”Spiritus contra spiritum”
En religionspsykologisk studie av
omvändelseprocesser hos medlemmar
i Anonyma Alkoholister
Fransisko Condro

Institutionen för idé- och samhällsstudier
Handledare:
Professor Tomas Lindgren

Examensarbete, 15 hp, Religionsvetenskap
Magisterkurs / religionspsykologi, 15 hp
Ht 2018

1

Abstract
”Spiritus contra spiritum” - En religionspsykologisk
omvändelseprocesser hos medlemmar i Anonyma Alkoholister

studie

av

(”Spiritus contra spiritum” - A religious psychological study on transformation processes
among members of Alcoholics Anonymous)

The purpose of this study was to understand and illustrate the conversion processes for
people who have attained sobriety through membership in Alcoholics Anonymous. My aim
was to ascertain how the interviewees constructed their life story regarding their path to
sobriety. I sought to learn how "God" as a function, a central tenet of Alcoholics
Anonymous, served the interviewees in achieving and maintaining sobriety. Dan P.
McAdams’s (1993) The stories we live by: personal myths and making of the self, provided
the theoretical tools. Steinar Kvale´s (1997) The qualitative research interview provided the
method. The conclusion was that membership in Alcoholics Anonymous allowed the
informants a sense of healing, conversion and reconciliation from their earlier alcohol abuse.
Through this confident community the informants were provided with the narrative means
to improve their life story and truth by a renewed identity and spiritual awakening.

Keywords: psychology of religion, religious studies, transformation processes, Alcoholics
Anonymous, Twelve-step program.
2

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kapitel 1. Inledning.................................................................................................................. 6
1.1. Introduktion .......................................................................................................................... 6
1.2. Problemformulering, syfte och mål ....................................................................................... 6
1.3. Forskningsfrågor .................................................................................................................. 7
1.4. Avgränsning .......................................................................................................................... 7
1.5. Uppsatsens disposition .......................................................................................................... 7
1.6. Begreppsförklaringar ............................................................................................................ 8
1.7. Forskningsöversikt ................................................................................................................ 8
1.8. Material .............................................................................................................................. 12
1.8.1. Informant 1 .................................................................................................................. 13
1.8.2. Informant 2 .................................................................................................................. 13
1.8.3. Informant 3 .................................................................................................................. 14
1.8.4. Informant 4 .................................................................................................................. 15
1.8.5. Informant 5 .................................................................................................................. 15
Kapitel 2. Teori ...................................................................................................................... 16
2.1. Teori .................................................................................................................................... 16
2.1.1. Berättandets funktioner .............................................................................................. 17
2.1.2. ”Agency and Communion” .......................................................................................... 18
2.1.3. Vändpunkter genom omvändelser .............................................................................. 19
Kapitel 3. Metod..................................................................................................................... 21
3.1. Kvalitativa metoder, val av narrativ analysmetod .............................................................. 21
3.2. Metodbeskrivning, kvalitativa intervjuer och utskrifter ...................................................... 22
3.3. Tillvägagångssätt ................................................................................................................ 23
3.4. Informanter, urval av informanter ...................................................................................... 24
3.5. Etiska överväganden, validitetsprövning och reflexivitet. .................................................. 25
Kapitel 4. Anonyma Alkoholister – en bakgrund .................................................................. 27
Kapitel 5. Resultat .................................................................................................................. 30
5.1. Resultat ............................................................................................................................... 30
5.1.1. Informant 1 .................................................................................................................. 30
5.1.2. Informant 2 .................................................................................................................. 32
5.1.3. Informant 3 .................................................................................................................. 33
5.1.4. Informant 4 .................................................................................................................. 35
5.1.5. Informant 5 .................................................................................................................. 36
Kapitel 6. Analys .................................................................................................................... 38
6.1. Informant 1 ......................................................................................................................... 38
6.2. Informant 2 ......................................................................................................................... 39
6.3. Informant 3 ......................................................................................................................... 40
6.4. Informant 4 ......................................................................................................................... 41
6.5. Informant 5 ......................................................................................................................... 42
Kapitel 7. Slutsats .................................................................................................................. 44
Kapitel 8. Diskussion .............................................................................................................. 48
8.1. Inledande diskussion ........................................................................................................... 48
8.2. Teoretisk reflektion ............................................................................................................. 48
8.3. Metodologisk reflektion....................................................................................................... 49
8.4. Empirisk reflektion .............................................................................................................. 50
8.5. Bidrag och avslutande diskussion ....................................................................................... 52
Litteraturförteckning ............................................................................................................. 54

4

Bilagor .................................................................................................................................... 58
Bilaga 1 ...................................................................................................................................... 58
AA:s Tolv steg – Första legatet .................................................................................................. 58
Bilaga 2 ...................................................................................................................................... 59
AA:s Tolv traditioner – Andra legatet ........................................................................................ 59
Bilaga 3 ...................................................................................................................................... 60
Bill W.’s letter to C. G. Jung ...................................................................................................... 60
Bilaga 4 ...................................................................................................................................... 63
Response from Carl G. Jung to Bill W., ..................................................................................... 63

Handledare: P

5

Kapitel 1. Inledning
1.1. Introduktion

För tio år sedan kom jag i kontakt med Anonyma Alkoholister (AA) för första gången efter
att under flera år, kanske så länge som tio år, själv sökt vård för alkoholberoende. Det var
hälso- och sjukvården genom beroendemottagningen som rekommenderade mig att ta
kontakt med Anonyma Alkoholister vilka jag aldrig tidigare hört talas om. Redan vid det
första mötet i en AA-grupp upplevde jag en känsla av omvändelse, läkning, frid och
försoning. Jag erfor en euforisk känsla av att omgående ha blivit fri från mitt begär till
alkohol. Under dessa tio år har jag i stort sett varit helt nykter förutom vid några enstaka
tillfällen, längre eller kortare perioder, som jag tagit återfall. Dessa återfall kopplar jag till
att jag under en längre tid inte hade regelbunden kontakt med AA-gemenskapen i form av
möten och tolvstegsarbete.
Under mina masterstudier, inom psykosocial hälsa, på Socialhögskolan i Stockholm ht 2017
fördjupades mina kunskaper i det psykosociala arbetet inom alkoholområdet. Jag blev
medveten om olika insatser, perspektiv och behandlingar mot alkoholberoende. Detta
föranledde att jag ville undersöka vad det var hos Anonyma Alkoholister som verkade ha
en eller flera tillfrisknandefaktorer och som studeras som omvändelse och Gud.

1.2. Problemformulering, syfte och mål

Syftet med denna uppsats är att förstå och belysa vilka mekanismer som skulle kunna vara
inblandade i en eller flera omvändelseprocesser för personer som tillfrisknat och blivit
nyktra genom sitt medlemskap hos Anonyma Alkoholister. Jag ville skapa en förståelse om
hur intervjupersonerna blev fria sitt alkoholberoende och aktiva alkoholmissbruk. Det jag
också ville analysera var funktionen Gud, som är centralt i Anonyma Alkoholisters metod.
Ytterligare en lärdom skulle vara hur begreppet Gud eventuellt hade hjälpt dessa individer
till ett liv i frihet från ett missbruk.1

1

George H. Gallup, Jr. skriver att ”[a]lcohol abuse is not just a social problem, but a moral and spiritual one
as well. Religious faith can play a major role not only in recovery but in prevention”, Gallup, Jr. 1999:xii.
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1.3. Forskningsfrågor

•

Hur konstruerar alkoholister, som blivit nyktra genom Anonyma Alkoholisters
tolvstegsprogram, sin berättelse om omvändelsen från aktivt alkoholberoende?

•

Vilka funktioner fyller omvändelseberättelser för nyktra alkoholister?

•

Vilken funktion fyller begreppet Gud hos medlemmar av Anonyma Alkoholister?

1.4. Avgränsning

En avgränsning har skett dels i antalet individer denna kvalitativa studie omfattar, dels att
sökandet efter intervjupersoner skett i en geografisk omnejd, som gränsar till författarens
egen närområde. Avgränsning har också skett i tidsrummet, där intervjuerna samlades in
under en begränsad period. Metodologiska avgränsningar följer på den kvalitativa
forskningsintervjuns förståelseform, som utgör huvudstrukturen, med standardregler och
metodologiska konventioner, inom samhällsvetenskaplig forskning, som primärt avgränsas
till att förstå och tolka hur informanter konstruerar sina berättelser.2

1.5. Uppsatsens disposition

Här presenterar jag innehållet i uppsatsens olika kapitel, som börjar med kapitel 1 och en
introduktion samt hur det kom sig att det blev uppsatsens valda ämne. Sedan redogörs
problemformulering,
forskningsgenomgång

syfte,
med

mål

och

aktuell

forskningsfrågor.

forskningslitteratur.

Därefter
En

presenteras

kortare

en

avgränsning

specificeras. Ett avsnitt behandlar begreppsförklaringar såsom alkoholism, alkoholberoende
och omvändelse. I kapitel 2 presenteras den teoretiska utgångspunkten med argumentation
för dess relevans i denna studie. I Kapitel 3 beskrivs och diskuteras metod och
tillvägagångssätt. Kapitel 4 ger en historisk översikt av rörelsen Anonyma Alkoholister, även
benämnd med synonym ”AA”. Kapitel 5 är ett resultatkapitel som följer på en analys,
kapitel 6, samt en slutsats i kapitel 7. Kapitel 8 ägnas åt diskussion. Litteraturförteckningen
finns i kapitel 9.

2

Kvale, S. 1997:17, 19, 34.
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1.6. Begreppsförklaringar

Anonyma Alkoholisters förklaringsmodell är att alkoholism eller alkoholberoende är en
sjukdom där den enskilde alkoholisten påverkas biologiskt, kognitivt och psykosocialt inom
livets alla delområden såsom familj, vänner, ekonomi, arbete och hälsa.3 WHO klassificerar
alkoholism som en folkhälso- och beroendesjukdom.4 Begreppet omvändelse i denna studie
avgränsas till att betyda en känsla av läkning, där personer tillfrisknat och blivit nyktra från
alkoholism. Omvändelse relateras till personliga förändringsprocesser - och är ur ett
psykologiskt perspektiv en mänsklig mognadsprocess som McAdams (1993) beskriver som
”psychosocial moratorium”.5

1.7. Forskningsöversikt

Det finns en omfattande forskning som berör Anonyma Alkoholister. Det som jag särskilt
tagit fasta på är den forskning som rör omvändelseprocesser och hur man har studerat
begreppet Gud inom Anonyma Alkoholister. Denna forskningsgenomgång görs för att
precisera, konceptualisera och kontextualisera det jag ville undersöka. Med aktuell
forskningslitteratur gavs grundläggande bidrag till religionspsykologiska aspekter av mitt
arbete. För de problemställningar jag valt att undersöka så har jag tittat närmare på vad som
är relevant med den tidigare forskningen ifråga. Att redogöra för all forskning kan anses
omöjligt, men ett väl underbyggt material har valts ut nedan för att kartlägga
problemområdet, som på något sätt behandlar omvändelsen och begreppet Gud tematiskt.
Oliver J. Morgan och Merle Jordan, redaktörer för boken Addiction and Spirituality: A
Multidisciplinary Approach (1999) har samlat tretton experter som professionellt arbetar
med missbruksvård och behandling mot beroende. De visar på en klinisk erfarenhet som
integrerar tolvstegsrörelsens missbruksprogram såsom den uttrycks i Anonyma
Alkoholisters tolvstegsprogram, som är det äldsta recoveryprogrammet för tillfriskande från
missbruk. Boken ger relevans för hur alkoholmissbruk kan förstås genom ett andligt
omvårdnadsperspektiv utifrån psykologiska funktioner.

3

Addiction and Spirituality: A

Jfr Galanter 2016:22-40.
Alcohol dependence (also known as alcohol dependence syndrome) is defined as a cluster of behavioural,
cognitive, and psysiological phenomena that develop after repeated alcohol use and that typically include a
strong desire to consume alcohol, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful
consequences, a higher priority given to alcohol use than to other activities and obligations, increased
tolerance, and sometimes a physiological withdrawal state (see ICD-10, WHO, 19), Alcohol and Public Health
(WHO 2014:13).
5
McAdams, D. 1993:92-94, 170; jfr Galanter 2016; jfr Andersson 2015.
4
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Multidisciplinary Approach vill besvara och ge en lösning på hur andlighet (spirituality)
relaterar till missbruk, beroende och recovery i en mångkulturell kontext av mångkulturella
problem.6 Det redaktörerna för boken Addiction and Spirituality: A Multidisciplinary
Approach (1999:20) vill komma fram till är att
restore some of the collaboration and interdisciplinary cooperation that marked early
addiction studies. By inviting researchers and addiction specialists from various
disciplines to explore their notions of ”spirituality”, the book [..] can shed light on
this important and fascinating dimension of addiction studies.

Helena Rönnbergs doktorsavhandling Tolv steg för livet (2007) problematiserar hur
Anonyma Alkoholisters tolvstegprogram kan få en sjuk alkoholist till ett nyktert, friskt och
värdigt liv. Rönnberg beskriver och problematiserar också hur Gud beskrivs hos Anonyma
Alkoholister, som skiljer på religiöst och andligt.7 Rönnberg avhandlar hur Anonyma
Alkoholisters tolv steg direkt och indirekt resulterar i hur en aktiv alkoholist blir en nykter
alkoholist genom att följa detta tolvstegsprogram för tillfrisknande. Rönnberg beskriver
rörelsen

Anonyma

Alkoholisters

tolvstegsprogram

som

centralt

och

som

en

självhjälpsmetod att kunna leva nyktert. Indirekt, redovisar Rönnberg att den tidiga
religionspsykologen William James influerat Anonyma Alkoholisters tolvstegprogram.
Denna influens kom då en av AA:s grundare ”Bill W läste James verk The Varieties of
Religious Experience (1902) och fann där en modell för den mångtydiga gudsbild som finns
i tolvstegsprogrammet”.8 Även den kände psykologen och psykiatrikern Carl Gustav Jung
har en plats hos Anonyma Alkoholister, då han formulerade sitt uttalande ”spiritus contra
spiritum”,9 och rekommenderade andliga upplevelser för att tillfriskna från alkoholism.
Jungs principer om andligt uppvaknande blev för Anonyma Alkoholister botemedlet för att
tillfriskna från alkoholism och genomsyrade de tolv stegen för personlig varaktig
nykterhet.10 Tolvstegsprogrammet är utformat för att alkoholisten ska bli fri sitt missbruk
och uppnå nykterhet. Alkoholism som sjukdomsbegrepp har stöd inom både
alkoholforskning och psykiatri visar Rönnberg. Anonyma Alkoholister ser detta
sjukdomstillstånd som något permanent, utan direkt botemedel. Men en alkoholist kan,
genom att under sin livstid arbeta i tolvstegsprogrammet, hålla sjukdomssymptom borta en

6

Jfr Smith, D. & Seymour, R., 1999:97; jfr Albers, R. 1999:155.
Rönnberg, H. 2007:52-54.
8
Rönnberg, H. 2007:52.
9
”Spiritus contra spiritum” eller på svenska ”ande mot alkohol”. Jfr uppsatsens titel med ”Response from Carl
G. Jung to Bill W.,”, bilaga 4.
10
Bilaga 3, Bill W.’s letter to C. G. Jung.
7
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dag i taget. Rönnberg analyserar tolvstegsprogrammet, som en viktig del av tidigare
forskning, där alkoholisten får hjälp genom så kallat sponsorskap.11
Marc Galanter och Herbert D. Kleber, redaktörer för boken (2011) Psychoterapy for
treatment of substance abuse, har i en serie kapitel, genom expertis inom
beroendebehandling och beroendeforskning, sammanställt ett högaktuellt litterärt verk som
menar att både Anonyma Alkoholister som rörelse och deras tolvstegsprogram för
tillfrisknande från alkoholism har haft avgörande betydelse för utvecklingen av tekniker och
koncept för psykiatrisk praktik, medicinsk behandling och psykoterapi. Kapitel 12 TwelveStep Facilitation for Co-occuring Addiction and Mental Health Disorders samt kapitel 14
The History of Alcoholics Anonymous and the experiences of patients redovisar hur narrativ
genom personliga berättelser inom AA-rörelsen är en väsentlig psykologisk del för
tillfrisknande och återhämtning från alkoholism. Vetenskapliga undersökningsdata
uppskattar att medlemmar hos Anonyma Alkoholister har en bättre (långvarigare) nykterhet
än jämförbara grupper med olika behandlingsalternativ utan medlemskap hos Anonyma
Alkoholister.12
West & Brown (2013) diskuterar hur synen på missbruk och beroende ger
förklaringsmodeller för hur en klients motivation påverkar dennes identitet på flera sätt.
West & Brown identifierar faktorer där missbruk är orsakade av kronisk oro och ångest, låg
självkänsla samt minskad impulskontroll. Detta förklarar varför vissa alkoholistgrupper inte
återhämtar sig utan hjälp och därmed uteblir förändrings- och omvändelseprocesser mot ett
stadigvarande nyktert liv. De tillhör den grupp av missbrukare som inte tillfrisknar genom
tillfälliga insatser. West & Brown utvecklar teorin att beroende är en social konstruktion.
Andreas Carlgren och Torbjörn Freij, redaktörerna för boken (2015) Vägar till befrielse,
skildrar hur andlighet är den kraft som leder till befrielse från alkoholmissbruk. Gemensamt
för samtliga artikelförfattare är att de vill belysa likheterna mellan Anonyma Alkoholisters
tolvstegsprogram och Ignatius av Loyolas andliga övningar. Andreas Carlgren beskriver i
sitt kapitel att en paradox bildar Anonyma Alkoholisters mest grundläggande övertygelse,
”nämligen att styrkan föds ur totalt nederlag och svaghet, och att förlusten av ens gamla liv
är en förutsättning för att få ett nytt liv”, som kan liknas vid en kapitulation, där livet nått
11

