogrammet får 

betydelse för människor, exempelvis på när människor väljer att gå med i en tolv-

stegsgemenskap. Carlsson har istället en mer öppenhet kring sin syn på tolvstegs-

programmet och olika livsåskådningar i dagens samhälle. Miller speglar på detta 

sätt en mer transformerande form av signifikans, där exempelvis en radikal om-

vändelse ingår, vilket kan spegla de olika kontexterna som författarna kommer 

ifrån där samhälleliga och religiösa traditioner spelar in.  
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Frågeställning 2: Hur beskrivs negativ och positiv religiös coping i Olle Carls-

sons och J Keith Millers böcker om tolvstegsprogrammet ur ett religionspsykol-

giskt perspektiv? 

 

Det framkommer beskrivningar av negativ och positiv religiös coping hos bägge 

författarna. Framförallt betonades i detta sammanhang gudsbilder, gudsrelationer 

eller relationen till en högre makt. Därför formades kategori 4; relationen och 

bilden av/till Gud eller en högre kraft, vilken placerades under temat positiv och 

negativ religiös coping. Eftersom detta kunde härledas som en komponent i be-

skrivningen av positiv och negativ religiös coping. De bägge författarna lyfter 

fram sina egna erfarenheter av andra och sig själva där förändring av gudsbilder 

skett mot en mer nådefull samt kärleksfull Gud, vilket beskrevs som en mer kon-

struktiv kraft istället för en gudsbild som innebär att människor får brottas med 

problem i högre grad. I den negativa och positiva religiösa copingen är gudsrelat-

ionen även något som tas upp som exempel. Millers och Carlssons bild var relativt 

samstämmig när det gäller att beskriva sin syn på Guds egen relation till männi-

ska, att det är Gud som ska styra och inte tvärtom genom att exempelvis männi-

skan försöker styra Gud med böner. 
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Empirisk reflektion  
Resultaten i denna studie lyfter fram ”erkännandet av maktlösheten” och att våga 

”släppa taget” som en viktig ingång och motivationsfaktor till att börja praktisera 

tolvstegsprogrammet. Tonigan, Rynes och McCrady (2013) påvisar att en tidig 

motivation och villighet att delta i tolvstegsmöten samt en hög närvaro var en 

viktig faktor i början. Positiva effekterna från spirituella faktorer kunde då även 

användas i högre grad jämfört med de som inte var lika motiverade och deltog i 

mindre grad. Dosset (2013) beskriver om ”erkännandet av maktlösheten” som 

spirituell aspekt och lyfter fram kritik mot ”maktlösheten” som begrepp, då det 

kan leda till att en individ inte tar sitt ansvar. Att erkänna sin maktlöshet ansågs 

ha en spirituell inriktning då individen måste söka en annan kraft utanför sig 

själva (Ibid.). 

Det sociala stödet i tolvstegsprogrammet var även något som Miller och Carls-

son betonade i sina beskrivningar, vilket även deltagare i AA:s tolvstegsprogram 

lyft fram som viktigt för att hålla sig nykter (Mackenzie & Allen, 2003). Att delta 

i mötena och andra aktiviteter i tolvstegsprogrammet har även i forskning visat 

sig ha en viktig funktion, bland annat då copingen blir mer socialt stödjande samt 

aktiv (Majer, Drouge & Jason, 2012; Tonigan, Rynes & McCrady, 2013). Carls-

son betonade också gruppens motivationsfaktor genom dess positiva grupptryck. 

Det sociala stödet har även visat sig ha en viktig funktion i andra typer av själv-

hjälpsgrupper för att skapa mer mening och hantera svårigheter (Aglen, Hedlund 

& Landstad, 2011) och en koppling till känsla av sammanhang (Strang & Strang, 

2001). 

I frågan om positiv och negativ religiös coping belyser Miller och Carlsson 

detta i sina beskrivningar av en konstruktiv relation till samt bild om Gud eller en 

högre makt. Cheney et al. (2014) beskriver Guds betydelse samt relationen till 

Gud som viktig hos människor som försökte dra ned på eller sluta med kokain. 

