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SAMMANFATTNING 

Denna  uppsats  handlar  om  rörelsen  Anonyma  Alkoholister  som grundades  1936  i  USA. 
Grundarna,  William Griffith  Wilson och Robert  Holbrook Smith var  två alkoholister  som 
tidigare fått hjälp till självhjälp av de evangelikala Oxford-grupperna, men ingen av dem hade 
lyckats tillfriskna eller behålla sin nykterhet. När de möttes på ett bibliotek och samtalade 
med varandra kom de till insikten om att först genom att hjälpa en annan individ kan man fullt 
ut börja processen med att hjälpa sig själv. Med hjälp av de principer som de tillägnat sig 
under sina år i Oxford-gruppen byggde de tillsammans med kristna andliga ledare från olika 
samfund, forskningsresultat i psykologi och psykiatri, präster, pastorer, läkare, psykologer och 
övriga eldsjälar upp en modell i tolv steg för att hjälpa människor att andligt, kroppsligt och 
psykiskt tillfriskna från alkoholism. Denna modell har än idag visat sig vara mycket effektiv. 
Denna  uppsats  undersöker  och  tydliggör  Anonyma  Alkoholisters  kristna  rötter  och  dess 
gudsbild såsom dessa beskrivs i rörelsens primärkällor som i huvudsak är författade av Bill 
Wilson. Trots att Anonyma Alkoholister startades upp i en kristen kontext har rörelsen på 
många platser idag försökt att frigöra sig från sin kristna stämpel. I varje land där Anonyma 
Alkoholister etablerat sig som rörelse finns ett servicekontor med ett övergripande ansvar för 
den  verksamhet  och  de  olika  mötesgrupper  som  verkar  under  Anonyma  Alkoholisters 
skyddade  namn.  Följande  citat  är  hämtat  från  Anonyma  Alkoholisters  svenska  hemsida: 
”Många tror att AA är religiöst. Men AA har ingen anknytning till någon religion. AA måste 
fungera såväl för den som har en religion, vilken den vara månde, liksom för den som inte vill 
ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så fungerar AA i 185 länder.”1 Detta citat speglar 
på ett tydligt sätt den sekulariseringsprocess som Anonyma Alkoholister har genomgått sedan 
dess uppkomst i mitten på 1930-talet. För mig är detta en märklig vändning eftersom det var  
just  den  ”religiösa  omvändelsen”  som  AA:s  grundare  betraktade  som  nödvändig  för  det 
fullständiga tillfrisknandet då rörelsen skapades och formades. Uppsatsen undersöker också 
genom sitt intervjumaterial hur personer verksamma inom den svenska AA-rörelsen idag ser 
på  det  kristna  arvet  och  anknytningen  till  kristendomen  samt  undersöker  hur  detta  arv 
värderas i Sverige idag. Uppsatsen intervjumaterial visar på tydliga samband dels mellan hur 
detta med att ha en personlig tro hjälper individen att få kraft att ta sig igenom processen att  
tillfriskna från ett långvarigt missbruk av alkohol samt vikten av ha en personlig tro som ett  
redskap  för  att  uthärda  den  existentiella  ångest  som  det  innebär  att  leva  med 
missbruksproblematik.

1http://www.aa.se/om-aa/  , 2013-09-09
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1. Inledning

1.1 Inledning

Alkohol och missbruksproblematik är ett reellt problem för många människor idag. Trots detta 

betraktas missbruksproblematik fortfarande som något stigmatiserande och skamligt. Många 

missbrukare återfaller också i sin problematik efter avslutad behandling. Rörelser med andliga 

inslag och anknytning stöter ofta på motstånd från socialarbetare från statliga insatser mot 

missbruksproblematik men fortsätter att vara viktiga aktörer på scenen för rehabilitering och 

tillfrisknande.2 En metod med andliga inslag och rötter som visat sig fungera och även hjälpt 

människor att avhålla sig ifrån sitt missbruk är Anonyma alkoholisters (AA:s) 

tolvstegsprogram. Detta program innehåller följande tolv principer:

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi förlorat kontrollen över våra liv.

2. Vi kom till tro på, att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt 

förstånd.

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

Honom. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 

innebörden av dem. 

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

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda 

att gottgöra dem alla. 

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

eller andra. 