”AA:s program, de Tolv stegen, är det personliga handlingsprogrammet för tillfrisknande från alkoholism.
De bygger på erfarenheterna från AA:s grundare och de första tillfrisknande alkoholisterna. Programmet finns
beskrivet i boken Anonyma Alkoholister (Stora boken) som gavs ut 1939. Dessutom finns en tradition av
kunskap i AA som kompletterar boken och som förs vidare av medlemmarna generation för generation”. AA:s
Tolv Steg presenteras i sin helhet längst bak i uppsatsen, som bilaga 1 och är hämtade från AA:s hemsida:
www.aa.se, 2018-04-27; jfr Rönnberg 2007:Bilaga 1.
12
Ries, R., et al, 2011:299, 305, 315, 318, 323.
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en botten och kraschat för att sedan bli till en omvändelse till upplysning med klart
förstånd.13 Harry Månsus betonar Anonyma Alkoholisters budskap, som grundar sig på hur
en alkoholist kan hjälpa en annan genom egna personliga berättelser. Han skriver vidare att
det var i mötet mellan två alkoholister som utgjorde en av grundstenarna till att Anonyma
Alkoholister bildades. Den första grundstenen hos Anonyma Alkoholister kommer från
psykiatrikern Carl Gustav Jungs ord att ”den enda hjälp jag eventuellt kan tänka mig är en
genomgripande andlig upplevelse”.14 Månsus fortsätter att beskriva att det är
livsberättelserna från en alkoholist till en annan som blir avgörande vändpunkter i livet för
grava alkoholister. Dessa alkoholister har inte tidigare blivit hjälpta av traditionell
medicinsk vård och psykiatrisk behandling, utan funnit en lösning på sitt problem genom
att lyssna till omvändelseberättelser av starka andliga upplevelser inom Anonyma
Alkoholisters gemenskap. Rainer Carls skriver i sitt kapitel att jesuiter blir en sorts andliga
rådgivare för utformandet av AA-rörelsens policy och som även lade grunden för Bills
mystika erfarenhet av en andra omvändelse. Carls berättar att Bill också sökte hjälp utanför
Anonyma Alkoholister, nämligen i psykoterapi. Där blev han medveten om insikten att
en andlig omvändelseerfarenhet inte var den egentliga hjälpen, utan att det som
behövs är kontakt med de egna djupa psykiska såren och en växande beredvillighet
att i ödmjukhet överlämna allt till Gud. Denna mer personalistiska syn på
tillfrisknandet, som inte förminskar de psykologiska faktorerna, kommer sedan till
uttryck i hans arbete The Twelve Steps and Twelve Traditions.15

Mia Andersson inriktar sitt kapitel på hur beroendeproblematik genom olika
tankesystematiska behandlingar kan få beroende- och missbrukspersonligheter att
förändras, men att terapier primärt inte går ut på att förändra människor utan att motivera
dem till att ”komma loss”.16 Att komma loss kan innebära omvändelse och överlåtelse från
egen viljekraft och självkontroll till den kraft som inom Anonyma Alkoholister beskrivs
som en ”Högre kraft” till att övervinna kampen om alkoholens skadliga inverkan på
klientens liv genom en självacceptans. ”Människan inordnar sig i helheten och intar en
komplementär position i förhållande till det som är större och mäktigare än hon själv”.17
Terje Salvigsen beskriver i sitt kapitel att Anonyma Alkoholister med sitt tolvstegsprogram
är en arbetsmodell där gudsbilden är universell, vilket gör att icke kristna eller andra
religiösa alkoholister kan använda modellen.

13

Carlgren, A. 2015:16.
Månsus, H. 2015:32.
15
Carls, R. 2015:97.
16
Andersson, M. 2015:131.
17
Andersson, M. 2015:136.
14
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Marc Galanter (2016) skriver att den strikt vetenskapliga forskningen ofta baseras på svåra
kliniska situationer och praktiker, som erfarenhet, och att denna erfarenhet betonar vikten
av förändring och omvändelse. Hans studier presenteras i boken (2016) What is Alcoholics
Anonymous? - A Path from Addiction to Recovery. Han ställer en signifikant fråga, som min
uppsats primärt problematiserar, nämligen:
How did this [majors changes in these members’ motivation for sobriety and the way
they lived their lives had taken place] translate into being liberated from compelling
alcohol craving that they had struggled with before joining the fellowship [Alcoholics
Anonymous]?”.18

Galanter beskriver att det finns två miljoner AA-medlemmar globalt, vars personliga
berättelser kan redogöra för hur dessa blev nyktra genom Anonyma Alkoholister. Galanter
beskriver att det skett ett paradigmskifte i synen på att tillfriskna från beroendesjukdomar.
Galanter själv intar en aspekt genom sin förklaringsmodell om att beteendeförändring har
evolutionär grund för att främja biologisk överlevnad. Denna överlevnad sker genom arters
sociala gruppsamverkan. Denna syn kan tillämpas inom Anonyma Alkolisters sociala
gemenskap som grund för deras tolvstegsprogram för tillfrisknande från alkoholism.19
Galanters hela poäng är att en individs gruppositionering är biologisk och därmed fokuserad
utifrån en motivationsaspekt. I förlängningen kan denna förklaring, från ett
beteendepsykologiskt perspektiv, förstås i jämförelse med en längre tids nykterhet och med
det tidigare alkoholbegär samt den aktiva alkoholism som en individ ensam kämpade med
innan sitt gruppmedlemskap hos Anonyma Alkoholister. I förlängningen är det explicit
AA-gemenskapen i sig, genom att erbjuda ett andligt behandlingsprogram i de tolv stegen,
som är grundläggande för ett personligt tillfriskande utifrån de riktlinjer som Anonyma
Alkoholister har i de tolv traditionerna.20

1.8. Material

Det empiriska materialet består av eget insamlat material, som har analyserats genom valt
teoretiskt perspektiv, se teorikapitlet. Dessförinnan har materialet behandlats enligt den
metod som redovisas i metodkapitlet. Kvantitativt har det transkriberade materialet totalt

18

Galanter, M. 2016:165.
Galanter, M. 2016:159.
20
Bilaga 2. Se även AA:s tolv traditioner: http://www.aa.se/medlemmar/aa-gruppen/de-tre-legaten, 2018-0501; jfr Rönnberg 2007:Bilaga 2.
19
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blivit 110 A4-sidor, från cirka fem och en halv timmars inspelat intervjumaterial. Dessa
timmar är jämnt fördelade på fem stycken informanter. Nedan presenteras varje informant
i den tidsordning intervjuerna ägde rum. Samtliga informanter i studien har fått
pseudonymer. Födelseår och andra årtal, arbete och boendeorter samt eventuella
släktförhållanden har anonymiserats.

1.8.1. Informant 1
Min första informant kallar sig själv för alkoholist och är sedan tio år medlem hos Anonyma
Alkoholister. Idag är hon närmare sextio år. Lotta är uppvuxen i den storstad som hon
fortfarande bor i. Hon har tre barn. Lotta växte upp i en ”rörig”, otrygg och sjuk familj med
flera dödsfall inom familjen. ”Det finns ingen alkoholism i släkten”, konstaterar hon och
fortsätter att berätta att under uppväxten var hennes familj dysfunktionell med bråk och en
mor med ångest och att de inte hade någon bra kontakt. ”Jag fick ta hand om min mamma”,
säger Lotta. Som barn skildes hennes föräldrar. Detta har präglat hela Lottas liv. Lotta
flyttade hemifrån när hon var i tidiga tonåren och fick klara sig själv. Hon började jobba
som servitris. Lotta började också att dricka under tonåren, men var i sin ungdom med i en
nykterhetsförening, trots sitt drickande. Lotta var mycket hos sina morföräldrar. De var
hennes trygghet i barndomen. Förutom att vara medlem hos Anonyma Alkoholister präglas
hennes andliga liv idag av olika buddhistiska praktiker, som hon fått med sig genom ett
antal resor till Indien, vilket är hennes passion.
Jag tycker om det buddhistiska budskapet. Det buddhistiska sättet att leva och ta hand
om varandra. Sedan håller jag inte med om allting där heller för det finns mycket
ritualer där som jag inte är med på för jag är fortfarande där, att så fort det blir en
massa måsten och man ska göra på vissa sätt, då drar jag mig ur. Men om jag får ha
min fria andlighet, så mår jag bra av det. Och i buddhismen så har jag funnit väldigt
mycket, mera trygghet, jag får ju träffa ganska mycket lamor, munkar och nunnor. I
och med att jag är engagerad i ett buddhistcenter. Och där lär jag mig jättemycket.

1.8.2. Informant 2
Informant 2, Anette, är född i en mindre stad längs norrlandskusten. Hon var barn nummer
två i en syskonskara som växte till fyra. Mamma och pappa bråkade ganska ofta, berättar
hon. En dag när informantens mamma och pappa bråkade förstod Anette att hennes pappa
hade ”sprit i kroppen […] och jag blev ju alldeles iskall, för jag tänkte, men är min pappa
en sån där som dricker sprit?”. Hon förstod aldrig att hennes pappa var en som drack sprit,
då han var med i OS och fortsätter säga att ”han som [var] en gymnast, [en] spänstig karl,
13

skulle [han] dricka sprit…?”. Hennes barndom förblev turbulent och ”brakade ihop
fullständigt och [jag] fick då vara på Barnpsykiatriska i Uppsala. Jag tror det var i åtta veckor
och då var jag bara fyra fem år […] Och det var precis i den vevan psykofarmaka kom och
jag var blev ju fullproppad där med små gröna piller och allt vad det var för någonting”.
Anette fortsatte att dricka, ”men jag har ändå haft förvånansvärt mycket arbeten och jag har
klarat av dem mycket skapligt och jag har amatörmässigt jobbat som journalist och […] var
ju advokatsekreterare och jag har klarat av det, fast jag har druckit ganska mycket”. I början
av 1980-talet gifte Anette sig, men hennes drickande blev snart för uppenbart för maken,
som ställde ett ultimatum att ”endera gör du något åt det här, eller så går jag och det är på
en gång […] Och då gick jag väl med då på en behandling. Maken och jag, kom gemensamt
fram till att OK, en vecka på avgiftning”. Efter abort, skilsmässa och fortsatt drickande med
flera behandlingsperioder har Anette varit nykter i ett tiotal år. Som pensionär är hon dels
aktiv inom Svenska kyrkan, dels i två olika tolvstegsprogram. Hon lever och bor ensam och
trivs med det.

1.8.3. Informant 3
Stefan är 55 år, bor i en förort till en av Sveriges större städer. Han blev nykter för drygt tio
år sedan genom Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Stefan säger själv att han
började relativt sent med alkohol, kanske runt artonårsåldern. Det berodde på, tänker han,
att han var en
sportkille och att vi inte drack hemma […] men så fort jag kom i kontakt med alkohol
så var det nästan som en förälskelse. Dock hindrade mitt hälsosamma liv [mig från]
att dricka. Jag körde [bil] när vi skulle på disko. Jag tränade hårt och när jag var i
tjugoårsåldern kom jag med i en sträng kristen organisation, där jag var med i många
år. Även under dessa år hindrade moral och etik mig från att dricka, men när jag väl
drack en handfull gånger, drack jag redlöst.

För tio år sedan, berättar Stefan, nådde han sin ”botten” och livet ”rasade”.
Familjeolyckan var [då] som tyngst. Vårdnadstvist, sjukdom och alkoholismen var
förtärande. Den sommaren tror jag att jag mer eller mindre låg under körsbärsträdet
och led och söp […] Jag var olycklig […] Jag var trasig och jag sökte hjälp i min
ångest.

Dessförinnan hade han inte hört talas om Anonyma Alkoholister. Genom en
beroendemottagning samma år som sin botten, blev han rekommenderad att besöka ett AAmöte.
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1.8.4. Informant 4
Informant 4, Eva, är drygt sextio år. Hon är född och uppvuxen
i en skapligt ordentlig familj, är enda barnet, mobbad i skolan under åtta år var jag.
När jag var 15, 16 år tror jag att jag var, så drack man och tittade på Dallas och de
[flesta] tog en whisky efter jobbet varje dag, det var inte heller något konstigt […]
Sedan gick det ett antal år och jag gifte mig med en kille som definitivt [var]
alkoholist […] Pappa var alkoholist nämligen, så han drack väldigt mycket, men han
trodde att jag hade blivit absolutist för att jag inte drack när han var med.

Efter skilsmässan blev Eva inlagd på en psykiatrisk avdelning för vård. Efter ett antal
återfall under några år med efterföljande alkoholterapi på behandlingshem så ”har jag inte
tagit en enda droppe alkohol. Jag behövde det här återfallet för att inse att alkohol, det klarar
inte jag”. Nu har Eva, med hjälp av Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram levt nykter i
årtionden. Hon har slutat gå på AA-möten, men om hon möter de som hon uppfattar som
alkoholberoende, så brukar hon rekommendera Anonyma Alkoholister, eftersom det hjälpte
henne i början på sitt tillfrisknande från alkoholism. Eva lever idag ett väl fungerande liv,
enligt egen utsago, och har fungerande familje- och vänskapsrelationer. Arbete, ekonomi
och partnerrelation är fungerande. Eva upplever att hon inom livets alla områden lever ett
tillfredsställande och lyckligt liv.

1.8.5. Informant 5
Den sista informanten är Pontus, en man i fyrtioårsåldern. Han arbetar idag för att hjälpa
andra med liknande problem han själv hade under sin tid som missbrukare. Pontus är
uppväxt i södra Sverige, i en förort med en utrikesfödd mamma och en svensk pappa.
Jag är uppväxt i ett område som heter [utelämnad plats] och det var väl hyfsat
idylliskt. Vi gjorde alltid skogsutflykter i bokskogen och åkte till [utelämnad plats]
och det var picknickkorgar och resor, vi åkte väldigt mycket utomlands till sådana
här konstiga ställen som Jordanien och Cypern och sådär exotiskt på den tiden. Och
religion var något som dök in i mitt liv rätt tidigt […] När jag började högstadiet så
kom väldigt många människor från [utelämnad plats] till vår skola och det blev en
sådan kulturkrock […] I sjunde klass börjar [jag] att dricka.