Positiv religiös coping har även visat sig öka under tolvstegsbehandling (Pider-

man, 2007). En typ av coping som bland annat kännetecknas av en konstruktiv 

relation till Gud.  

 

 

5.2. Teoretisk reflektion 
Pargaments religionspsykologiska copingteori utgår från att människan försöker 

skapa mening i en belastande situation, vilket beskrivs som en ständigt pågående 

process (Pargament, 1997, s. 90-91). Pargaments beskrivning av signifikans och 

dess fokusering på meningsskapande har fått ett stort fokus i denna uppsats och 

kan ha gjort att andra viktiga religionspsykologiska copingstrategier förbisetts. 

Andra copingteorier kring religion hade varit bra att komplettera med för att ge 

perspektiv från andra forskare och forskning. Pargaments religionspsykologiska 

teori kan även sägas beskriva mer långtgående processer hos en individ och inte 

de mest akuta krissituationerna som individen kan behöva hantera. På detta sätt 
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har den en mer reflexiv inriktning. Mycket av de beskrivningar som Miller och 

Carlsson uttrycker i sina böcker har dock karaktären av en mer reflexiv beskriv-

ning av tolvstegsprogrammet, där de förmedlar ett sökande efter mening i livet. 

En komplettering av teorin på individers mer akuta krissituationer kan dock be-

hövas, där en individ behöver ta mer snabba beslut i ett copingperspektiv. En så-

dan situation kanske fodrar andra strategier än att söka efter mening genom signi-

fikans. Till viss del kommer detta fram i Pargaments beskrivning av orienterings-

system (Ibid. s. 96-104), dessa teorier skulle även kunnat komplettera denna upp-

sats vilket dock bedömdes som en för omfattande uppgift. Genom att komplettera 

signifikans-teorin med beskrivning av positiv och negativ religiös coping har 

dock uppsatsen fått ett ytterligare perspektiv (Pargament, Smith, Koenig, & Pe-

rez, 1998: ref i Paloutzian & Park, 2013, s. 563). I litteraturgenomgången har 

även några andra perspektiv i ett religionspsykologiskt avseende lyfts fram. 

 

 

5.3. Metodisk reflektion 
I denna studie har jag använt metoderna till stor del på egen hand, men haft stu-

dentkollegor samt handledare som granskat utkast, vilket gjort att en kontroll av 

processen har funnits. En hermeneutisk inriktning innebär tolkning och trots att 

en del av förförståelsen har presenterats och försökt medvetandegjorts kan resul-

taten styrts åt ett visst håll av mig. En hermeneutisk ansats innebär även att för-

förståelsen i de kunskaper som faktiskt finns, kommer till användning i tolk-

ningsprocessen, för att bidra till att lyfta fram det som är relevant för studiens 

syfte. 

Då studien hade en deduktiv inriktning genom att använda teorier har Template 

Analysis Style använts, vilket är en teoristyrd metod. Den har fungerat bra till 

materialet och fått ett fokus på att utgå ifrån teorin och därmed har den bidragit 

till den interna validiteten. En teoristyrd metod gör samtidigt att mycket fokus 

ligger på teorin och viktiga aspekter utanför denna kan förbises eller att upptäck-

ter kan behöva lämnas åt sidan då de inte passar i teorin. Vad gäller extern validi-

tet är det en begränsning vad som kan generaliseras utifrån detta material med två 

författares perspektiv som har tolkats fram. De olika författarnas bakgrund har 

dock lyfts fram och angetts i slutsatsen, vilket kan ge mer förståelse till resultatet. 

Även om de har olika perspektiv har de överlag en positiv bild av tolvstegspro-

grammet. Därmed har inte tolvstegsprogrammets negativa delar kommit fram i 

detta resultat. Det hade dock behövts en empirisk undersökning som intervjustu-

die eller enkätundersökning med ett större underlag för att mer kunna undersöka 

olika negativa aspekter. Det har i denna studie presenterats till viss del i forsk-

ningsgenomgången. Författarna som skrivit böckerna ställer sig dock positiva till 

tolvstegsprogrammet, vilket var känt från början och därför var resultatet väntat. 