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

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - 

2Wendy Dossett, ”Addiction, Spirituality and 12 step programs.” International Social Work 56, (2013): 373. 
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sådan vi uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss 

och styrka att utföra den. 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande, försökte vi 

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

angelägenheter. 3

I de tolv principerna för tillfrisknande kan utläsas att tron på en Gud är central. I 

tolvstegsprogrammet finns en slags bekännelse till en Gud som söker kontakt med den 

enskilda människan, och den enskilda människan uppmanas att söka och svara på detta tilltal 

(se tionde principen). Grundarna till AA, börsanalytikern William Griffith Wilson och läkaren 

Robert Holbrook Smith, av vännerna kallade Bill W och Doktor Bob, inspirerades av 

psykoanalytikern C.G Jungs teori om att ett ”andligt uppvaknande” var nödvändigt för att 

kunna tillfriskna från ett djupt alkoholmissbruk.4 Bill W och Doktor Bob är också de namn jag 

kommer att använda i uppsatsen för att undvika förvirring. C.G Jung skriver följande till Bill 

Wilson: ”som ni vet på latin heter alkohol spiritus och vi använder samma ord för den högsta 

andliga erfarenheten liksom för vårt mest fördärvliga gift. Den lämpliga formeln kan därför 

skrivas: spiritus contra spiritum”. 

Jesuitpastorn Ed Dowling beskrivs i boken Hjärtats språk av Bill W som andlig 

inspiratör och som den första katolik som noterade likheterna mellan Sankt Ignatius andliga 

övningar och Anonyma Alkoholisters tolv steg.5 Fader Ed Dowling skrev också den första 

rekommendationen till katolska kyrkan om att använda sig av AA:s metod i sitt arbete med 

missbrukare. En annan kristen inspiratör och medarbetare i den tidiga AA-rörelsen  var den 

katolska nunnan Syster Ignatia, som startade upp och ledde den första AA-gruppen 

tillsammans med Doktor Bob.6 En annan kristen medgrundare som ofta nämns i AA:s skrifter 

är den episkopala prästen Samuel Shoemaker, som genom sitt arbete och de principer han 

lärde sig under sin tid hos Oxford-gruppen byggde upp AA-rörelsens andliga fundament. 7 

Trots att Anonyma Alkoholister startades upp i en kristen kontext har rörelsen på 

många platser idag försökt att frigöra sig från sin kristna stämpel. Idag kan följande utläsas på 

Anonyma Alkoholisters svenska hemsida: ”Många tror att AA är religiöst. Men AA har ingen 

3http://www.aa12-steg.se/aa12-steg.se/steg_trad_loften.htm  , 2013-02-16
4Bill Wilson, Hjärtats språk(Stockholm:AA förlaget, 2011) s.394.
5Wilson,499. 
6Wilson,509.
7http://www.liturgyandmusic.wordpress.com/2011/01/31-samuel-shoemaker-priest-and-evangelist-1963/  , 2013-
09-11 
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anknytning till någon religion. AA måste fungera såväl för den som har en religion, vilken den 

vara månde, liksom för den som inte vill ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så 

fungerar AA i 185 länder.”8 För mig är detta en märklig vändning eftersom det var just den 

”religiösa omvändelsen” som AA:s grundare betraktade som nödvändig för det fullständiga 

tillfrisknandet då rörelsen skapades och formades. Därför vill jag med denna uppsats närmare 

undersöka de kristna inslagen och den gudsbild som presenteras i AA:s egna skrifter. Jag vill 

också genom intervjuer med personer verksamma inom den svenska AA-rörelsen undersöka 

hur de ser på rörelsens kristna arv och anknytning samt undersöka hur detta arv värderas i 

Sverige idag. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens studieobjekt är den gudsbild och de kristna inslag som presenteras inom 

AA:rörelsens ursprungliga utformning såsom den presenteras i rörelsens primära skrifter. 

Huvudsyftet för uppsatsen är att tydliggöra vilka kristna grunder som präglat rörelsens 

utformande och hur dessa genomsyrat AA:rörelsens metod för läkedom och långvarigt 

tillfrisknande från alkoholism. Uppsatsen syftar också till att undersöka huruvida de kristna 

inslagens är viktiga för de som arbetar inom den svenska AA:rörelsen idag samt om de 

ledande personer som jag intervjuat uppfattar att de andliga inslagen är en viktig faktor i 

processen för tillfrisknande från alkoholism. 

Frågeställningarna är följande:

1. Vilka kristna inslag och vilken gudsbild blir tydlig i den ursprungliga utformningen av 

rörelsen Anonyma Alkoholister?

2. Vilken forskning och vilka forskningsresultat finns gällande de andliga inslagen i 

Anonyma Alkoholisters program för tillfrisknande från alkoholmissbruk? 