Pontus levde under sin skoltid i ungdomskriminalitet. Han blev i sin ungdom känd inom sitt
musikområde. Åren som musikant ledde till både ökat alkohol- och narkotikamissbruk. När
Pontus började närma sig trettioårsåldern gifte han sig och fick barn. Pontus har varit nykter
i nästan tio år genom Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram och är fortfarande medlem
och aktiv i AA-rörelsen.
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Kapitel 2. Teori
2.1. Teori

I kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkten och jag argumenterar för dess relevans
i denna studie. Utgående från teorin som grundar sig på Dan P. McAdams (1993) The stories
we live by: personal myths and making of the self ges analytiska och begreppsliga verktyg
för att utreda problemformuleringarna. Den centrala idén i teorin binder samman identitet
med livsberättelsen, som blir till en personlig myt för meningsskapande och personlig
utveckling. Teorin presenterar ett narrativt perspektiv om mänsklig identitet och bygger på
hur människans egen identitet skapas genom att personen själv skapar sina egna myter.
Teorin, som är baserad på vetenskapliga psykologiska studier under 13 år, har hämtat sin
data eller sitt material från ett stort antal narrativa intervjuer.
Kärnan i teorin är att de generativa- och narrativa modellerna är oräkneliga, som var och en
av oss utformar, för att beskriva vår självdefinierade myt om oss själva. Turning points eller
vändpunkter beskriver McAdams som signum eller utmärkande nyckelhändelser för en
utveckling av vår identitet. Var och en uttrycker sin myt om sig själv på olika sätt, men
teorin består av tre utmärkande komponenter, ”identifiera, leva och förändra”, som bildar
en ny helhet och förståelse om mytens meningsskapande. Myten om sig själv fortskrider
under hela livet. Från barndomen genom tonåren och vidare in i ung vuxen ålder har det
skett en personlig tillväxt, som lett fram till en ideologisk inställning. Meningsskapandets
process artikuleras och mognar genom att identiteten får en ideologisk ram som
värderingsmässigt bestämmer vad som är bra och sant.21 I meningsskapandets process
betonar McAdams åtta komponenter i livsberättelsen som handlar om ”peak experience”,
”nadir experience”, ”turning point”, ”earliest memory”, ”an important childhood memory”,
”an important adolescent memory”, ”an important adult memory” samt ”other important
memories”.22 Hos samtliga dessa komponenter finns kärnhändelser som länkar samman
livsberättelsen med signifikanta (andra) personer, konflikter, olösta problem, stress och
livsutmaningar. En individ sammanför minnen och livshändelser och förenar myten om sig
själv till ett meningsfullt liv. Det meningsfulla blir den personliga myten, som integreras till
det större sammanhang, den yttre verkligheten som vi människor delar.23

21

McAdams, D. 1993:90.
McAdams, D. 1993:258-259.
23
jfr McAdams, D. 1993:265.
22
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2.1.1. Berättandets funktioner
Självet eller självidentiteten skapas i narrationen och levandegörs i den sociala kontexten
genom de liv vi genomlever av unika upplevelser och inre föreställningar. Vi förändrar våra
liv genom att identifiera våra myter och bli medvetna om hur vi lever våra personliga myter.
Personlig förändring sker genom psykosocial utveckling och genom att vi blir medvetna om
att livslögner aldrig kan vara moraliskt försvarbara när vi berättar myten om oss själva. Vår
livsberättelse kan inte ses som god om vi fortsätter ljuga, utan vi behöver omskapa oss själva
så att våra historier inte blir påhittade utan genomlevda.24 Bakom berättelsen, som kan delas
in i tre faser, ”premythic, mythic, and postmythic”25 uppstår en acceptans om att myten hela
tiden förändras och att livets strävanden blir av godo oavsett hur livet sett ut innan, eftersom
en personlig berättelse medvetandegör mening och mål. Av dessa tre faser, ”premythic,
mythic, and postmythic”, använder sig McAdams av de två förstnämnda.26 Den första
perioden berättar McAdams är barndomen, innan vår identitet började formas runt tonåren.
Den andra fasen handlar om vårt vuxenliv eller medelåldern (mid-life),27 där vi blir
medvetna om hur vår livshistoria kan bli. McAdams frågar retoriskt om vad som händer
med livet efter medelåldern. McAdams förklarar att allt kan hända, både gott och ont, bra
saker eller dåliga, och det är därför det egentligen inte kan sägas att det finns ett slut på vår
livsberättelse eller med McAdams egna ord: ”When it comes to our life stories, nothing i
ever final. Things can always change”.28
Jag har dock valt att använda beskrivningen av ”premythic, mythic, and postmythic” direkt
applicerbart på den omvändelseprocess som är signifikant för alkoholister som blivit nyktra
genom Anonyma Alkoholister. Dessa faser kan hos en alkoholist delas in i en omedveten
identitetsfas av aktivt alkoholmissbruk. Den andra fasen är att likställa med en mognad eller
ett vuxenskap, som McAdams beskriver som ”[t]rough generativity, we are able to envision
endings that give birth to new beginning, extanding the story line of our identity beyond the
temporal confines of our stay on earth”.29 En förståelse av denna fas gör jag genom att
”alkoholisten”, genom att bli nykter hos Anonyma Alkoholister får en ny början genom att
leva nyktert. Den tredje fasen ” postmythic” blir då den betraktelse, menar jag, som kan
göras när en alkoholist blir äldre och ser tillbaka på sitt nyktra liv. Oavsett livets innehåll är

24

McAdams, D. 1993:20, 24-34.
McAdams, D. 1993:277.
26
Ibid.
27
McAdams D. 1993:278.
28
Ibid.
29
McAdams D. 1993:277.
25
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alltid ett nyktert liv bättre än ett liv i missbruk, som jag menar gäller för mina äldre
informanter och diskuterar vidare i analyskapitlet om hur alkoholister konstruerar sin myt
om vad som gjorde att de kunde omvändas till ett nyktert liv, som i deras fall fortsätter ända
in i ålderdomen.

2.1.2. ”Agency and Communion”
McAdams utvecklar sin teori om hur våra myter inramas ideologiskt genom våra
värderingar och trosföreställningar. Historier och berättelser, genom vårt tänkande, blir
regler för vårt handlande. En människas agerande grundar sig på styrkan av motivation som
blir vårt psykiska bränsle för våra handlingar. Motivationen genomsyrar också våra
livsinstinkter hävdar McAdams och hänvisar till att Sigmund Freuds syn på dessa
grundläggande instinkter ligger i konflikt mellan varandra och ofta på ett omedvetet plan.30
Motivation styrs av å ena sidan autonomi, makt, status och oberoende och å den andra sidan
av kärlek, intimitet, ömsesidigt beroende, acceptans och mellanmänskliga erfarenheter.
Dessa poler utvecklar McAdams som ”agency and communion”.31 Agency, har att göra
med en människas individuella strävanden att bli en oberoende person genom att utveckla
sin egen person (självet) och har som syfte att bli en självständig eller autonom aktör.
Communion är kontrasten till agency och strävar att släppa den individuella
motivationsfokuseringen genom att uppgå i varma, kärleksfulla och intima gemenskaper,
som är större än personen själv och av större värde än det enskilda.32
McAdams beskriver å andra sidan hur psykiska problem och lidande härrör från bristen att
kunna omsätta vårt levda liv till meningsskapande personliga berättelser, som är en
människans ”agency”. Människan har en önskan att låta myten om sig själv bli till en
personlig berättelse med ett gott slut, oavsett hur livet har sett ut innan. Denna process är
psykosocial. Teoriutvecklingen, om hur våra myter inramas ideologiskt och konkretiseras

30

McAdams, D. 1993:35, 69-73.
McAdams, D. 1993:71, 133ff.
32
Some individuals develop narrative characters that support the shirking of any uncomfortable action. One
character that does not appear to derive motivation from either agency or communion. I call the escapist.
Unable or unwilling to take on the responsibilities of work and home, the escapist lives for diversion and
amusement. In a personal myth, the escapist often plays a harmless and subsidiary role, as a fun-loving part
of the self who comes out on weekends and vacations or during periods of playful regression. Its origins are
often found in a foundly remembered childhood, filled with fun and play. But there are more problematic
expressions as well. The desire to escape from responsibilities of adulthood may become a central motive in
daily life, manifested in endless televison viewing, dangerous substance abuse, and so on (McAdams, D.
1993:171).
31
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genom våra värderingar och trosföreställningar, ger mening åt historier och berättelser.
Genom ”communion” eller en gemenskap skapas livsmening. Detta blir, som ovan
beskrivits, tydligt genom att individen deltar i sammanhang som är större än det personliga.
Detta ”större” blir till i en gemenskap. I denna gemenskap kontextualiseras självidentiteten
både socialt och psykologiskt. McAdams visar också på sambandet mellan personlig
inställning och den personliga myten som utvecklas i denna gemenskap till ett liv med hög
moral och ett sunt rättsmedvetande. Förutsättningen för denna personliga utveckling är dock
beroende på hur pass medvetet en individs trossystem är.33

2.1.3. Vändpunkter genom omvändelser
Tankar, ord och handlingar definierar självidentiteten, medan skapandet av ett dynamiskt
narrativ återför ordning från kaos, som allmänt handlar om sjukdomar och stagnation, enligt
McAdams. För att återställa balansen till ett meningsfullt liv och till en god livsberättelse
visar McAdams på ett flertal fall och exempel som visar att en individs livsmening upprättas
och återställs genom människors vändpunkter, som är ett annat ord för omvändelser.
McAdams konstaterar sedan att ur ett psykologiskt perspektiv är människan inte redo att
möta alla livsutmaningar och livshändelser förrän vi uppnått en vuxen mogen ålder. Denna
mognadsprocess ovan benämner McAdams som psychosocial moratorium, där individen
fortsätter, att under livets gång, konstruera och forma sin identitet. Självidentitetens
korrelationen till den personliga myten, blir berättelsens kontinuitet. Där grundläggande
behov tillfredsställs. En andra strategi är, i individens mytskapande, att nuet är gott oavsett
hur livet sett ut tidigare. Personen rekonstruerar och omskapar sitt liv.34
Nedan återges ett symptomatiskt exempel på hur McAdams teori fungerar genom ett
fördjupat exempel. McAdams beskriver Shirley Rock, en medelålders kvinna, som från att
ha varit prostituerad blev pastor i en kyrklig församling. Hennes liv hade genomgått en
plötslig omvändelse och hon hade blivit befriad från både alkohol- och drogmissbruk.
Hennes livsberättelse vittnar om en ideologisk kontinuitet och stabilitet. McAdams
utvecklar hennes livshistoria och beskriver hennes livsbotten, men också hennes tidiga
upplevelser av att Gud kallade henne till sig och sedan den vändpunkt som fick henne till
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McAdams (1993:90) visar också på sambandet mellan personlig inställning (Setting) och självidentiteten
och som epistemologiskt (som relaterar till studiet av uppfattningsförmåga och mänskligt vetande) visar hur
den personliga myten kontextualiseras socialt och psykologiskt. McAdams belyser hur framväxten av etiska
principer påverkar utvecklingen av interpersonella relationer och socialt ansvarstagande. Grunden för ett liv
genom hög moral och ett sunt rättsmedvetande är hur pass komplex (och utvecklad) en individs trossystem är.
34
McAdams, D. 1993:92-94, 170.
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att tjäna inom kyrkan. Shirleys livsresa började med en världsbild om att världen var orättvis
och att det inte fanns några godhjärtade och sanna människor.
Shirley does not excuse her criminal activity. Like her greatest hero, the New
Testament’s Saint Paul, she has sinned boldly, and recognizes that there is no way to
cover that up. Furthermore, she knew she was sinning as she was sinning. Her
decision to swear off crime, drugs, and alcohol during her time in prison was not
stimulated by a sudden revelation that she was a ”bad peson”. She already knew she
was bad. Her decision was more pragmatic, even strategic. […] Shirley sees herself
as a vehicle for the ministry of a higher power. Like Saint Paul, she believes that she
has opened herself up to that power by accepting ”the call” and continuing to fight
what Paul called ”the good fight”. In the good fight, Shirley battles injustice and
oppression. […] Shirley´s personal ideology as an adult specifies beliefs and values
that connect her to family of her youth, reinforcing once again the continuity of her
personal myth (McAdams 1993:185).
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Kapitel 3. Metod
I detta kapitel beskriver och diskuterar jag metod och tillvägagångssätt. Jag kommer även
att redogöra för undersökningens upplägg. Vidare kommer jag att diskutera hur jag har
hanterat metodiska- och etiska problem samt det centrala i ställningstagandet för vald
metod. Jag kommer även att förklara hur jag tänker besvara forskningsfrågorna och
analysera materialet, som bestod av fem längre narrativa intervjuer, mellan 60-70 minuter
per intervju. Sist men inte minst beskrivs utförligt de etiska överväganden som gjorts enligt
givna riktlinjer.
Teorin grundar sig på en narrativ analys.35 Metodologiskt behövs en metod som knyter an
till vald teori utifrån McAdams (1993) som belyser hur människan möter alla
livsutmaningar och livshändelser under livets gång i en förändrings- eller mognadsprocess
och som han kallar ”psychosocial moratorium”. En människans inre berättelse konstrueras
när den berättas och återberättas till andra som lyssnar. Jag har lyssnat till fem utvalda
personer där jag ville hitta vuxna personer som liknade de förutsättningar som McAdams
kallar för ”generativity script”. Det betyder att vara medveten om vilka ansträngningar som
krävdes i dessa omvändelseprocesser och som i vårt fall handlade om att bli fri från ett
alkoholberoende.36

3.1. Kvalitativa metoder, val av narrativ analysmetod

Min argumentation för vald kvalitativ metod förklaras med utgångspunkt från Steinar
Kvales (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, som gav en grundstruktur av det jag
studerade med en induktiv eller förutsättningslös ansats genom att jag lät mitt material själv
få tala. Genom mitt teoretiska narrativa perspektiv kom jag sedan att analysera resultatet
genom deduktion. Min ansats blev alltså abduktiv, som är en kombination av induktiv och
deduktiv ansats. Begreppet ”intervju” som forskningsmetod handlar bokstavligt om ett
35

Metoden i studien grundar sig på Steinar Kvales metod för Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) samt
Dan P. McAdams analytiska och begreppsliga verktyg, som utgör centralteorin i uppsatsen, för att utreda
problemformuleringarna genom hans bok The stories we live by: personal myths and making of the self (1993).
36
Generativity script: ”The last facet of generativity is narration. In the context of an evolving personal myth,
an adult constructs and seeks to live out a generativity script, specifying what he or she plans to do in the
future in order to leave a legacy of the self. The genrativity script is an inner narration of the adult’s own
awareness of where efforts to be generative fit into his or her own personal story, into contemporary society
and the social world he or she inhabits. The generativity script functions to address the narrative need for a
sense of an ending, a satisfying vision or plan concerning how, even though one´s life will eventually end,
some aspects of the self will live on”, McAdams, D. 1993:240.
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samspel mellan ”två seenden” eller två synpunkter, men med den skillnaden att en intervju
som används i forskningssammanhang bygger på att forskaren är professionell.37 Kvale
definierar en ”intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i
avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”.38 Detta har jag tagit fasta på när jag
utförde mina intervjuer, där den intervjuade eller informanten fick möjlighet att uttrycka sin
livsvärld och framlägga värderingar som blev till halvstrukturerade livsvärldsintervjuer.
Den kvalitativa forskningsintervjun kan liknas vid ett hantverk och används mer och mer
som forskningsmetod och har gett stora fördelar då mängden material om olika informanters
uppfattningar i specifika forskningsfrågor. Allt detta krävde en stor förkunskap i ämnet av
uppsatsförfattaren i fråga.39 Förkunskapen fanns som aktiv medlem hos Anonyma
Alkoholister sedan 2008.