 

 

5.4. Bidrag 
Det som framförallt betonas av författarna är formen av gemenskap i tolvstegs-

programmet, där man ger och delar med sig av sina erfarenheter. Tolvstegspro-

gram som har en ”lekmannaledd” form får en särskild betydelse då människor 

känner sig jämbördiga och det verkar som detta får en förlösande kraft för männi-

skor. Dessutom så betonades vikten av att en individ erkänner sin maktlöshet 

samt släpper taget. Kanske är det just dessa aspekter som gör tolvstegsprogram-

met unikt. Att dessutom gudsbilden och relationen exemplifieras av författarna 



 33 

genom deras egna liv och erfarenheter från andra är intressant. Kanske är det en 

öppenhet för detta perspektiv i AA och tolvstegsprogrammet som gör att många 

människor finner en väg till ett andligt eller religiöst liv.  

 

 

5.5. Avslutande reflektioner 
Millers och Carlssons beskrivningar av en sund gudsrelationen har inte kunnat 

styrkas i särskilt hög grad genom forskningsgenomgången samt inte heller kate-

gorin synd, bekännelse och förlåtelse. En undersökning om dessa aspekters roll i 

tolvstegsprogrammet skulle därför vara en motiverad och intressant framtida för-

djupning. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tolvstegsprogrammet beskrivs utifrån 

två författares perspektiv i deras böcker om tolvstegsprogrammet; J Keith Millers 

(2004) Steg in i livet och Olle Carlssons (2012) Tolv steg för hopplösa. Avsikten 

med uppsatsen är att belysa detta utifrån tolvstegsprogrammets användning på 

personer utan missbruksproblematik och på en bred livsproblematik. De två för-

fattarnas egna tankar och erfarenheter från tolvstegsprogrammet analyseras och 

tolkas utifrån Pargaments (1997) religionspsykologiska copingteori om bevarande 

och transformerande av signifikans. Studien har två frågeställningar: 1. Hur besk-

rivs tolvstegsprogrammet av Olle Carlsson och J Keith Miller utifrån Pargaments 

religionspsykologiska copingteori om bevarande och transformerande av signifi-

kans? 2. Hur beskrivs negativ och positiv religiös coping i Olle Carlssons och J 

Keith Millers böcker om tolvstegsprogrammet ur ett religionspsykologiskt per-

spektiv? Metoden som används är kvalitativ metod med hermeneutisk ansats och 

en teoristyrd analysmetod i Template Analysis Style. Slutsatserna finns i fyra ka-

tegorier under tre teman från Pargaments religionspsykologiska copingteori; beva-

rande och transformerande av signifikans samt positiv och negativ religiös co-

ping. Svaret på frågeställning 1 finns i kategorierna under temana bevarande samt 

transformerande av signifikans. Under bevarande av signifikans finns kategori 2; 

synd, bekännelse o förlåtelse samt kategori 3; socialt stöd eftersom detta framför-

allt beskrivs motivera att bevara goda vanor. Genom att bekänna sina synder be-

arbetas brister och förlåtelsen har en läkande betydelse. Det sociala stödet har be-

tydelse som signifikans genom gruppens uppmuntran. Under transformerande av 

signifikans återfinns kategori 1; erkänna maktlöshet och släppa taget då dessa 

aspekter beskrivs som viktiga för starten i tolvstegsprogrammet och som en radi-

kal förändring i livet. Här beskrivs en signifikans hos individen genom att denna 

öppnar sig till den andliga dimensionen och inser sin problematik. Svaret på frå-

geställning 2 beskrivs under temat positiv och negativ religiös coping i kategori 4; 

relationen och bilden av/till Gud eller en högre makt, eftersom författarna lyfter 

fram det som en uttryckligen viktig aspekt angående en konstruktiv tro samt att 

gudsrelation/gudsbild är en del i beskrivningen av positiv och negativ religiös 

coping. 
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