3. Är den kristna grunden och inslagen i den svenska AA-rörelsen viktiga för det arbete 

rörelsen bedriver idag enligt de personer jag intervjuat?

4. Uppfattar de ledare för AA-rörelsen i Sverige idag som jag intervjuat att deltagarna i 

tolvstegsprogrammet blir hjälpta av ”de andliga inslagen”?

8http://www.aa.se/om-aa/  , 2013-09-09
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1.3 Material och avgränsningar

Textstudiens kronologiska avgränsning kommer innefatta året 1936 då Anonyma Alkoholister 

grundades, fram till 1950-talet eftersom det var inom denna tidsperiod rörelsen växte fram 

och även då dess viktigaste skrifter författades av rörelsens grundare, i huvudsak av Bill 

Wilson. Av tidsmässiga, utrymmesmässiga och geografiska skäl kommer uppsatsens 

intervjuer att begränsas till aktörer som är verksamma inom den svenska AA: rörelsen idag. 

På grund av denna uppsats ringa omfång kommer därmed inte någon helhetsbild att tecknas 

över hur AA: rörelsen ur ett världsomspännande perspektiv betraktar sitt kristna arv. Det vore 

intressant att undersöka om AA: rörelsen även i andra länder har genomgått samma offentliga 

brytning med sitt kristna arv som AA:s svenska hemsida och informationspamfletter vill 

påskina. På grund av anonymitetsprincipen har jag inte deltagit i några slutna möten och 

endast tagit kontakt med de personer som AA:s servicekontor har gett mig kontaktinformation 

till. De personer jag har fått kontakt med tillhör samtliga s.k. informationsgrupper inom AA i 

Sverige, dvs. de har själva anmält sitt intresse och sitt samtyckte till att svara på frågor om 

AA:s verksamhet. Underlaget för intervjun kommer att bestå i frågor som är utformande 

enligt den kvalitativa metoden. Jag har valt den kvalitativa metoden då den mer nyanserat 

rymmer frågor och svar som behandlar människors uppfattningar och åsikter. 

1.4 Definitioner

Jag har valt att använda mig av kortformen ”AA” för Anonyma Alkoholister i denna uppsats. 

Med gudsbild syftar jag i denna uppsats på den kristna kyrkans gudsbild i vilken tron ingår att 

det endast finns en Gud som har skapat allt och är alltings återlösare. 9 Gud är vidare, enligt 

kristen tro, en person och för att i sann mening lära känna Gud behöver individen ta emot 

honom personligen. Gud har också befallt sina profeter och budbärare att skriva ner Guds 

tilltal och detta är upphovet till Bibeln. Tack vare Bibeln kan människor få kunskap om vem 

Gud är och vad som är Guds syfte med livet.10 De kristna motsätter sig inte att Guds tilltal kan 

komma till människor på andra sätt än från Bibeln. Dock fungerar Bibeln för kristna som ett 

sätt att pröva det som individen upplevt vara Guds tilltal. När Gud talar till en individ får 

denna ställa detta tilltal gentemot Bibelns ord och på så sätt kunna avgöra om detta är i 

9Alister McGrath, Kristen tro(Örebro:Libris förlag,2007), s.57.
10McGrath. 63. 
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enlighet med den kristna tron och traditionen. 

1.5 Teori och metod

Denna uppsats i tros- och livsåskådningsvetenskap kan delvis jämföras med en 

beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig studie. Uppsatsens metod kommer att utgöras 

av en textanalys av skrifter och böcker som ledargestalter för AA:rörelsen själva författat. 

Undersökningsunderlaget består främst av källor från ett inifrånperspektiv, med detta menas 

sådana primärkällor som utgivits av AA:s grundare. Syftet är därmed att kunna komma åt 

AA:rörelsens syn på Gud och göra dess specifika teologi synlig. Jag kommer också att 

komplettera dessa med vetenskapliga artiklar om rörelsens tolvstegsprogram ur ett socialt och 

beteendevetenskapligt perspektiv. Detta för att få ett komplement till inifrånperspektivet och 

som ett komplement till min egen tolkning av rörelsens teologi och dess andliga inslag. I 

uppsatsens skrivna del kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod. I kvalitativa 

studier läggs tyngdpunkten på ord vid insamling och analys av data. Därför blir den 

lämpligaste metoden för att uppfylla denna studies syfte att använda en kvalitativ 

undersökningsmetod innehållande individuella kvalitativa intervjuer vilka tjänar som redskap 

för att samla in data.11 Jag kommer att använda en hermeneutisk inriktning för min textanalys 