3.2. Metodbeskrivning, kvalitativa intervjuer och utskrifter

Analysmetoden syftar till att koppla samman de beskrivningar som informanten gör. Detta
för att tolka materialet som bygger på beskrivningar av informantens livsvärld. Det är alltså
orden som utgör det egentliga materialet genom att den kvalitativa forskningsintervjun
arbetar med ord. Därför valde jag att redan på förhand bestämma att den intervjuade skulle
ges stort utrymme att fritt berätta om vägen till nykterhet via Anonyma Alkoholisters
program för tillfrisknande. I en så kallad ”öppen intervju” fick de, genom den egna
berättelsen, förklara sin en omvändelseprocess och vilken eventuell funktion Gud hade för
nykterheten.40 Detta praktiserades genom jag själv försökte interagera så lite som möjligt
under intervjun. Informanterna visste om studiens syfte. Det fanns en intervjuguide, som
grundade sig på problemformuleringarna och forskningsfrågorna. I övrigt fick informantens
berättelse, dennes upplevelser och känslor uttryckas oavbrutet. På så sätt upptäckte och såg
intervjupersonen själv samband under tiden intervjun skedde och kunde förmedla detta
genom att sända tillbaka.41 På ett tidigt stadium, ofta samma dag eller samma vecka
transkriberades de inspelade intervjuerna, ord för ord. Det tog ungefär 10 timmar att skriva
ut 60-70 minuters inspelning. I samtliga fall har de inspelade intervjuerna skrivits ut
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ordagrant, som också blev dess validitet genom den ordagranna återgivningen av
intervjupersonernas berättelser blev så kallade ”avkontextualiserade samtal”.42 Med det
skriftliga materialet hade jag koncentrerat intervjuerna till texter. Textkoncentratet
synliggjorde en berättelse, för mitt särskilda ändamål med intervjutexten. Utskrifterna blev
den struktur som låg till grund för resultatredovisning och analys av materialet. Först på
detta stadium kunde det sägas att texten låg till grund för en narrativ analys, som
metodologiskt innebar att intervjupersonens egen historia gav mig tydliga narrativa
meningar att tolka, så kallade meningsdimensioner av vad informanten berättade specifikt
från personens unika handlingsförlopp mot ett nyktert liv. Detta narrativa perspektiv
handlade mer om mening än om fakta genom att det fanns en ”narrativ sanning” som mer
liknade en ”good story” än ”[…] logic, science, and empirical deminstration”.43 Därefter
följde ett arbete med att kategorisera texten genom att skapa centrala teman kopplade till
forskningsfrågorna.44 Detta sätt kallar Kvale för en ”postmodern kunskapsproduktion”.45

3.3. Tillvägagångssätt

Det fanns ett samspel i forskningsintervjun, där informanten berättade om sin livsvärld i
relation till mina forskningsfrågor. Genom att följa Kvales beskrivning av hermeneutiska
tolkningsprinciper, som är grundläggande för att få fram ett resultat, fick den traderade
texten ingå i den så kallade hermeneutiska cirkeln, ett växelspel mellan delar och
helhetstolkning av den aktuella texten. Genom detta cirkelförfarande kunde teman, uttryck,
meningar och sammanhang frigöras och bilda ett mönster som underlag för
forskningsfrågornas resultat. Det fanns dock en del teoretiska problem att belysa med min
valda metod. Kvale beskriver dessa som ”objektivitet i kvalitativ forskning”.46 Hur kunde
min objektivitet uttryckas som ”frihet från bias” i relation till validitet, där både objektivitet
och validitet tar avstamp utifrån systematisk forskning? Svaret blev, genom en
metodologisk ”common-sense föreställning om vad som är objektivt”,47 att informanten
gavs fritt utrymme att berätta sin historia och som gjorde att objektiviteten blev en objektiv
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spegling av ”det utforskande objektets natur ”.48 För att fördjupa beskrivningen av mitt
tillvägagångssätt följde jag Kvales sju steg för en strukturerad undersökning.49

3.4. Informanter, urval av informanter

Gällande min egen roll hade jag uppmärksammat avgörande faktorer för hur denna studie
moraliskt kunde försvaras.50 Eftersom jag som intervjuare tillhörde samma gemenskap som
informanterna, fanns det ett historiskt stort urval att välja mellan med ett hundratals
presumtiva informanter. Inledningsvis ville jag få en blandning i ålder, genus och där
längden på antalet år som nykter alkoholist hos Anonyma Alkoholister var viktig. Jag sökte
intervjupersoner som jag fått kontakt med på AA-möten eller som jag tidigare kände. Ett
dussintal anmälde intresse. Av dessa valdes fem ut, tre kvinnor och två män mellan fyrtio
och sextiofem år, med en spridning av antalet nyktra år till mellan tio och tjugofem år. Ett
aktivt medlemskap hos Anonyma Alkoholister valdes som en grundläggande parameter och
med aktivt menas regelbundna mötesbesök och ett personligt arbete i tolvstegsprogrammet.
Min första informant var en kvinna, närmare sextio än femtio, och har varit medlem hos
Anonyma Alkoholister sedan drygt tio år. Informant 2 var även hon en kvinna, född i en
mindre stad vid den norrländska kusten. Min tredje informant var en man i
femtiofemårsåldern. Även han blev nykter för cirka tio år sedan och har sedan dess följt
Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Informant 4 var en kvinna i de dryga sextio åren.
Den sista informanten i ordningen blev en man i fyrtioårsåldern. Samtliga informanter
kände jag mer eller mindre personligen. Varför det just blev dessa fem informanter ovan
blev dels för att de hade visat stort intresse att delta i studien, dels för att de hade haft en
längre tids nykterhet.
48

Kvale, S. 1997:66.
Kvales (1997) sju steg för en strukturerad undersökning: Dessa steg handlar om ”tematisering, planering,
intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering” (s. 81). Med tematisering menas undersökningens syfte.
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utifrån tillämpning av min beskrivna kvalitativa forskningsintervju samt i analysdelen utifrån min givna teori.
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Betydelsefulla grundvalskriterier kopplades till Kvales sju steg ovan och som inkluderade
etiska avgöranden under hela forskningsprocessen företrädesvis gällande samtycke,
konfidentialitet och eventuella konsekvenser för informanten. Beträffande medlemskapet
hos Anonyma Alkoholister ligger det i medlemskapets traditioner att varje medlem är
anonym. Dessa etiska riktlinjer och etiska koder presenterades för samtliga
intervjupersoner, som gav sitt tillstånd att beskrivas med förnamn, ålder, ort och andra
personliga data för redovisning av mitt material. Dock har ovan nämnda parametrar
anonymiserats med pseudonymer, exakta åldrar har avrundats och andra markörer har
filtrerats för att säkerställa att en individuell informant inte kan identifieras.

3.5. Etiska överväganden, validitetsprövning och reflexivitet.

Avslutningsvis vill jag problematisera metoden. Enligt Kvale finns det ”tio interna kritiska
punkter om intervjuforskning” beträffande ”modern intervjuforskning”, vilket jag tagit fasta
på. Ett problem är det individualistiska perspektivet lämnar det sociala och kollektiva
samspelet hän.51
Mina kvalitativa intervjuer vilade på en narrativ metod med en individuell tolkning, som
lämnade det sociala samspelet hän och reflexivt inte kunde jämföras kollektivt på en AAgrupp. På samma sätt lämnades punkterna som behandlade själva intervjuformens
samtalsteknik hän. Detta skulle kunna ha varit en kritisk punkt då intervjupersonen inte
rörde sig i omvärlden, det vill säga i den verkliga världen, som kunde studeras ute på fältet,
som till exempel på ett AA-möte. Till denna punkt kunde det kopplas en kognitiv kritik,
som just utesluter handling i omvärlden. Informanterna intervjuades i en lugn och tyst miljö
antingen hemma eller på arbetsplatsen.52
Till sist avhandlas svenska etikregler och etiska överväganden för forskning som innehåller
bl.a. information, konfidentialitet och nyttjande för och till de informanter som deltar i
undersökningen. Jag har följt de råd gällande forskningsetiska utmaningar som Ahrne G.
51
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och Svensson P. har ställt upp.53 I praktiken innebar det att skydda mina informanter och
dess anhöriga från allmänhet och offentlighet samt röjande av identitet, det vill säga en
konfidentiell garanti och informerat samtycke. Gällande det inspelade materialet så förvaras
det betryggande för att uppfylla Vetenskapsrådets regelverk om detta.54
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http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2018-09-07.
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Kapitel 4. Anonyma Alkoholister – en bakgrund
I detta kapitel är min avsikt att ge en historisk översikt och implementera en grundläggande
förståelse för uppkomsten av rörelsen Anonyma Alkoholister, dess lärosatser och deras
grundläggande principer för vad som kan sägas omvända en alkoholist från ett aktivt
missbruk till ett nyktert liv. Jag kommer att ge exempel på principiella vändpunkter för
personliga omvändelser. Samtliga informanter har fått sin nykterhet via Anonyma
Alkoholister och det är hur och på vilket sätt de blev nyktra genom Anonyma Alkoholisters
försorg som är av huvudintresse och som utgör mina forskningsfrågor och
problemformuleringar.55 Anonyma Alkoholister beskriver sig själva så här:
AA - ANONYMA ALKOHOLISTER är en gemenskap av män och kvinnor, som
delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka
lösa sitt gemensamma problem och att hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. AA kräver inga
inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej
heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och
framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt
främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå
nykterhet.56

Anonyma Alkoholister har sina rötter i Oxfordgrupprörelsen, en engelsk kristen
väckelserörelse,57 som såg alkoholism som en sjukdom. Från Oxfordgrupprörelsen hade
Anonyma Alkoholister hämtat mycket av sina idéer, bland annat att träffas i hemmen för att
där berätta om sina liv genom självrannsakan, hur de kunde gottgöra det som gått fel, hjälpa
andra aktiva alkoholister till nykterhet och ”moraliskt ta itu med sina liv”.58
Minnesotamodellen introducerades i Sverige 1984 och bygger på Anonyma Alkoholisters
tolvstegsprogram. För att kunna möta alla de som nått en vändpunkt i sina liv genom
Minnesotamodellens behandlingsmetod behövdes fler AA-grupper. Därför ökade antalet
AA-grupper stort under 1980-talet, som svar på behandlingshemmens behov av AAgrupper. 1985 fick Anonyma Alkoholister sitt genombrott i Sverige och antalet AA-grupper
fyrdubblades på fyra år. Fem år senare fanns det cirka 5000 AA-medlemmar i Sverige, men
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Anonyma Alkoholister stagnerade under andra halvan av nittiotalet. Idag anses
medlemsantalet vara cirka 10000 fördelade på cirka 475 AA-grupper runt om i landet. För
svensk alkoholpolitik blev 2006 ett markerat år, då landstingen och socialtjänsten övergick
från ramavtal med privata vårdgivare enligt Minnesotamodellen till att kommunerna själva
skulle ge missbruks- och beroendevård till sina medborgare. Detta har sin grund i att
läkarvetenskapen idag ifrågasätter alkoholism som en sjukdom.59
Anonyma Alkoholisters grundtext Anonyma Alkoholister (2015), i dagligt tal kallad Stora
Boken, utkom på svenska 1974. Ungefär hälften av boken Anonyma Alkoholister utgörs av
personliga berättelser från föregångare i både USA och i Sverige. Det är drygt fyrtio
personliga berättelser över hur livet var som aktiv alkoholist, vilka omvändelser eller
vändpunkter genom Anonyma Alkoholister som fick dessa människor att bli nyktra.
Anonyma Alkoholister poängterar att de som tillfrisknar enligt tolvstegsprogrammet är
lyckligt lottade. Boken är indelad i elva kapitel och innehåller grundarnas egna berättelser,
om hur det finns en andlig lösning på alkoholism och hur det fungerar med tolv
grundläggande steg för personligt tillfrisknande. Boken redovisar hur en alkoholist dels kan
hålla sig nykter, dels får förnyade och fungerande relationer både privat och professionellt.
Ett AA-medlemskap fungerar likartat på såväl lokal- och global nivå, vilket gör att en
tillfrisknande alkoholist som besöker en AA-grupp känner igen sig i princip varhelst i
världen ett AA-möte äger rum. Anonyma Alkoholister vill enligt författarna endast väcka
förslag för ett nyktert och tillfrisknande liv som har visat sig fungera på tusentals individer.
Anonyma Alkoholisters vision lyder enligt följande:
Gud kommer hela tiden att uppenbara mer för dig och för oss. Fråga honom under
din morgonmeditation vad du kan göra denna dag för den människa som fortfarande
är sjuk. Svaren kommer, om du bara har sett om ditt eget hus. Men självklart kan du
inte föra vidare något som du inte har. Se till att ditt förhållande till Gud är gott och
stora ting kommer att ske med dig och med oräkneliga andra. Detta är för oss den
stora sanningen. Överlämna dig själv till Gud så som du uppfattar honom. Erkänn
dina fel för honom och för dina medmänniskor. Röj undan vrakgodset från ditt
förflutna. Ge frikostigt av det du finner och anslut dig till oss. Vi är med dig i andens
gemenskap och du kommer säkert att träffa några av oss när du vandrar det lyckliga
ödets väg. Till dess – må Gud välsigna dig och bevara dig.60

Anonyma Alkoholister anser att alkoholism är en andlig immunbristsjukdom och som ett
andligt tomrum, där alkoholen fyller dessa brister och ihåligheter likt frasen ”[s]piritousa
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istället för spiritus”.61 C G Jung och de patienter som lade grunden för Anonyma
Alkoholister via Oxfordgrupprörelsen samtyckte och var eniga till att det behövdes en kraft
större än människan själv för att påvisa personlighetsförändringar som kunde leda till
varaktig nykterhet. Det handlade om andliga omvändelseprocesser för ett sådant liv.62 Ett
stort antal andra gemenskaper följer Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram för
tillfrisknade.63
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Kapitel 5. Resultat
5.1. Resultat

Med utgångspunkt i syfte och problemformuleringar, det vill säga frågeställningarna i form
av tre forskningsfrågor ovan, presenterar jag löpande en sammanställning av själva
undersökningen utifrån intervjumaterialet. Jag kommer att börja med att besvara
forskningsfrågan om hur alkoholister, som blivit nyktra genom Anonyma Alkoholisters
tolvstegsprogram, konstruerar sin omvändelseberättelse. Forskningsfrågorna om vilka
funktioner omvändelseberättelser och begreppet ”Gud” fyller hos medlemmar i Anonyma
Alkoholister följer därefter. I avsnittet analys nedan redogör jag för resultatet när teorin
appliceras på forskningsfrågorna. Som studien tidigare visat så är detta en narrativ analys
av omvändelseprocesser där jag låter McAdams teori belysa materialet. Svaren tolkas och
jag kommer att strukturera analyssvaren informant per informant och avslutningsvis, under
kapitlet slutsatser, kommer jag att presentera mina slutsatser, det vill säga vad jag kommit
fram till i analysen. McAdams teoretiska ansats visar hur människan, under sin livstid,
rekonstruerar sin livsbiografi utifrån vissa grundläggande behov. Detta genererar en förnyad
självidentitet och därmed ett nytt själv, som definieras av tankar, ord och handlingar genom
narrativa strukturer som återspeglas i intervjupersonernas livsberättelser.64

5.1.1. Informant 1
Min första informant sade att hon använde alkohol, som ångestdämpare, särskilt mot ”fysisk
ångest”. Under åren Lotta drack hade hon ingen gudsrelation. En vändpunkt, att bli fri
alkoholen, blev då hon tog sig till Anonyma Alkoholister, för det ”fanns bara en utväg och
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McAdams (1993) definition av ”självet” (The Self) och korrelationen till den personliga myten, som är en
berättelse om kontinuitet. En första strategi är att Självets grundläggande behov tillfredsställs. En andra
strategi är i individens mytskapande det som McAdams betecknar som en antithetical strategy (antitetisk
strategi), där nuet är gott men dåtiden har varit dålig eller av ondo. Genom en antitetisk strategi kan en person
rekonstruera och omskapa sitt liv. För denna process nämns Abraham Lincoln och Benjamin Franklin som
kända exempel. En tredje strategi, som är motsatt den andra, är den kompenserade strategin (compensatory
strategy) där antingen en bra eller dålig dåtid i människans liv ger upphov till en bra eller dålig nutid. För att
återställa balansen till ett meningsfullt liv och en god livsberättelse visar McAdams på ett flertal fall och
exempel som blir en människas vändpunkter (turning points). I den kompenserade strategin var gårdagen
aldrig bättre än livet här och nu, på gott och ont, medan en så kallad self-absolutory strategy (självabsolut
strategi), med ett negativt förflutet, så resulterar alltid detta i en negativ nutid. Mc Adams radar upp att antal
personliga berättelser till stöd för dessa olika strategier, där stora identitetsväxlingar följer på signifikanta
livshändelser. McAdams konstaterar sedan att ur ett psykologiskt perspektiv är människan inte redo att möta
alla livsutmaningar och livshändelser förrän vi uppnått en vuxen mogen ålder (middle adult years), det vill
säga medelåldern.
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det var att gå till AA och få hjälp där … [o]ch då tog jag mig till AA […] Så det var ett ju
egentligen ett första steg för mig”. Lotta konstaterar att hon var maktlös inför alkoholen och
beskriver begreppet Gud som funktion så här:
För jag ville inte se mina egna problem, jag kunde inte se det. […] En händelse som
var ganska stark […] var att jag inte har vetat […] var andligheten har varit
någonstans. Jag har grävt i olika religionsuppfattningar, men ändå känt att det är inte
jag och jag har naturligtvis alltid tyckt om att gå i kyrkor och att vara i andliga
sammanhang men […] då har jag inte hittat vad min andlighet står för. Och det fick
jag ju delvis hjälp med i AA […] Först så hade jag jättesvårt för begreppet Gud, då
var det en kvinna som sa till mig: Se det som att vara glad utan drinkar […] Det är
inte det där ordet [Gud…] jag började ju bråka om, men [jag] började ifrågasätta den
här Stora Boken, om att det handlade mycket om Gud, så jag började leta och forska
efter böcker som hade tolvsteg men där det inte var med Gud [som begrepp]. [Då
fann] jag Buddhismen.

Det framgår att Lotta hade motstånd mot begreppet Gud och de facto själva ordet Gud. Men
eftersom hon inte såg en annan väg ut från alkoholismen än genom tolvstegsprogrammet
och att det programmet inte fanns att finna än genom Anonyma Alkoholister och i det som
stod skrivet i Stora Boken, så försonades hon med den insikten. Genom Buddhismen och
sina resor till Indien, så kom hon fram till det som hon uttrycker att en ”väldigt klok lärare
till mig i Indien som sa åt mig att: ’there is only one God’ och då ramlade polletten ner”.
Det fanns bara en Gud för Lotta:
Och här har jag sökt sedan jag var barn och så säger du [den indiske läraren] att det
finns bara en Gud. För jag har ju varit […] ska jag vara katolik, ska jag vara kristen,
ska jag hitta in i hinduismen det finns ju massa gudar att välja där. Jag fick ju upp det
där då kände jag liksom att ja men okej då, det finns bara en Gud.

Lotta har försonats med gudsbegreppet i sin helhet och ser Anonyma Alkoholisters
uppmaning att låta varje medlem forma sin högre makt eller Gud på sitt sätt. I och med att
Lotta ”tar de ’gottigaste’ bitarna” så formar hon Gud på sitt sätt och fortsätter berätta om
hur hon gör det genom att beskriva hur hon kommunicerar med sin högre makt ”när jag ber,
när jag sitter och mediterar och ber”. Lotta ser sin högre makt som sin andlighet, sin fria
andlighet.
Jag har ju min gudomlighet inom mig […] [M]an pratar med Gud men det gör nog
inte jag utan det är mer till min andlighet som jag pratar sen är jag överens med att
det finns bara en Gud. Det finns något ute i universum, någonting som är större än
oss alla andra, än oss själva och det är jag helt med på, det är jag. Men det är så svårt
att sätta ord på det, vad det är som är den här andligheten. Eller vad som är
gudsbegreppet.

För att behålla sin nykterhet gick Lotta på möten varje dag. Lotta har känt ett kall till sin
andlighet, berättar hon, och att göra service genom att hjälpa andra var hennes kall.
Anonyma Alkoholister ger Lotta det hon behöver för att bibehålla sin nykterhet genom ”att
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bli påmind om vad som hände, varför jag blev nykter en dag och det kan jag bara få på AA”.
Lotta berättar hur hon får bibehålla sin nykterhet genom AA-gemenskapen:
Jag får ett lugn, jag får tillit till att allting kommer att gå väldigt bra. Vad får jag mer?
Ja, men det här lugnet, när jag går [på möten]. Jag behöver inte alltid dela,65 utan jag
kan bara sitta på möten och känna den här energin som man faktiskt har med allihop.
Och det är det som jag får utav AA alltså en kraft att orka. För att det här med tid, hur
lång tid man har, tycker jag inte att det spelar ingen roll, man glömmer ibland, man
tänker så här att nykomlingarna vi ska ta hand om […]. [M]en det är det som är så
fint med AA, att vi håller ihop var vi än kommer ifrån, hur gamla vi än är. Man,
kvinna, vem vi än är så har vi samma [mål] – vi vill ju vara nyktra. Och jag skulle
inte klara mig utan AA, jag tror inte det. Den gör mig stark, jag känner mig aldrig
ensam.

Lotta är tydlig med att det var hennes Högre makt som bar henne och som hon säger ”höll,
bar mig fram under den jobbigaste tiden som gjorde att jag fick förbli nykter. Jag känner
att jag blev framburen tillsammans med min högre makt och med AA:s program”. För Lotta
skulle det inte räcka med att enbart gå på möten för att hålla sig nykter.
Om jag bara skulle gå på AA-möten, skulle inte räcka för mig. Jag har jättestor nytta,
som jag sa, av att jag lever i tolvsteg och traditionerna. Det gör jag varje dag och jag
försöker att läsa någon text varje dag. Men jag måste även ha, det är lite som att AA
är som ett fundament för mig, en grund att stå på. Och med den grunden så kan jag
leva här ute och då kan jag ta in annan andlighet i mitt liv. Så att jag inte vill skapa
mig ett nytt beroende och bli beroende av AA. För jag vill kunna leva. AA lär mig
att leva ett liv som är sant. [D]är jag kan vara en ärlig människa och vara en bra
människa.

Lotta ser tolvstegsprogrammet som ett andligt handlingsprogram och berättelserna i Stora
boken och det som delas på AA-möten som livsberättelser med förståelse för andras
livsöden. ”Igenkännandet i vår sjukdom, i sjukdomsbegreppet hittar jag i [Stora] boken. Om
jag tvivlar någon gång, vilket jag kan göra”.

5.1.2. Informant 2
Min andra informant, Anette, berättar om sin omvändelse eller ”den absoluta vändpunkten”,
som hon kallar den, då hon genom tolvstegsprogrammet fick syn på alla sina
karaktärsdefekter.
65

Att ”dela” innebär att det på ett AA-möte blir sin egen tid att berätta det som behöver berättas för att hålla
sig nykter medan övriga medlemmar enbart lyssnar utan att kommentera. I de allra flesta fall har medlemmen
helt fri tid att dela, även om den person som leder mötet både har rätt och ibland kan påminna om tiden, så att
samtliga närvarande, inom mötestiden, får hinna dela. Detta för att minimera risken för återfall. Jämför AA:s
programförklaring ur Alcoholics Anonymous även kallad Stora boken, som säger att AA ”är en gemenskap
av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka
lösa sitt gemensamma problem och att hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism […] Vårt främsta syfte är
att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet”, Anonyma Alkoholister 2013:193.
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Den absoluta vändpunkten för mig var den enormt noggranna tekniken i fjärde steget,
där jag verkligen fick syn på alla mina karaktärsdefekter, som jag inte hade en aning
om, och att jag var helt styrd av dem […] När jag fick klart för mig att alla de här
karaktärsdefekterna är det som står ju i vägen, som ett hinder mellan mig och Gud.
Jag skapade en livslögn. Här börjar läkningsprocessen, när jag fick syn på […] låg
självkänsla, rädd att inte duga och rädd att inte få vara med.

Dessförinnan hade Anette, i sin förtvivlan, bokstavligt talat rasat ihop i sitt hem.
Då minns jag […] rasade ihop på golvet […] där jag hade lägenheten och i förtvivlan,
och i en verklig en andlig renhet ropade jag till Gud: ”Hjälp mig, jag håller på att dö”.
Och i nästa ögonblick slog mig ju tanken. Jag vet ju vart jag ska gå och be om hjälp.
Till den läkaren, till den vårdinstansen. Så jag ringde och jag skulle få komma dagen
efter.

Anette tyckte att hon hade levt ett hopplöst och bedrövligt liv. Men genom
tolvstegsprogrammet så tillfrisknar ”vi”. Anette hade gått från att ha varit högmodig och
arrogant till att leva i acceptans. Hon ville låta Gud hjälpa henne bli fri från hennes
intolerans. Avgörande för hennes tillnyktrande var att Anette lät sin Högre makt hjälpa
henne att bli sanningsenlig och ärlig
Det vände när jag förstod, det här är ju ett hopplöst bedrövligt liv. Man kan inte ge
bort någonting som man själv inte har. Under tolvstegprocessen, så länge vi jobbar
med de tolv stegen, som du ska lära dig, så har du fullt upp med ditt eget
tillfrisknande. Och när jag då bad Gud om både tolerans och acceptans genom att Han
skulle göra mig av med och hjälpa mig bli fri min intolerans. I tolvstegsprogrammet
får vi ju kalla [Gud] en Högre makt och när jag börjar förstå att det är ju ärlighet och
sanning som är det avgörande och […] mycket möten. Jag är sponsor [och ] jag
hjälper andra med tolvstegsprogrammet och [då] blir min tillit större och större,
starkare och starkare och mitt liv behagligare och behagligare. Och med de insikter
jag har idag så finns det ingen skillnad mellan religion och psykologi, för det handlar
om samma sak, [nämligen] resultatet av en sund religion och resultatet av en sund
psykologi. Det är samma sak [för] att hjälpa oss människor hitta vårt sanna jag, hitta
våra gåvor, gudagåvor, som är nedlagda i oss [och] för att vi ska leva i harmoni med
varandra.

5.1.3. Informant 3
Den tredje intervjupersonen Stefan hittade till Anonyma Alkoholister under sitt, som han
uttrycker, ”bottenår”. Han såg inte alkoholism som en sjukdom förrän under det sista
återfallet. Sjukdomsbegreppet alkoholism beskriver Stefan som en form av ”[b]esatthet som
är kopplad till sinnet. En allergi, som är den kemiska komponenten […] och de aspekterna
är kopplade till den andliga aspekten. Stefan ser andligheten ”som en bristvara och
kompenseras genom alkoholen”. Han fortsätter
De flesta […] ja, alla alkoholister i AA är nog andlig sjuka […] Detta blev jag varse
när jag öppnade upp för mitt inre psykiska tillstånd och blev medveten om vilket
helvete jag hade det som barn. Jag hade en miserabel barndom och blev redan som
spädbarn gravt misshandlad, vilket jag idag förstår […] har gett psykiska och
emotionella skador […] Så […] spriten har nog blivit ett färd[medel] till ett annat
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tillstånd […] På väg in i dimman har jag det kul och mår bra. Jag är social, galen och
rolig… Men sedan slår det över och jag blir manisk […] På väg till […]
självförintelse av mitt egna jag […] Ja, det är sorgligt […] Så min alkoholism ser jag
bara som ett symptom på något underliggande. Jag har hört att alla former av
beroende och missbruk beror på olika livstrauman, så har det varit för mig. Något jag
både blundat för, velat glömma […] och flytt ifrån […] Ja, alkoholmissbruk är nog
en flykt från verkligheten […] Min verklighet har varit och är i mitt innersta
fortfarande ett helvete, men för att jag ska kunna hela och läka detta helvete, så är det
en förutsättning att jag kan […] vara nykter och det hjälper mig AA med […] Jag
minns något förunderligt […] och det är en känsla som fortfarande, tolv år senare är
mycket stark, som en omvändelseupplevelse, nästan frälsande eller vad jag ska säga
[…] Till råga på allt var mötet i en kyrka, som ramade in känslan av något
övernaturligt […] för jag hann knappt sätta mig i en av bänkraderna förrän jag tyckte
mig höra en röst som sa […] ”Nu har du kommit rätt, nu har du hittat hem”.

Stefan berättar att det som kunde ge honom fortsatt nykterhet i AA
var dels en sammanhållning med ett gemensamt program […] Dels var det de
personliga berättelserna, så kallade delningar, som gav mig förståelse över att
alkoholism är progressiv sjukdom, som bara blir värre och värre […] Jag var
intresserad över hur AA fungerade och började leva ett helt nytt liv […] Ett nyktert
liv bland nyktra alkoholister. Jag fick en helt ny bekantskapskrets […] Nya vänner
och ett helt nytt liv fick jag […] Jag stortrivdes i AA och skaffade mig en sponsor
och vi började arbeta i stegen […] Det var jobbigt, särskilt att komma till det fjärde
steget och göra en inventering över sitt tidigare liv.

Att erkänna för sig själv att ”man var alkoholist” kändes befriande för Stefan. I nästan tolv
år har Stefan förblivit nykter med hjälp av AA, förutom ett återfall efter några år, men det
tror han beror på att han kom bort ifrån AA och gemenskapen och trodde att han kunde
börja dricka igen, men det kunde han inte. Han upplever att AA är lösningen på hans
problem som alkoholist. Lösningen, berättar Stefan, handlar om andlighet
Jag tror att det handlar om andlighet […] Det alkoholen gjorde kan nu AA göra […]
Jag tror att alkoholen var en ersättning på en sorg och en smärta […] ett sökande efter
Gud […] den Gud som jag alltid ansett vara svåråtkomligt eftersom jag inte vet vem
Gud är […] AA ger mig friheten att själv definiera Gud och på samma gång
konstatera att Gud [gör] för mig det jag inte kunde åstadkomma själv […] Det verkar
som att en viss form av gemenskap med samma problem är lösningen för mig […]
AA fyller de behov jag har och inte fick förut […] AA ger mig ett grundläggande
livsvärde för att kunna ta tag i mitt andliga sökande […] Jag vet också att när jag går
regelbundet på AA, så […] håller jag mig nykter […] ungefär som att gå och få sin
medicin.

Stefan berättar att Anonyma Alkoholister ger honom friheten att skapa sin egen Gud, som
är en större kraft än han själv. Han berättar att det kvittar om han egentligen tror sig känna
Gud. Det viktiga är att Gud känner honom. Stefan understryker att beträffande återfallsrisk,
så är regelbunden och frekvent mötesgående hos Anonyma Alkoholister primär. Stefan
behöver rutiner, som kan liknas vid konventionella scheman, där han planerar in
mötesgående och socialt umgänge.
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För om det annars händer något så står jag där ensam och övergiven och försöker fixa
min ångest, mina begär, min sorg och depressioner själv. Ensam är aldrig stark. Jag
behöver en gemenskap […] Jag behöver min Gud, som jag inte känner, men vet finns
där för mig i min sjukdom och i mitt tillfrisknande […] och så känns det som att Gud
skapas och återskapas hos mig när jag är på möten bland andra alkoholister.

Stefans befrielse, som han kallar omvändelsen, kom redan på hans första AA-möte. ”Jag
upplevde en kraft eller en inre röst som sa att nu har du hittat hem […] Det kändes som en
befrielse”, fortsätter han och kunde då, genom sin nykterhet, ställa sitt gamla liv tillrätta.
Min nykterhet handlar om att göra gott och ställa allt tillrätta. Gottgörelse är viktigt.
Jag ser det som försoning med mig själv och de jag skadat eller brustit gentemot.
Genom tolvstegsprogrammet får jag möjlighet att både bli […] eller vara fysiskt,
andligt, emotionellt och mentalt nykter. Det är en livsstil.

Anonyma Alkoholisters sociala gemenskap är det som håller samman, håller friskt och
bilder en subkultur, berättar Stefan. Anonyma Alkoholister blir en del av hans liv, som en
del av han själv.
Jag formas och tänker som AA […] AA tillåter mig att tänka själv, skapa mig min
egen livsväg och utveckla min tro och andlighet fritt från dogmer och credon. Att
leva nyktert inom AA är som att leva ett sant liv och lyckas mogna som människa.
Service är ytterst viktigt. Det är som att göra Gudstjänst. Att koka kaffe eller leda ett
möte har ingen statusskillnad. Det existerar ingen uttalad statusskillnad inom AA,
även om de som har många nyktra år ger stor respekt och visar att
[tolvstegs]programmet fungerar.

Stefan skiljer på vändpunkt som är som en ”färskvara” för att bibehålla nykterheten medan
hans omvändelse var ögonblicklig, som en blixt ifrån en klar himmel och given från Gud.
Omvändelser är sakrala och fylld[a] av nåd… Omvändelser är det Paulus, heliga
Birgitta och andra så kallade helgon vittnar om. En omvändelse leder till en
personlighetsförändring medan en vändpunkt leder till beteendeförändringar. Jag har
haft två minnesvärda omvändelser, som jag är tacksam över […] och som påverkat
hela mitt liv till det bättre… Det var dels en omvändelse jag fick på [utelämnad ort]
och så […] den omvändelseupplevelse jag fick på mitt första AA-möte för nästan tio
år sedan. Hade inte den första omvändelsen skett tror jag att den andra […] inte hade
kommit, eftersom det är Gud som omvänder mitt hjärta.

5.1.4. Informant 4
Eva ser sig själv som starkt troende men inte religiös. Hon tror på Gud, som ”kärlekskraften
och ljuset som genomsyrar allt”. Eva fördrar att kalla Gud ”kärlekskraften” eftersom
gudsbegreppet från religionen är ”dömande”. Hon uttrycker själv sin omvändelseprocess
som följande:
Så jag gick och lade mig och så bad jag till Gud för första gången på många år. Och
då bad jag ganska ordagrant så här; Gode Gud låt mig få slippa nu för jag orkar inte
längre. Och andemeningen var att låt mig få dö i natt för jag vill inte leva så här
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längre. Låt mig få slippa nu, för jag orkar inte längre. Och morgonen därpå så hörde
jag någonstans ifrån, en otrolig drivkraft att nu skulle jag ur det här.

Eva är övertygad om att hon inte kan dricka.
Ett avbrott [återfall] i nykterheten var […] bara en bekräftelse på att jag inte kan
dricka […] Min enorma vilja att ha ett bra liv, det var det som fick mig att bli nykter.
Men min enorma vilja, min livsglädje som jag har tryckt ner i så många år som ville
ut. Jag vill ha ett skitbra liv.

Eva identifierar sig idag inte som alkoholist. Hon ser sig själv som nykter.
Då var jag alkoholist, men jag sa efter några år att jag är en nykter [alkoholist] och
en mycket tacksam tillfrisknande alkoholist, sa jag då […] Och nej jag såg inte mig
som en alkoholist för att jag är nykter. Jag vet att jag är alkoholist i grunden men jag
ser mig inte som en alkoholist för jag har ett sådant jädra bra liv. Det går inte att ha
ett bättre liv och då tycker jag att det inte känns [rätt] att säga att jag är alkoholist…
Ja det är jag ju, men det är inte min identitet.