och även för analysen av intervjumaterialet. Enligt hermeneutiken har människan redan vid ett 

första möte en förförståelse för det som kommer bli föremål för tolkning. Genom själva 

tolkningsprocessen kommer denna förförståelse ständigt förändras. I och med att man uttalar 

vilken förförståelse man har gör man utgångspunkten för tolkningen tydlig och genom detta 

blir läsaren inte undanhållen forskarens perspektiv. Detta resonemang bygger på att 

forskningen ska vara tillgänglig för kritisk granskning. Att redovisa sin förförståelse blir då ett 

slags kvalitetskrav. Svårigheten i att redovisa all sin förförståelse innebär att i princip allt man 

tänkt skulle kunna påverka hur man tolkar. Det väsentliga blir då att hålla sig inom det som 

kan betraktas som rimligt och relevant. Ett sätt att göra denna avgränsning kan då bli att hålla 

sig inom det som är rimligt och relevant och detta kan göras genom att forskningsläget 

redovisas tillsammans med tidigare formulerade hypoteser och tolkningar och sedan låta dessa 

utgöra utgångspunken för att närma sig de det som ska tolkas. 12 Det är också detta 

11Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2002), s. 20. 
12Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund:Studentlitteratur, 1994), 
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kvalitetskrav jag valt för min framställning. Enligt hermeneutiken faller förförståelsen alltid 

tillbaka på att delen måste relateras till en helhet för att få någon innebörd. Det finns så att 

säga alltid en tolkning i allt meningsfullt tänkande; "fakta" är alltid perspektivberoende.13 

Därför kommer min insamling av information och analysen att ske i växelverkan och slutligen 

kommer intervjufrågorna och deras svar ligga till grund för en analys huruvida AA-rörelsens 

kristna arv har någon relevans för det arbete med alkoholmissbrukare som mina 

intervjupersoner bedriver i Sverige idag. I den kvalitativa metoden ingår som sagt att redovisa 

sin förförståelse. 14 Väsentligt för min förförståelse gällande denna uppsats är mina tidigare 

religionsvetenskapliga och beteendevetenskapliga studier och även min egen kristna 

livsåskådning. Det är också av vikt att återigen betona att jag studerat AA:s ursprungsmaterial 

med en kristen förförståelse i syfte att kunna urskilja just de kristna arvet och inslagen. Jag har 

även valt den kvalitativa metoden för intervjuerna eftersom denna metod innebär att det är 

möjligt för intervjuaren att ställa betydligt mer öppna frågor där den intervjuade får möjlighet 

att besvara frågorna på sitt sätt. Kvantitativ forskning betraktas av somliga som mer 

vetenskaplig men den passar inte när människors erfarenhet eller upplevelse är det som 

efterfrågas vilket är fallet i denna undersökning. För att inte bryta mot AA:s anonymitetskrav 

har jag sökt mina intervjupersoner genom att vända mig till AA:s svenska servicekontor som 

är beläget i Stockholm. Genom samtal och e-mailkonversationer har jag därigenom mottagit 

kontaktuppgifter till sex personer som arbetar med att hålla i AA-grupper. Jag har gjort mitt 

urval utefter personer som är verksamma i olika städer som jag geografiskt, ekonomiskt och 

tidsmässigt haft möjlighet att besöka under arbetet med denna uppsats. När jag mottagit 

kontaktinformationen ringde jag upp intervjupersonerna, presenterade mig själv och mitt 

uppsatsämne och undrade om de hade möjlighet att träffa mig och svara på några frågor om 

deras arbete med och erfarenhet av AA. Jag har valt en semistrukturerad intervjuform med sju 

öppet ställda frågor som ger intervjupersonerna utrymme att mer fritt berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter av AA. Intervjuerna finns transkriberade under rubriken 

”Intervjuer” och intervjufrågorna finns publicerade under ”Bilaga 1”. Jag inledde intervjuerna 

med en kort presentation av mig själv och mitt uppsatsämne samt att jag presenterade 

intervjufrågorna. Intervjuerna har utförts i personernas hem eller i lokaler som används av 

AA. Jag spelade in intervjuerna med diktafon samtidigt som jag förde anteckningar under 

samtalens gång. Kravet på konfidentiell hantering av intervjumaterialet har varit relevant för 

s.165. 
13Staffan Larsson, ”Om kvalitet i kvalitativa studier:”Nordisk Pedagogik 25, (2005), s. 18. 
14Andreas, Fejes & Robert Thornberg, Handbok i kvalitativ analys( Stockholm: Liber, 2009). s. 63. 
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min uppsats då gemenskapen i AA präglas av anonymitetsprincipen. Ordet anonym har en 

kraftfull andlig innebörd för personerna i AA. ”På ett diskret men kraftfullt sätt påminner det 

oss om att vi alltid måste sätta principer framför personer; att vi har avsvurit oss offentlig 

glorifiering; att vår rörelse inte blott predikar utan praktiserar sann mänsklig ödmjukhet.”15 

Tillsammans med intervjupersonerna kom vi fram till att det är i enlighet med Anonyma 

Alkoholisters principer att använda fiktiva förnamn samt skriva ut orten där de är verksamma. 

Personerna jag intervjuade är således: Intervju 1: Allan - ansvarig för AA-grupper i 

Valdemarsvik, Intervju 2: Barbro  - ansvarig för AA-grupper i Norrköping, Intervju 3: Klas -  

ansvarig för AA-grupper i Linköping, Intervju 4: Helena - ansvarig för AA-grupper i 

Linköping, Intervju 5: Cecilia – ansvarig för AA-grupper i Norrköping och Intervju 6: 

Kristina – ansvarig för AA-grupper i Malmö. Jan Trost skriver om hur trovärdigheten utgör 

den största svårigheten när det gäller kvalitativa studier med kvalitativt intervjumaterial. 16 Ett 

metodproblem som kan uppstå i och med att jag endast haft tillgång till intervjuer med 

personer som är ansvariga för AA-grupper är att dessa inte nödvändigtvis behöver vara 

representativa för AA-medlemmar i stort. Det är viktigt att väga in  att deras representativa 

roll för AA som rörelse kan innebära att de känner ett ansvar att besvara frågorna på ett sätt 

som de uppfattar är i enlighet med AA-rörelsens stadgar och detta kan i sin tur påverka 

generaliserbarheten gällande mina intervjudata. Trovärdigheten ökar genom att antecknande 

och sammanställningen sker i direkt anslutning till intervjuerna och att 

intervjusammanställningen skickas till de intervjuade så att det kan rätta och kommentera 

innehållet. Ytterligare en svårighet som uppstod kring metodik-delen av denna uppsats är 

distinktionen mellan religiositet och andlighet. Denna distinktion är också svår att klargöra 

när det gäller AA-litteraturen i stort. Svårigheten i att klargöra skillnaden mellan vad som kan 

betraktas som andlighet i motsats till religiositet märks också bland de svar jag fått från mina 

intervjupersoner. 

När jag transkriberat intervjupersonernas svar på mina intervjufrågor skickade 

jag därmed kopior till dem av deras svar på mina intervjufrågor så att de kunde granska och 

korrigera innehållet. I min framställning av intervjuerna har jag valt att behandla materialet så 

att enskilda personers åsikter och identiteter inte röjs vilket också är i enlighet med kravet på 

konfidentiell hantering av intervjumaterialet. När det gäller uppsatser som delvis bygger på 

intervjuer är det viktigt att det insamlade materialet endast får användas för att uppfylla 

15Bill Wilson, Hjärtats språk(Stockholm:AA förlaget, 2011) s.29. 
16Jan Trost, Kvalitativa intervjuer(Lund: Studentlittertur, 1993), s. 133. 
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ändamålet för den specifika studien. Jag har därmed valt att utelämna den information jag 

mottagit som inte är relevant för denna uppsats syfte eller frågeställningar. Intervjupersonerna 

har fått svara på samma frågor, detta för att vid analysen kunna undersöka ifall det finns 

någon slags generaliserbarhet gällande hur AA i Sverige idag arbetar med sitt kristna arv och 

sina andliga principer. I boken ”Kvalitativa intervjuer” skriver Trost att det är viktigt för 

forskaren att visa på att forskningsdata har samlats in på ett sätt som är relevanta och seriösa 

för uppsatsens frågeställning. 17 I kvalitativ forskning måste inte heller forskaren hålla sig utan 