5.1.5. Informant 5
Informant 5, som kallas Pontus, gick i nionde klass när han kom i kontakt med alkohol. Den
första gången han drack ”så var det som en gudsupplevelse för mig”, berättar han. Livet
blev destruktivt för Pontus, när han förstod att hans pappa lämnade honom.
På grund av alkoholen och missbruket så föddes det igen för mig och då var det från
skillnad till tidigare en kärleksfull Gud som hjälpte mig att komma på fötter, hur kan
man inte älska en sådan tro eller tillit eftersom de verktygen som jag fick var ju så
[…] det var ju spirituellt. När pappa lämnade mig blev [livet] liksom mer destruktivt.

Pontus kom till Anonyma Alkoholister, efter år av missbruk, genom en nära väns pappa.
När Pontus satt på sitt första AA-möte, och fick höra att de närvarande pratade om Gud så
blev han varse att
mycket [handlade] om första steget och de berättade om sina berättelser och [att] de
bara satt och fokuserade på nykomlingen. De pratade om deras uppvaknade och deras
kontakt med Gud och att släppa taget om sin vilja och låta Gud styra deras vilja och
vissa saker och sinnesupplevelser. [D]e tog varandra i handen om de pratade om Gud.
Jag hade ju släppt Gud för länge sedan egentligen för jag hade förlorat all tro på Gud.
[J]ag hade förlorat tron på mig själv och förlorat tron på livet. Men det var någonting
i det mötet som gjorde att jag lyssnade för jag var så kapitulerad. [J]ag var så maktlös
inför mitt eget liv att jag var beredd att tro på precis vad som helst. Och någonting
gav mig trygghet i att bara släppa taget att låta någon annan styra [och] Gud vad skönt
att bara få göra det.

För Pontus var tolvstegsprogrammet ett andligt program där
man pratar väldigt mycket om Gud och där vi kände att vi var maktlösa och där våra
liv var ohanterliga inför Gud och där vi var villiga att tro på den större kraften än vår
egen kunde återge oss vårt förstånd och sedan att vi beslöt oss för att lägga vår vilja
i Guds händer.
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Pontus ägnade hela sitt nyfunna liv hos Anonyma Alkoholister som ett glädjefyllt arbete
genom att ordna event med talarmöten, middagar och filmkvällar. Hans främsta syfte var
att hjälpa nykomlingar
Det blev väldigt intensivt och jag kände också när jag jobbade i stegen att jag kunde
ta till mig Guds budskap genom det tre stegen genom att gå ner på knä och […] be
till Gud och lämna över min vilja och mitt liv i Guds händer […] Det betyder inte
efter det att mitt liv är perfekt men jag är villig att gå mot Guds liv och Guds väg
genom att lämna över sådant [… som] inte tjänar mig själv och Gud.

Pontus beskriver sin omvändelseprocess, från aktiv alkoholist till nykter alkoholist genom
Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram som en höjdpunktupplevelse och som han kallar
”peak experience”. Detta är som en fortlöpande kontakt med Gud. Den kontakten
upprätthålls genom att göra service.
Det var väldigt viktig för mig och att ge service, att vara osjälvisk, [precis som det
var med] St. Fransiskus […] och det är därför han är en så pass viktig figur inför AA.
St. Fransiskus är en symbol för en typisk AA-människa som i sin natur är självisk,
men att kunna ha St. Fransiskus som ett föredöme är ju det som man vill sträva efter
och det är därför det finns så pass mycket servicepositioner för att vi ska trotsa vår
själviska natur för att komma i kontakt med Gud [som vi är beroende av] och det är
det som heter service. Det är det som är själva bryggan till Gud.

Den Gudsfunktion som begreppet Gud fyller hos Pontus uttrycker han explicit genom
tolvstegsprogrammets elfte och tolfte steg.
Och i elfte steget, att vi får en djupare medveten kontakt med Gud såsom vi upplever
[Gud]. [O]ch det så att AA var ju väldigt viktigt, men plötsligt nu idag så hittar jag ju
bön, bönens kraft, meditationen och meditationens kraft och det var någon som sa att
bön är när du talar med Gud och meditation är när du lyssnar till Gud. Så att jag kan
både lyssna och ta in kraften från Gud och prata med Gud och det gjorde jag varje
morgon och varje kväll som en slags förberedelse.
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Kapitel 6. Analys
I analysen nedan besvaras forskningsfrågorna om hur alkoholister, som blivit nyktra genom
Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram, konstruerar sin berättelse om omvändelsen från
aktivt alkoholberoende samt vilka funktioner begreppen omvändelse och Gud fyller hos
dessa medlemmar. I detta avsnitt redogör jag för de svar jag får på analysfrågor jag ställer
när jag filtrerar och applicerar vald teori, som tillämpas på mina problemformuleringar.

6.1. Informant 1

Hur konstruerade Lotta sitt alkoholiserade liv till att, genom Anonyma Alkoholister, bli
nykter och fanns det någon uttrycklig Gudsfunktion i samband med processen? Lotta,
liksom alla vi andra har ett behov att uttrycka oss själva i den värld vi lever, i relation till
andra, eftersom vi enligt McAdams är födda med ett behov att få uttrycka oss. Anonyma
Alkoholister har hittills, under tio års tid för Lotta blivit detta forum för uttryck, som bidragit
till att den personliga myten får ett gott slut. Men den gemenskapen har inte varit nog för
hennes nya självidentitet som nykter alkoholist. Buddhistiska praktiker har varit en viktig
funktion för att integrera myten och levandegöra sanningen om sig själv. Den sanningen får
Lotta dels genom Anonyma Alkoholister - för sin nykterhet, dels genom Buddhismen - för
sin Gudsrepresentation, där båda gemenskaperna står för ett sätt att leva genom att ta väl
hand varandra.
Under åren Lotta drack hade hon ingen gudsrelation, visar hennes berättelse. Anonyma
Alkoholister ger henne tillgång till en fri gudsbild, som hon sedan personifierar inom
Buddhismen där lidandets väg blir till en psykosocial process i livsberättelsen och som
förkroppsligar myten om henne själv och hennes omvärld genom just denna personliga
erfarenhet.66 Gudsbilden får härmed sin funktion genom att arketypiska symboler, som finns
hos Buddhismen och som hjälper Lotta i sin omvändelseprocess att i sin nyktra
livsberättelse integrera psykologi, socialisation, kosmologi och metafysisk i sin identitet och
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McAdams (1993) skriver att denna process är psykosocial i sin narration. I en människas natur finns en
naturlig önskan att låta myten om oss själva får ett gott slut, oavsett hur livet har sett ut innan. McAdams
presenterar under flera kapitel olika psykologiska utvecklingsteorier såsom genom psykiatrikern John
Bowlbys anknytningsteori och socialpsykologen Shelley Taylors arbete om positiva illusioner i skapandet av
meningsfulla personliga berättelser. McAdams beskriver sedan hur det personliga Självet kan förstås genom
att fördjupa sig i den grekiskan mytologin, som Homeros Odysséen och nutida storfilmer som Snövit och de
sju dvärgarna som skapar en kontakt mellan bilder, texter och myter.
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belysa värdet av ett nyktert liv, där hennes personliga erfarenhet som aktiv alkoholist kunde
omformas till en ny och bättre personlig sanning om henne själv.

6.2. Informant 2

En viktig och avslutande del av The stories we live by: Personal myths and the making of
the self handlar om ”communion” och ”agency”. Dessa teoretiska begrepp passar in på
Anette. Hennes medelålder, som antingen innebär en generativ eller stagnerande fas, blir
till en omvändelseprocess där Anette kunde sammanföra sina barndomsminnen och
livslögner till ett meningsfullt liv genom att den personliga myten kunde sammanfogas till
”the grand narratives of your social world”.67 Enligt McAdams så blir den generativa
berättelsen, den slutliga konstruktionen av livsberättelsen, som äldre vuxen en utvecklad
inre bild eller en färdig myt och ett avslut som kan sägas bli gott. För Anette handlade det
om hur hon kunde bli omvänd. Genom en läkningsprocess till en nykter individ kunde hon
ta del av det samhälle hon levde i. Den nya sociala värld (communion), som utgjordes av
både Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram och den kyrkliga gemenskapen, gav insikter
till den roll (agency) hon utvecklade. Religion och psykologi spelade roll i hennes
omvändelse, men hon ser ingen ”skillnad mellan religion och psykologi, för det handlar om
samma sak, [nämligen] resultatet av en sund religion och resultatet av en sund psykologi”.68
Avslutningsvis, så visar Anettes berättelse hur hennes egen identitet omskapas genom att
hon själv skapar sina myter om sitt själv. Hon gjorde det som McAdams psykologiskt
beskriver som en konstruktion av en personlig myt där Anette blir till som individ alltifrån
hennes uppväxt genom livet till hennes ålderdom, så kallad ”postmythic days”.69
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McAdams, D. 1993:265.
”The last facet of generativity is narration. In the context of an evolving personal myth, an adult constructs
and seeks to live out a generativity script, specifying what he or she plans to do in the future in order to leave
a legacy of the self. The genrativity script is an inner narration of the adult’s own awareness of where efforts
to be generative fit into his or her own personal story, into contemporary society and the social world he or
she inhabits. The generativity script functions to address the narrative need for a sense of an ending, a
satisfying vision or plan concerning how, even though one´s life will eventually end, some aspects of the self
will live on” (McAdams 1993:240).
69
McAdams, D. 1993:14.
68
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6.3. Informant 3

En första strategi, som McAdams utvecklar för definitionen av självet och sambandet med
den personliga myten, handlar i Stefans egen berättelse om kontinuitet i etik och moral.
Trots att han började att dricka vid 18 års ålder, visste han själv, som han menar, vad
personlig etik och moral var. Trots detta fanns där ändå, från början av hans
”dryckeskarriär”, ett redlöst sätt att dricka. Ett par decennier senare, under sitt så kallade
”bottenår”, och i hans första möte med Anonyma Alkoholister fann han något som han själv
beskriver som förunderligt och som en omvändelseupplevelse. Vad bestod denna
omvändelseupplevelse av? Hur konstruerade Stefan denna berättelse? Fyllde funktionen
Gud någon roll? McAdams fortsätter att beskriva en individs mytskapande.70 I fallet med
Stefan visar det på hur han rekonstruerade och omskapade sin syn på alkoholism. Från ett
aktivt alkoholberoende till ett upphörande av alkohol kom omedelbart. Detta i en kyrka som
en inramning på en känsla av något övernaturligt. En upplevelse av en inre röst berättade
för honom att han hade hittat ”hem”. Hans berättelse visar att omvändelsen kom plötsligt
och han upphörde med all form av alkohol. McAdams beskriver och ger själv flera exempel
på omvändelser, som kallas för vändpunkter (turning points).71
Liksom för både Lotta och Anette, uppfattar Stefan alkoholism som en sjukdom. Själva
sjukdomsbegreppet alkoholism, beskrivs av Anonyma Alkoholister som en besatthet och en
allergi kopplad till bristen av andlighet. Den andliga aspekten, kompenserades genom
alkoholen. Intaget tog Stefan till ett annat sinnestillstånd. Ett villkor för att han
”fortsättningsvis skulle kunna hela och läka sitt livstrauma”, som han själv uttrycker det,
var en övertygelse om att han skulle kunna förbli nykter. Det förblev han med hjälp av
Anonyma Alkoholister. Liksom för både Lotta och Anette, så uttrycker Stefan att Anonyma
Alkoholister blev en lösning eller en ”medicin” mot aktivt drickande och förutsättningen
för en bibehållen nykterhet handlade om sammanhållning och gemenskap hos Anonyma
Alkoholister samt ett aktivt arbete i tolvstegsprogrammet.
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En andra strategi är i individens mytskapande det som McAdams (1993) betecknar som en antithetical
strategy, där nuet är gott men dåtiden har varit dålig eller av ondo. Genom en antithetical strategy kan en
person rekonstruera och omskapa sitt liv.
71
En tredje strategi, som är motsatt den andra, är den kompenserade strategin (compensatory strategy) där
antingen en bra eller dålig dåtid i människans liv ger upphov till en bra eller dålig nutid. För att återställa
balansen till ett meningsfullt liv och en god livsberättelse visar McAdams (1993) på ett flertal fall och exempel
som blir en människas vändpunkter (turning points). I den kompenserade strategin var gårdagen aldrig bättre
än livet här och nu, på gott och ont, medan en så kallad self-absolutory strategy (självabsolut strategi), med
ett negativt förflutet, så resulterar alltid detta i en negativ nutid.

40

I Stefans andlighet uttrycks Gud. Anonyma Alkoholister gav honom friheten, precis som
för de två ovannämnda informanterna, att fritt definiera Gud. Funktionellt gav Gud honom
det han inte kunde åstadkomma själv, nämligen att bli och hålla sig nykter. Gud blev en
kraft större än han själv och Anonyma Alkoholister, hans nya sociala värld, blev en
”communion” eller gemenskap och ett uttryck för denna kollektiva gudskraft. Denna
samlade funktion, för att bibehålla nykterheten och förhindra återfallsrisken, praktiseras
genom regelbunden och frekvent mötesgående hos Anonyma Alkoholister. Även Stefan,
utifrån McAdams teoretiska ansats, hade visat hur människan rekonstruerar sin livsbiografi
utifrån vissa grundläggande behov. Slutligen kan sägas att ett aktivt arbete i
tolvstegsprogrammet leder till, liksom för Stefan och mina övriga informanter, att
medlemmen hos Anonyma Alkoholister får hjälp - genom möten, delningar och
sponsorskap - att fortsätta konstruera och forma sin identitet, som McAdams kallar för
”psychosocial moratorium”.72

6.4. Informant 4

Eva har, med hjälp av Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram levt nykter i årtionden.
Hon har förändrat sitt liv genom att identifiera sin myt och bli medveten om hur hon lever.
Evas personliga förändring är att hon lever ett tillfredsställande och lyckligt liv, som grundar
sig på ett att bli fri från sina livslögner. Det var inte längre moraliskt försvarbart att vara
aktivt alkoholberoende. När hon berättar om detta, utvecklar hon myten om sig själv. Som
jag tidigare utvecklat och beskrivit,73 så har jag valt att tillämpa denna process som
McAdams kallar för ”premythic, mythic, and postmythic”.74 Dessa tre faser blir indelningar
i Evas berättelse såsom aktiv alkoholist, nykter alkoholist och nykter, genom att hon
omskapar sin historia. Utifrån dessa faser får Eva en acceptans om att hennes myt hela tiden
förändras och att livet får ett gott slut. Evas personliga berättelse medvetandegör mening
och mål i hennes uttryck att ”det idag [inte] går att ha ett bättre liv, men [benämningen]
alkoholist [som man använder inom AA är] inte min identitet, utan nykter [är min nya
identitet idag]”.
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McAdams, D. 1993:92-92, 170.
Se i avsnitt 2.1.1. Berättandets funktioner.
74
McAdams, D. 1993:277.
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Vilken funktion fyllde då begreppet ”Gud” hos Eva under hennes omvändelseprocess från
aktiv alkoholist till nykter alkoholist? För Eva är Gud en kraft som genomsyrar allt. Under
hennes omvändelseprocess bad hon till Gud.75 Svaret hon fick var en drivkraft eller
motivation att ta sig ur sin desperation som handlade om fortsatt liv eller en önskan att dö.
Bönen som praktik blev för Eva en gudsfunktion, det vill säga styrkan eller det psykiska
bränsle som hjälpte henne till konfliktlösning mellan två inre motstridiga poler, som vi
tidigare läst att McAdams beskriver som ”agency and communion”, och som i Evas fall
gjorde att hon kunde utveckla sitt själv i syfte att bli en autonom aktör. Evas bön hjälpte
henne att få tillgång till en varm och kärleksfull gemenskap (communion), som kontrast till
hennes destruktiva alkoholberoende. Gud blev, genom Anonyma Alkoholister, en
kärleksfull kraft, större än Eva själv genom att hon uppgick i en gemenskap av större kraft
än den enskilda personen.