åsikter eller vara opartisk. Enligt Jan Trost syftar objektivitet på den norm eller den åsikt som 

en grupp eller ett samhälle har kommit överens om. Det finns dock ställningstaganden som 

visar att det som alla är överens om inte nödvändigtvis är objektivt. Gällande de etiska 

ställningstagandena, som är viktiga för uppsatser som denna, vilken delvis bygger på 

intervjumaterial, innebär att samtyckeskravet är nödvändigt. Med samtyckeskravet menas att 

de som deltar i studien själva bestämmer över sin medverkan. Ytterligare en etisk princip 

gällande intervjuer är det s.k. informationskravet som innebär att de intervjuade ska få 

information om att deras medverkan i studien är frivillig.18

1.6 Vetenskapsteoretiska perspektiv

En hypotes för denna studie är att organisationen och gudsbilden hör samman. På detta sätt 

tänker jag mig att tro-och livsåskådningen hos AA-rörelsens grundare har varit betydelsefull 

för rörelsens utformning och för vad deras tolvstegsprogram kommit att innehålla. Även den 

samhälleliga kontext och det klimat som rörelsen startades upp i har betydelse för vilka 

värderingar och livsåskådningar som rörelsen kommer att arbeta utifrån. Både det 

amerikanska och det svenska samhället har genomgått en genomgående 

sekulariseringsprocess sedan AA uppkom i depressionens USA år 1936. Min hypotes är att 

sammanställningen av intervjumaterialet från personer som arbetar inom AA i Sverige idag 

kommer att visa att AA dragits i en sekulär riktning sedan AA traditionen grundlades. Denna 

hypotes har bekräftats när det gäller AA:s tolvstegsprogram i USA i och med ”The Higher 

Power Project”, HPP, en studie som visar hur det har uppstått ett postmodernt och postsekulärt 

andligt språkbruk där ord som Gud, Kristus och Herre har ersatts av ord som andlig och högre 

17Trost, 134. 
18Trost, 96. 
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makt.19 Denna uppsats kommer att bidra till nuvarande forskning genom att presentera en 

studie av hur ledare för AA grupper ute i Sverige i nutid betraktar sitt kristna arv och hur de 

ser på de andliga inslagen i AA. Uppsatsen bidrar också till nuvarande forskning genom att 

undersöka de specifikt kristna inslagen i AA:s ursprungliga utformning. 

1.7 Tidigare forskningsläge

Det har bedrivits ett flertal sociologiska studier på AA-rörelsen i USA. I en studie från 1988 

benämner sociologerna Anonyma Alkoholister som en kvasireligiös rörelse.20 I studien nämns 

också ett flertal andra studier där forskare uppfattar och jämför AA-rörelsen med kristna 

rörelser. Ett exempel på detta är Whitleys studie: Life with Alcoholics Anonymous: The 

Metodist Class Meetings as a Paradigm i vilken Whitley  liknar AA:s möten vid träffar i 

metodistkyrkorna. Ett annat exempel är Fichter som i sin studie: Parallel Conversions: 

Charismatics and Recovered Alcoholics ser många likheter mellan omvändelsen av AA:s 

medlemmar och omvändelsen hos karismatiska kristna.21 Många forskare jämför också AA:s 

tolv principer vid trossatser. Det har också bedrivits ett flertal beteendevetenskapliga studier 

där forskare har klassificerat alkoholistens levnadsmönster som ett ”defekt levnadsmönster”. 

För att fullt ut kunna tillfriskna måste individen ersätta detta defekta levnadsmönster med ett 

helt nytt sätt att betrakta tillvaron och sin egen existens. Här erbjuder AA en heltäckande 

levnadsmall som innefattar både mål och mening med tillvaron och även en gemenskap av 

människor som strävar mot samma mål. Detta kan jämföras med att ha en kristen tro och 

försöka leva efter dess värderingar och innehåll i gemenskap med en församling.22 Jag har 

dock inte hittat några svenska studier på Anonyma Alkoholisters bakgrund eller verksamhet i 

Sverige idag. Jag har inte heller hittat någon studie som undersökt de specifikt kristna 

inslagen i rörelsen. 

1.8 Disposition

Jag kommer att inleda min uppsats genom att presentera bakgrunden till hur gemenskapen AA 

19Wendy Dossett, ”Addiction, Spirituality and 12 step programmes.” International Social Work 56, (2013): 375.
20David R Rudy och Arthur L Grail, ”Is Alcoholics Anonymous a Religious Organization? Meditations on 
Marginality .” Sociological Analysis 50 ,(1988):1
21David R Rudy och Arthur L Grail, ”Is Alcoholics Anonymous a Religious Organization? Meditations on 
Marginality .” Sociological Analysis 50 ,(1988):42
22David R Rudy och Arthur L Grail, ”Is Alcoholics Anonymous a Religious Organization? Meditations on 
Marginality .” Sociological Analysis 50 ,(1988):43 
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uppkom. Sedan kommer jag att presentera det ursprungliga AA-materialet, dvs. vilka 

ursprungliga idéer och traditioner som inspirerade grundarna att skapa AA:s gemenskap i 

mitten av 1930-talet. Efter detta kommer en presentation av den andliga omvändelsens 

betydelse i arbetet med missbruk och på detta följer en redogörelse av sociologiska studier 

som bedrivits på AA. Sedan följer en genomgång av gudsbilder och kristna inslag i AA:s 

primärkällor där jag presenterar Bill Wilsons bilder av Gud samt hur han ser på processen att 

komma till tro. Härefter kommer jag specifikt urskilja de kristna dragen som jag funnit i 