6.5. Informant 5

Pontus levde i ungdomskriminalitet. Han blev musiker. Åren ledde till både ökat alkoholoch narkotikamissbruk. Pontus personifierar det som McAdams belyser om hur
interpersonella relationer och socialt ansvarstagande påverkar utvecklingen av etiska
principer.76 Pontus kontextualiserar sin personliga myt både socialt och psykologiskt.
Pontustankar, ord och handlingar definierar hans själv, som ännu inte mognat i det som
McAdams beskriver som ett dynamiskt narrativ och som kallas för ”The escapist”. Pontus
personliga karaktär visar på en synnerligen stor ovilja att ta ansvar. Hans lust att fly från
vuxenlivets ansvarsområden blev ett centralt motiv i hans dagliga liv, manifesterad i
alkoholmissbruk.77 Pontus kaotiska liv handlade om sjukdom och stagnation, men genom
en mognadsprocess i vuxen ålder, blev det till en ideologisk utveckling för ett bättre liv.
Hans liv nyktrar bokstavligt talat till genom Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram.
Vilken funktion fyller begreppet Gud hos Pontus som varande medlem hos Anonyma
Alkoholister? Han uppfattade att tillfrisknade från ett alkoholberoende handlade om ett
andligt uppvaknande och en kontakt med Gud. Personligen hade Pontus förlorat all tro på
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Eva tror på Gud, som är ”kärlekskraften och ljuset som genomsyrar allt”. Eva föredrar att kalla Gud
”kärlekskraften” eftersom Gudsbegreppet från religionen är ”dömande”. Detta passar väl in på Anonyma
Alkoholisters programförklaring och tolvstegsmodell att lägga sin vilja och sitt liv i Guds händer, sådan man
i uppfattar Gud. Jfr AA:s Tolv steg, steg 3.
76
McAdams, D. 1993:90.
77
McAdams, D. 1993:171.
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Gud och därmed även tron på sig själv. I sin maktlöshet var Pontus beredd att tro på
vadsomhelst. Detta ”vadsomhelst” blev för Pontus tolvstegsprogrammet, som för honom
var en andlig hjälp. Han hade genom Anonyma Alkoholister funnit denna hjälp utifrån Guds
budskap som kom till honom när han upplevde att han gick Guds väg - och inte sin egen,
levde Guds liv – och inte sitt eget, på så sätt att han kunde lämna sådant som inte tjänade
honom själv eller Gud. Denna omvändelseprocess, från aktiv alkoholist till nykter
alkoholist, fick han hos Anonyma Alkoholister i en ”peak experience”, en fortlöpande
kontakt med Gud. Den kontakten upprätthålls genom att göra service. Guds funktion
uttrycks genom bön och meditationen. Den blir då en kraft och upprätthålls genom att leva
i tolvstegsprogrammets elfte och tolfte steg.
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Kapitel 7. Slutsats
Vilken eller vilka är då slutsatserna, som kan dras av hur mina informanter konstruerade
sina berättelser som ledde från ett alkoholberoende till en nykter lösning på problemet? Av
resultatet kan utläsas att ett medlemskap hos Anonyma Alkoholister kan ge en person en
känsla av läkning, omvändelse, frid och försoning från sitt tidigare alkoholmissbruk.78
Analysen visar riktningen i svaret på den första frågeställningen om hur alkoholister
konstruerar sina omvändelseberättelser (turning points) från aktivt alkoholberoende till ett
nyktert leverne. Informanterna uttrycker att ”AA” blev en lösning eller en ”medicin” mot
deras alkoholberoende. ”AA” stod för en trygg sammanhållning och en social gemenskap
(communion). ”AA” stod även för att ett aktivt personligt arbete i tolvstegsprogrammet
genom ett mentorskap. Detta arbete kunde vägleda informanten från ett destruktivt och
kaotiskt liv, som ofta handlade om sjukdom och stagnation, till ett sunt, moget och nyktert
liv i en trygg och uppbyggande samvaro för personligt tillfrisknande. Denna form av
gemenskap och mentorskap gav Eva, liksom tre av de andra äldre informanterna, en
medveten utveckling av myten om sig själv genom att deras livsberättelser kunde
struktureras i olika livsfaser som ”premythic, mythic, and postmythic”.
Av resultatet som helhet diskuterar jag också att informanterna konstruerar sin
omvändelseprocess utifrån ett andligt perspektiv, där begreppet Gud blir en primär funktion
för den nyktre alkoholisten att förhålla sig till i den nyskrivna berättelsen om sig själv som
nykter alkoholist hos Anonyma Alkoholister. Omvändelseberättelsen fyller för nyktra
alkoholister i stort det som författarna i Addiction and Spirituality: A Multidisciplinary
Approach har kommit fram till, nämligen att integrera tolvstegsprogrammet och utifrån
psykologiska funktioner och ett andligt omvårdnadsperspektiv, som förstås som en social
och kulturell arena, där ”AA” blir en central plats för upprätthållande av ett nyktert liv.
Tolvstegsprogrammet är utformad för alkoholisten att, från självförnekande till självinsikt,
fungera som ett medel i syfte att bli fri sitt missbruk och uppnå nykterhet. Alkoholism som
sjukdomsbegrepp har stöd både inom alkoholforskning och psykiatri visar Rönnberg.
Anonyma Alkoholister ser detta sjukdomstillstånd som något permanent, utan direkt
botemedel. Men en alkoholist kan, genom att under sin livstid arbeta i tolvstegsprogrammet,
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Galanter sammanfattar att en medlem hos Anonyma Alkoholister värderar AA-gruppgemenskapen i sig som
transformativ. Denna överväldigande omvändelse motiverades av en positiv upplevelse och känsla för ett
nyktert liv som grund för ett nytt och bättre sätt att leva sina liv. jfr Galanter, M. 2016:165.
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hålla sjukdomssymptom borta en dag i taget. Rönnbergs analys av tolvstegsprogrammet,79
visar att det handlar om ett personligt program som hjälper alkoholisten att tillfriskna och
förbli nykter. Rönnbergs forskning visar på att andlighet och andliga upplevelser, genom ett
andligt uppvaknande, i det som kallas ”spiritus contra spiritum”,80 blev ett botemedel för att
tillfriskna från alkoholism och genomsyrar de tolv stegens budskap för personlig varaktig
nykterhet.81
I Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram för personligt tillfriskande från alkoholism visar
Galanters studier på liknande psykologiska mekanismer om vad som motiverar människor
att tillfriskna från beroendesjukdomar. Dessa mekanismer handlar bland annat om social
gruppsamverkan och en allmän trosföreställning.82 Den personliga erfarenheten av
tolvstegsprogrammet kan förstås utifrån psykologiska funktioner, där ett andligt perspektiv
är en sådan funktion.
Analysresultaten pekar också på hur nyckelhändelser i livet, likt McAdams narrativa modell
om ”peak experience”, ”turning point” samt ”other important memories”, gäller för mina
informanter vars kärnhändelser i deras personliga berättelser inom AA-rörelsen är en
väsentlig psykologisk del för tillfrisknande och återhämtning från alkoholism.83
Analysresultatet pekar även på omvändelseprocesser genom att de värsta ögonblicken eller
de lägsta och mest misslyckade händelserna i informanternas livsberättelser, vändes från ett
nederlag till det som är signifikant och i överensstämmelse med McAdams berättelse om
Shirley som ”believes that she has opened herself up to that power by accepting ’the call’
and continuing to fight what […is] ’the good fight’. In the good fight, Shirley battles
injustice and oppression. […] Shirley´s personal ideology as an adult specifies beliefs and
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”AA:s program, de Tolv stegen, är det personliga handlingsprogrammet för tillfrisknande från alkoholism.
De bygger på erfarenheterna från AA:s grundare och de första tillfrisknande alkoholisterna. Programmet finns
beskrivet i boken Anonyma Alkoholister (Stora boken) som gavs ut 1939. Dessutom finns en tradition av
kunskap i AA som kompletterar boken och som förs vidare av medlemmarna generation för generation”. AA:s
Tolv Steg presenteras i sin helhet längst bak i uppsatsen, som bilaga 1 och är hämtade från AA:s hemsida:
www.aa.se/aas-tolv-steg-forsta-legate, 2018-04-27. (jfr Rönnberg 2007:Bilaga 1).
80
Rönnberg, H. 2007:52. Jämför uppsatsens titel Spiritus contra spiritum.
81
jfr Smith, D. & Seymour, R. 1999:97; jfr Albers 1999:155; Rönnberg, H. 2007:52.
82
Galanter, M. 2016:159.
83
Kapitlen i Marc Galanter & Herbert D. Klebers Psychoterapy for treatment of substance abuse (2011)
redovisar hur narrativ genom personliga berättelser inom AA-rörelsen är en väsentlig psykologisk del för
tillfrisknande och återhämtning från alkoholism. Förutom emotionella-, beteendemässiga och sociala
målmarkörer för tillfrisknande hos beroendepatienter, så påvisas även det andliga målet i sig som är
grundläggande för att skapa mening, högre mål och livsvärden för patienten, där termer som ”spiritual
experience” och ”spiritual awakening” (Ries et al. 2016:313) som betydelsfulla inom ”program of recovery”.
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values that connect her to family of her youth, reinforcing once again the continuity of her
personal myth”.84
För upprätthållande av ett nyktert liv är den sociala gemenskapen som ett medlemskap hos
Anonyma Alkoholister primär. West & Brown utvecklar teorin att beroende är en social
konstruktion och att det är i den sociala miljön som en friskare självuppfattning kan stödja
motivationssystemet mot beroende.85
Vilken funktion fyller då omvändelseprocesser och begreppet ”Gud” hos medlemmar av
Anonyma Alkoholister, som utgör den andra och tredje huvudfrågan i studien. Ett fortsatt
teoretiskt religionspsykologiskt perspektiv problematiserar detta. I samband med denna
andra forskningsfråga har jag i tidigare forskning tittat närmare på framträdande
gudsfunktioner för individer med alkoholberoendeproblematik. Jag har tidigare kommit
fram till att under omvändelseprocesser eller vändpunkter i livet (turning points) konstrueras
nya självbilder, som sedan blir till en personlig myt om sig själv.86 Detta sker under den
narrativa förändringsprocessen genom förnyade insikter i sin identitet och andliga
uppvaknanden. Den personliga erfarenheteten omformas från alkoholmissbruk till bruket
och rekonstruktionen av en ny och bättre personlig livssanning samt en ny social värld
(communion) genom aktivt medlemskap hos Anonyma Alkoholister.87 Detta betonar Vägar
till befrielse som också berättar att medlemmarna hos Anonyma Alkoholister inordnar sig i
en universell gudsbild. Tolvstegsmodellens gudsbild är universell, vilket gör att icke kristna
och andra religiösa alkoholister kan använda modellen. Anonyma Alkoholisters gudsbild
blir en funktion för bibehållen nykterhet. Rent praktiskt bibehålls nykterheten genom AAmedlemmarnas

sammanhållning,

gemenskap

samt

aktiva

andliga

arbete

i

tolvstegsprogrammet. Den psykologiska gudsfunktionen, genom Anonyma Alkoholister,
blir en kärleksfull större kraft,88 ”en växande beredvillighet att i ödmjukhet överlämna allt
till Gud”.89 Gudsfunktionen uttrycks som en Högre kraft som fås i bön och meditation och
genom praktiserande av tolvstegsprogrammets elfte och tolfte steg.90
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McAdams, D. 1993:185.
West, R. & Brown, J. 2013:31, 95, 98, 115, 230.
86
McAdams, D. 2016.
87
Bilaga 2, AA:s Tolv traditioner – Andra legatet: 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand,
personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom AA.
88
Bilaga 2, AA:s Tolv traditioner – Andra legatet: 2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en
kärleksfull Gud, så som Han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott
betrodda tjänare – de styr inte.
89
Carl, R. 2015:97.
90
Bilaga 1, AA:s Tolv steg – Första legatet: 11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna
kontakt med Gud – sådan vi uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och
85
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styrka att utföra den. 12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte
vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
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Kapitel 8. Diskussion
8.1. Inledande diskussion

I detta kapitel diskuterar jag hur analysresultatet för forskningsfrågorna förhåller sig till
tidigare forskning. Jag kommer också att reflektera över och föra fram mina egna
synpunkter samt presentera nya frågeställningar som denna religionspsykologiska studie
genererat. Uppsatsen syftar till att belysa vilka mekanismer som är inblandade hos
medlemmar av Anonyma Alkoholister när de konstruerar sin berättelse om sin omvändelse
från alkoholmissbruk till ett tillfrisknande och en nykterhet genom sitt medlemskap samt
hur de bibehållit sin nykterhet genom deras arbete i tolvstegsprogrammet. Syftet var också
att lära mig om funktionen i begreppet Gud, som är centralt hos Anonyma Alkoholister samt
vilka funktioner som fyller informanternas omvändelseberättelser.
Vilken bild har då framträtt som helhet vid besvarandet av forskningsfrågorna och
jämförelse med tidigare forskning? Tre signifikanta drag, som besvarar forskningsfrågorna,
är för det första betydelsen av social gemenskap för upprätthållandet av nykterhet samt för
det andra ett fortlöpande andligt arbete i tolvstegsprogrammet. Med det menas att svaret på
den första forskningsfrågan är att nyktra alkoholister konstruerar sin berättelse i samklang
med Anonyma Alkoholisters tolv steg och tolv traditioner.91 Den tredje aspekten är den fria
gudsbild som funktionellt uttrycks via bön och meditation. ”Gud” inom Anonyma
Alkoholister inkluderar samtliga medlemmar eftersom begreppet är en grundläggande
funktion i relation för att tillfriskna från alkoholism. Varje medlem ges tillåtelse att forma
och uttrycka ”sin Gud”, sin egen andlighet genom sin egna personliga gudsbild, som är den
Högre kraft som bidrog till vad personen inte själv kunde åstadkomma, nämligen ett nyktert
och gott liv.92

8.2. Teoretisk reflektion

I detta avsnitt reflekteras teorin för tolkning av problemformuleringarna. Informanternas
identitet, om hur individen själv skapar sina egna personliga myter om självet, ger förståelse
för hur en människa konstruerar och rekonstruerar sin livsberättelse. Deras livsberättelser
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Se bilagorna 1 och 2.
Jfr Gallup, Jr. 1999:xii: ”Alcohol abuse is not just a social problem, but a moral and spiritual one as well.
Religious faith can play a major role not only in recovery but in prevention”.
92
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om vägen till nykterhet gav dem möjlighet att kunna uttrycka sig om hur det var, vad som
hände och hur det nu är. Det var inte förrän de kom ur alkoholberoendet som de kunde känna
ett liv i oberoende. Fri från missbruket kunde de därmed utveckla självet. Livet i AAgemenskapen (”communion”) skapade en individuell (”agency”) motivation för att förbli
nykter. De blev en del av Anonyma Alkoholisters sociala gemenskap. Mina informanter
upplevde att de hade hittat ett värde i livet, större och starkare än de själva. Styrkan i den
narrativa teorin är att McAdams psykologiskt beskriver och förklarar hur den personliga
myten omkonstrueras i det som jag har valt att kalla för en omvändelse. I denna studie
avgränsar Dan P. McAdams The stories we live by: personal myths and making of the self
i praktiken andra teoretiska perspektiv såsom klassiska socialiseringsprocesser som t.ex.
Furniss´ centrala teorier som utgår från Berger och Luckmanns kunskapssociologi.93
Sistnämnda teori fokuserar utifrån en religionssociologisk ansats på vad dess sociala
funktion är för alkoholister, som hos Anonyma Alkoholister eller andra andliga och
religiösa rörelser som arbetar enligt vissa andra teologiska och psykologiska teorier för
tillfrisknande. Med andra ord finns det, utifrån skiftande teoretiska perspektiv, andra
möjliga platser eller arenor där en aktör kan finna en social gemenskap, i sin
omvändelseprocess från aktiv alkoholist till en nykter individ, vilket inte har belysts i denna
studie.

8.3. Metodologisk reflektion

I detta avsnitt diskuterar jag hur mina metodiska val, genom den kvalitativa
forskningsintervjun, har inverkat på resultatet. Avsikten, genom halvstrukturerade
livsvärldsintervjuer, var ”att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att
tolka de beskrivna fenomenens mening”.94 Det finns en del problem att reflektera över med
min valda metod. Ett problem beskriver ”objektivitet i kvalitativ forskning”, som handlar
om objektivitetens ”frihet från bias” i relation till validitet, där både objektivitet och validitet
tar avstamp utifrån systematisk forskning.95 Genom att följa och beskriva den kvalitativa
forskningsmetod som används i denna studie kan min beskrivna metodik anses följa
”common-sense föreställning om vad som är objektivt”.96 Med objektivt menas även att
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”det utforskande objektets natur speglas” och leder till att informanten ges fritt utrymme att
berätta sin historia utifrån givet ämne .97
Jag har försökt att tillämpa en integrering av samspelet i forskningsintervjun, där
informanten berättade om sin livsvärld i relation till intervjuarens forskningsfrågor. Vald
metod ger en förnyad kunskap i aspekter av ”postmodern kunskapsproduktion”,98 där den
narrativa aspekten bildar kollektiv- och global kunskap genom personliga berättelser och
förkroppsligade historier.99 En sammanfattande metodologisk reflektion är att
validitetskriterierna är uppfyllda för en kvalitativ och narrativ studie för att kunna besvara
forskningsfrågorna, även om andra metoder skulle kunna peka på andra resultat. Dock har
studiens syfte motiverat ett ändamålsenligt urval, som är ett viktigt grundkriterium.