Wilsons skrifter och avslutningsvis beskriva tillkomsten av AA:s stora bok. Denna del 

kommer avslutas med en sammanfattning av mitt litteraturstudium. Sedan kommer en 

återgivning av mina intervjupersoners svar på mina intervjufrågor och efter denna en analys 

och sammanfattning av intervjumaterialet. Avslutningsvis kommer mina slutsatser med en 

genomgång av hur min uppsats svarar på mina frågeställningar. 

2. Bakgrund

AA skapades när två alkoholister, Bill W och Doktor Bob, möttes och samtalade på ett 

bibliotek i staden Akron i Ohio USA. Ur deras försök att hjälpa sig själva genom att hjälpa 

varandra skulle ett program och en metod växa fram som intill idag har hjälpt miljoner 

människor i olika länder till nykterhet. Med inspiration från  Oxford-gruppen såsom den 

bedrevs i USA  samt präster och läkare med lång erfarenhet av arbete med missbruk lyckades 

AA:s grundare och medgrundare skapa ett program för nykterhet som i vetenskapliga studier 

visat sig fungera minst lika bra eller bättre än kognitiv beteendeterapi i syftet att bota 

alkoholism.23 AA bröt sig loss från Oxford-gruppen under senare halvan av 1930-talet men 

rörelsen fortsatte att vara djupt präglad av Oxford-gruppens  principer och praktik.24 

Oxfordgruppen var en sammanslutning av nästan uteslutande protestanter som arbetade med 

att hjälpa människor ur alkoholism och annan existentiell misär genom att betona 

allomfattande andliga värden i det vardagliga livet. Det Anonyma Alkoholister har lånat från 

Oxfordgruppen såsom den tolkades av prästen Samuel Shoemaker kan sammanfattas med 

Shoemakers eget citat. ”Du måste ge kristendomen vidare för att kunna behålla den”. 25  

Shoemakers menade att den andliga omvändelsen kräver omvändelse, bön, gemenskap och 

23Wendy Dossett, ”Addiction, spirituality and 12 step programmes.” International Social Work 56, (2013):370
24Wendy Dossett, ”Addiction, spirituality and 12 step programmes.” International Social Work 56, (2013):371
25http://aa-history.com/samshoemaker.html  , 2014-01-05
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vittnesbörd och detta har AA:s grundare burit med sig i formuleringen av AA:s tolv steg. 

Merparten av AA:s ursprungliga litteratur skrevs av grundaren Bill W och 

många av skrifterna publicerades i Anonyma Alkoholisters egna tidskrift The Grapewine (på 

svenska Vinrankan). Rörelsen växte lavinartat och spred sig även utanför USA. Ur AA har 

också systerorganisationer vuxit fram som inriktar sig på andra typer av missbruk, till 

exempel Anonyma Narkomaner och Anonyma Sex- och kärleksmissbrukare. Idag finns också 

rörelsen Celebrate Recovery som har lånat AA:s tolv steg och inkorporerat dem i ännu högre 

grad med kristna principer från t.ex. Matt 5 och andra bibliska passager. Detta för att hjälpa 

människor att växa in i den kristna tron och som en hjälp att avhålla sig från skadliga 

beteendemönster som associeras med kardinalsynderna. I USA idag finns dock ett utbrett 

motstånd hos socialarbetare att skicka missbrukare på behandlingar med religiösa inslag, t.ex. 