8.4. Empirisk reflektion

Med detta avsnitt är avsikten att diskutera hur resultatet förhåller sig till annan forskning. I
Addiction and Spirituality: A Multidisciplinary Approach kan utläsas att studier av
Anonyma Alkohilister ur ett andligt perspektiv grundar sig på ”particurarly within cultures
that identify Twelve Step recovery with a specific white, male, Christian Mindset”.100 Även
Albers uttrycker liknande empiriska traditioner för förståelse av psykologiska funktioner
för ”addiction and recovery”.101
Rönnberg i sin tur beskriver och problematiserar hur Gud beskrivs hos Anonyma
Alkoholister. Hon problematiserar också Anonyma Alkoholisters särskiljande på begreppen
andligt och religiöst. Enligt Anonyma Alkoholister är tolvstegsprogrammet andligt, men
inte religiöst genom att Anonyma Alkoholister har en så kallad öppen andlighet utan
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anspråk på religiös konfession om vad sanning och Gud är eller inte är, utan Anonyma
Alkoholisters tolvstegsprogram ger individen tolkningsföreträde.102 Mina informanter
upplever att styrkan hos Anonyma Alkoholister är att de får formulera sin egen tro på den
högre kraft som kallas Gud och som funktionellt hjälper dem att hålla sig nyktra. Tre av fem
informanter (Lotta, Anette och Stefan) praktiserar sedan sin religion utanför Anonyma
Alkoholister. De skiljer alltså på Anonyma Alkoholister som en andlig gemenskap medan
kyrka och buddhismen får anses religiösa. Detta särskiljande på andlighet och religion
konkretiserar gudsfunktionen som personligt hjälpmedel när livsberättelsen formuleras ur
ett religionspsykologiskt perspektiv.
Psychoterapy for treatment of substance abuse placerar Anonyma Alkoholister som en
social rörelse där tolvstegsprogrammet för tillfrisknande från alkoholism kombineras med
professionell behandling inom medicin och psykiatri. Likheter finns och om hur narrativ
genom personliga berättelser inom AA-rörelsen är en väsentlig psykologisk del, där
tolvstegsprogrammet har haft avgörande betydelse för utvecklingen av tekniker och koncept
för psykiatrisk praktik, medicinsk behandling och psykoterapi.103 Vetenskapliga
undersökningsdata uppskattar att medlemmar av Anonyma Alkoholister har en bättre
(långvarigare) nykterhet än jämförande grupper med olika behandlingsalternativ utan
medlemskap hos Anonyma Alkoholister. Det innebär att dessa livsberättelser ger värdefulla
bidrag inom alkoholforskningen.104 En reflekterande frågeställning blir att om informanter,
som är medlemmar hos Anonyma Alkoholister, även skulle ingå i olika former av
professionell terapi, psykiatri och medicinsk behandling, skulle då utfallet bli bättre än
personer som endast är medlemmar hos Anonyma Alkoholister? Skulle därmed en
kombination av dessa praktiker, både professionell hjälp och ett medlemskap i AA-rörelsen,
innebära en ytterligare bättre eller höjd livskvalite? Detta undersöks i West & Brown som
diskuterar hur en social miljö i sig vara kan vara patologisk,105 och därmed underförstått att
tillfrisknande genom Anonyma Alkoholister kan ha sin poäng, men att synen på

102

Rönnberg, H. 2007:52-54.
”[T]estimonials from recovering alcoholics who tell what their life was like while drinking, what they had
to do to get sober, and what their life is like now”, Nace, E. 2016:352.
104
Nace, E. 2016:352.
105
Vidare abnormaliteter som en klient kan uppvisa är en ökad känslighet för alkohol, som leder till
katastrofala sociala effekter när belöningssystemet kidnappas av alkoholen och som leder till att ”choices is
not enough” (West & Brown 2013:95). Här passar ”Social Learning Theory” väl in och som jag vill
sammanfatta så här: ”Social Learning Theory (SLT) (Bandura 1977) describes the effect of cognitive process
on goal-directed behaviour in humans. It considers the human capacity for learning within a social enviroment
through observation or listening to others” (West & Brown 2013:31).
103

51

alkoholmissbruk och beroende endast är symptom för underliggande orsaker, som behöver
behandlas professionellt.106

8.5. Bidrag och avslutande diskussion

Hur har min studie bidragit till forskningen inom ämnesområdet och forskningsfältet? När
tid och utrymme ges för en individ att skapa, omskapa, formulera, omformulera, konstruera
och rekonstruera sin livsberättelse så förnyas och utvecklas den personliga myten. Tid och
utrymme handlar specifikt om att en person får ges tid att berätta myten om sig och sitt själv
och ostört får ge narrationen utrymme till att medvetandegöras hos individen. Därmed
fortsätter konstruktionen om självidentitet. Det Anonyma Alkolister har att ge ett ”förlorat
själv” är ett behandlingsprogram som visar sig innehålla tron på en Högre kraft, kallad Gud,
som individen konstruerar själv och får sin konstruktiva funktion i tolvstegsprogrammet,
som i övrigt är fixerat genom vissa utvecklingssteg från steg 1 till steg 12.
Nykterheten upprätthålls i en reglerad social grupp genom specifika anvisningar för hur
den sociala sammanhållningen i AA:s gemenskap praktiseras.107 Genom de tre sista stegen
i det individuella praktiska tolvstegsarbetet behålls nykterheten fortlöpande.108 Detta är i
sig inget nytt, men det nya är att Anonyma Alkoholisters omvändelseberättelser har påvisat
vilka faktorer som är inblandade i informanternas konstruktion från ett aktivt
alkoholberoende till en varaktig nykterhet. Dessa faktorer skulle kunna benämnas som
psykosociala, där det allmänna blir specifikt genom Anonyma Alkoholisters unika sociala
gemenskap, tolvstegsprogram och ett, ur religionspsykologiskt perspektiv, spännande
angreppssätt att relatera till Gud som funktion. Funktionen blir de facto psykosocial genom
det personliga handlingsprogram för tillfrisknande som Anonyma Alkoholister
tillhandahåller, för att tillfriskna från alkoholism.
En mer omfattande studie skulle kunna problematisera om informanter, som både är eller
har varit med i Anonyma Alkoholister, skulle kunna lära sig dricka (normalt) igen, detta då
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ny alkoholforskning och professionell beroendebehandling visar att detta kan ske.109 Hur
konstruerar en sådan individ sin livsberättelse, en förnyad personlig myt? På vilket sätt
uttrycks omvändelsen, Gud, deras psykiska hälsa och deras livskvalitet? Hur påverkas
slutligen individen (agency) av en eventuell ny social gemenskap (communion), som hos
Anonyma Alkoholister är individens hela livsvärld för bibehållen nykterhet.
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Bilagor
Bilaga 1
AA:s Tolv steg – Första legatet

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv.
2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade Honom.
4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.
6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra
dem alla.
9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde
skada dem eller andra.
10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi
uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra
den.
12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra
detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra
angelägenheter.
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Bilaga 2
AA:s Tolv traditioner – Andra legatet

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på
sammanhållningen inom AA.
2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud, så som Han kommer
till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare – de styr
inte.
3. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
4. Varje grupp bör vara självstyrande – utom i angelägenheter som berör andra grupper eller
AA som helhet.
5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de alkoholister som
fortfarande lider.
6. En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade
sammanslutningar eller utomstående företag, för då kommer problem med pengar, egendom
och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte.
7. Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.
8. Anonyma alkoholister bör alltid förbli icke professionella – men våra servicecentra kan
anställa personal för speciella uppgifter.
9. AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för
service – dessa är direkt ansvariga inför dem de tjänar.
10. Anonyma Alkoholister tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså
bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt
propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio och film.
12. Anonymitet är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt
om att sätta princip före person.
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Bilaga 3
Bill W.’s letter to C. G. Jung
My dear Dr. Jung:
This letter of great appreciation has been very long overdue. May I first introduce myself as Bill
W., a co-founder of the Society of Alcoholics Anonymous. Though you have surely heard of us, I
doubt if you are aware that a certain conversation you once had with one of your patients, a Mr.
Rowland H., back in the early 1930's, did play a critical role in the founding of our Fellowship.
Though Rowland H. has long since passed away, the recollections of his remarkable experience
while under treatment by you has definitely become part of AA history. Our remembrance of
Rowland H.'s statements about his experience with you is as follows:
Having exhausted other means of recovery from his alcoholism, it was about 1931 that he became
your patient. I believe he remained under your care for perhaps a year. His admiration for you
was boundless, and he left you with a feeling of much confidence.
To his great consternation, he soon relapsed into intoxication. Certain that you were his "court of
last resort," he again returned to your care. Then followed the conversation between you that was
to become the first link in the chain of events that led to the founding of Alcoholics Anonymous.
My recollection of his account of that conversation is this: First of all, you frankly told him of his
hopelessness, so far as any further medical or psychiatric treatment might be concerned. This
candid and humble statement of yours was beyond doubt the first foundation stone upon which our
Society has since been built.
Coming from you, one he so trusted and admired, the impact upon him was immense. When he
then asked you if there was any other hope, you told him that there might be, provided he could
become the subject of a spiritual or religious experience - in short, a genuine conversion. You
pointed out how such an experience, if brought about, might remotivate him when nothing else
could. But you did caution, though, that while such experiences had sometimes brought recovery
to alcoholics, they were, nevertheless, comparatively rare. You recommended that he place himself
in a religious atmosphere and hope for the best. This I believe was the substance of your advice.
Shortly thereafter, Mr. Rowland H. joined the Oxford Groups, an evangelical movement then at
the height of its success in Europe, and one with which you are doubtless familiar. You will
remember their large emphasis upon the principles of self-survey, confession, restitution, and the
giving of oneself in service to others. They strongly stressed meditation and prayer. In these
surroundings, Rowland H. did find a conversion experience that released him for the time being
from his compulsion to drink.
Returning to New York, he became very active with the "O.G." here, then led by an Episcopal
clergyman, Dr. Samuel Shoemaker. Dr. Shoemaker had been one of the founders of that
movement, and his was a powerful personality that carried immense sincerity and conviction.
At this time (1932-34) the Oxford Groups had already sobered a number of alcoholics, and
Rowland, feeling that he could especially identify with these sufferers, addressed himself to the
help of still others. One of these chanced to be an old schoolmate of mine, Edwin T. ("Ebby"). He
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had been threatened with commitment to an institution, but Mr. H. and another ex-alcoholic
"O.G." member procured his parole and helped to bring about his sobriety.
Meanwhile, I had run the course of alcoholism and was threatened with commitment myself.
Fortunately I had fallen under the care of a physician - a Dr. William D. Silkworth - who was
wonderfully capable of understanding alcoholics. But just as you had given up on Rowland, so had
he given me up. It was his theory that alcoholism had two components - an obsession that
compelled the sufferer to drink against his will and interest, and some sort of metabolism difficulty
which he then called an allergy. The alcoholic's compulsion guaranteed that the alcoholic's
drinking would go on, and the allergy made sure that the sufferer would finally deteriorate, go
insane, or die. Though I had been one of the few he had thought it possible to help, he was finally
obliged to tell me of my hopelessness; I, too, would have to be locked up. To me, this was a
shattering blow. Just as Rowland had been made ready for his conversion experience by you, so
had my wonderful friend, Dr. Silkworth, prepared me.
Hearing of my plight, my friend Edwin T. came to see me at my home where I was drinking. By
then, it was November 1934. I had long marked my friend Edwin for a hopeless case. Yet there he
was in a very evident state of "release" which could by no means accounted for by his mere
association for a very short time with the Oxford Groups. Yet this obvious state of release, as
distinguished from the usual depression, was tremendously convincing. Because he was a kindred
sufferer, he could unquestionably communicate with me at great depth. I knew at once I must find
an experience like his, or die.
Again I returned to Dr. Silkworth's care where I could be once more sobered and so gain a clearer
view of my friend's experience of release, and of Rowland H.'s approach to him.
Clear once more of alcohol, I found myself terribly depressed. This seemed to be caused by my
inability to gain the slightest faith. Edwin T. again visited me and repeated the simple Oxford
Groups' formulas. Soon after he left me I became even more depressed. In utter despair I cried
out, "If there be a God, will He show Himself." There immediately came to me an illumination of
enormous impact and dimension, something which I have since tried to describe in the book
"Alcoholics Anonymous" and in "AA Comes of Age", basic texts which I am sending you.
My release from the alcohol obsession was immediate. At once I knew I was a free man. Shortly
following my experience, my friend Edwin came to the hospital, bringing me a copy of William
James' "Varieties of Religious Experience". This book gave me the realization that most
conversion experiences, whatever their variety, do have a common denominator of ego collapse at
depth. The individual faces an impossible dilemma. In my case the dilemma had been created by
my compulsive drinking and the deep feeling of hopelessness had been vastly deepened by my
doctor. It was deepened still more by my alcoholic friend when he acquainted me with your verdict
of hopelessness respecting Rowland H.
In the wake of my spiritual experience there came a vision of a society of alcoholics, each
identifying with and transmitting his experience to the next - chain style. If each sufferer were to
carry the news of the scientific hopelessness of alcoholism to each new prospect, he might be able
to lay every newcomer wide open to a transforming spiritual experience. This concept proved to
be the foundation of such success as Alcoholics Anonymous has since achieved. This has made
conversion experiences - nearly every variety reported by James - available on an almost
wholesale basis. Our sustained recoveries over the last quarter century number about 300,000. In
America and through the world there are today 8,000 AA groups.
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So to you, to Dr. Shoemaker of the Oxford Groups, to William James, and to my own physician,
Dr. Silkworth, we of AA owe this tremendous benefaction. As you will now clearly see, This
astonishing chain of events actually started long ago in your consulting room, and it was directly
founded upon your own humility and deep perception.
Very many thoughtful AA's are students of your writings. Because of your conviction that man is
something more than intellect, emotion, and two dollars worth of chemicals, you have especially
endeared yourself to us.
How our Society grew, developed its Traditions for unity, and structured its functioning will be
seen in the texts and pamphlet material that I am sending you.
You will also be interested to learn that in addition to the "spiritual experience, "many AA's report
a great variety of psychic phenomena, the cumulative weight of which is very considerable. Other
members have - following their recovery in AA - been much helped by your practitioners. A few
have been intrigued by the "I Ching" and your remarkable introduction to that work.
Please be certain that your place in the affection, and in the history of the Fellowship, is like no
other.
Gratefully yours,
William G. W.
Co-founder Alcoholics Anonymous
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Bilaga 4
Response from Carl G. Jung to Bill W.,

Dear Mr. W.
Your letter has been very welcome indeed.
I had no news from Rowland H. anymore and often wondered what has been his fate. Our
conversation which he has adequately reported to you had an aspect of which he did not know.
The reason that I could not tell him everything was that those days I had to be exceedingly careful
of what I said. I had found out that I was misunderstood in every possible way. Thus I was very
careful when I talked to Rowland H. But what I really thought about was the result of many
experiences with men of his kind.
His craving for alcohol was the equivalent, on a low level, of the spiritual thirst of our being for
wholeness, expressed in medieval language: the union with God.*
How could one formulate such an insight in a language that is not misunderstood in our days?
The only right and legitimate way to such an experience is that it happens to you in reality and it
can only happen to you when you walk on a path which leads you to higher understanding. You
might be led to that goal by an act of grace or through a personal and honest contact with friends,
or through a higher education of the mind beyond the confines of mere rationalism. I see from
your letter that Rowland H. has chosen the second way, which was, under the circumstances,
obviously the best one.
I am strongly convinced that the evil principle prevailing in this world leads the unrecognized
spiritual need into perdition, if it is not counteracted either by real religious insight or by the
protective wall of human community. An ordinary man, not protected by an action from above and
isolated in society, cannot resist the power of evil, which is called very aptly the Devil. But the use
of such words arouses so many mistakes that one can only keep aloof from them as much as
possible.
These are the reasons why I could not give a full and sufficient explanation to Rowland H., but I
am risking it with you because I conclude from your very decent and honest letter that you have
acquired a point of view above the misleading platitudes one usually hears about alcoholism.
You see, "alcohol" in Latin is "spiritus" and you use the same word for the highest religious
experience as well as for the most depraving poison. The helpful formula therefore is: spiritus
contra spiritum.
Thanking you again for your kind letter.
I remain

Yours sincerely
C. G. Jung*
"As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God." (Psalms 42:1)
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