AA. Sociologiska studier har visat att socialarbetare tenderar att endast rekommendera dessa 

behandlingsformer för personer som uttryckligen beskriver sig vara kristna.26 Detta hänvisar 

till något som beskrivs som en outtalad sekulär humanistisk ideologi som bedrivs i centrum av 

det sociala arbetets praxis. I ett sådant samhällsklimat kan AA tjäna på sin kvasireligiösa natur 

eftersom denna tillåter att rörelsen tilltalar både människor som ställer sig negativa och 

människor som ställer sig positiva till religiositet. Attitydforskning i USA har också visat att 

AA är den rörelse som kristna och judiska medborgare främst har förtroende för när det gäller 

missbruksvård.27 Idag finns AA i 180 länder och uppskattas ha hjälpt över två miljoner 

människor att tillfriskna från sin alkoholism. Många människor som själva genomgått AA:s 

tolvstegsprogram väljer sedan att bli så kallade sponsorer, vilket går ut på att vara en 

stödperson för en alkoholist och medmänniska som precis påbörjat sin tillfrisknande inom 

AA.28 Detta tjänande av sin medmänniska och olycksbroder eller syster syftar också till ett 

eget lärande och följer den princip som finns inom AA av att ge vidare av det goda som man 

fått. Enligt Bernt Grönqvist, som är kontorsansvarig på AA:s servicekontor i Stockholm, är 

det AA World Service Inc. som äger rättigheterna till AA:s litteratur och rörelsen AA i Sverige 

har en licens för att ge ut litteraturen på svenska De kontinuerliga servicekonferenserna i USA 

är de organ som beslutar vad som ska få kallas för AA-litteratur. AA:s logga som föreställer 

en triangel i en cirkel med AA i mitten är ett registrerat varumärke som endast AA får 

använda. Inom AA får endast registrerad AA-litteratur användas. Det finns dock inget 

26Wendy Dossett, ”Addiction, spirituality and 12 step programmes.” International Social Work 56, (2013):370
27Christopher W. Dyslin, ”The Power of Powerlessness: The Role of Spiritual Surrender and Interpersonal 
Confession in the Treatment of Addictions.” Journal of Psychology and Christianity 12, (2008): 48
28AA:s Servicekontor, Fadderskap (Sponsorship).(Stockholm: AA I Sverige, 1976). s.8. 
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speciellt organ inom AA som kontrollerar vad de olika AA-grupperna använder för litteratur. 

Det är upp till varje grupp att utföra sin verksamhet på ett sätt som är i enlighet med AA:s 

traditioner och stadgar.29 

3. Ursprungskällor till AA:s program för 
tillfrisknande

3.1 C.G Jungs och den andliga omvändelsens bidrag till 
utvecklandet av AA

 Året 1930 reste en välkänd amerikansk affärsman, Rowland Hazard, till Schweiz för att få 

hjälp att bota sin svåra alkoholism av den kände psykologen C.G. Jung.30 Enligt Bill W:s brev 

från 1954 skriver han att Hazard kom att stanna ett år i Schweiz för att gå på analys hos Jung 

och trodde därmed att han var botad från sin alkoholism. När Hazard återvände till USA 

dröjde det dock endast några veckor innan han fick ett återfall. I ren desperation återvände 

Hazard till Schweiz och Doktor Jung och frågade vad han skulle göra. Svaret han fick skulle 

enligt Bill W bli banbrytande för bildandet av Anonyma Alkoholister. C.G Jung svarar 

nämligen att han inte haft stor framgång med att bota alkoholister och att han inte kunde göra 

mer för Rowland Hazard. Dock, säger Jung, har det hänt att svårt alkoholiserade personer har 

tillfrisknat genom ett andligt uppvaknande, mer känt som en andlig omvändelse. En religiös 

erfarenhet av den omfattning att den lyckas gripa tag i en människa och verkligen på djupet 

förändra dennes motivation. I sina brev menar Bill W att denna konversation var den första 

länken i den händelsekedja som kom att bilda AA. Olika författare som skrivit biografier över 

både AA och över C.G Jungs liv och arbete bekräftar att en konversation som denna i själva 

verket ägt rum.31 Dubie, som skrivit en utförlig introduktion till AA:s historia, menar att 

problemet med att historiskt säkerställa dessa källor ligger i att Rowland Hazard själv knappt 

lämnade efter sig någon dokumentation om dessa händelser och inte heller hans familj.32

Detta kan enligt Dubiel ha berott på att Hazard-familjen, som var en välbärgad och 

väletablerad familj, skämdes över att ha en alkoholist i släkten. Familjens rikedom var i sig 

det som möjliggjorde för Rowland Hazard att komma till Schweiz och få gå i analys hos den 

29Grönqvist, Bernt, 2013: muntl. telefonsamtal 18.10.2013.
30Amy Colwell Blumh , ”Verification of C.G Jung's Analysis of Roland Hazard and the History of Alcoholics 
Anonymous:” History of Psychology 19, (2006): 1
31Colwell Blumh, ”Verification of C.G Jung's Analysis of Roland Hazard and the History of Alcoholics 
Anonymous,” s.4.
32Colwell Blumh, ”Verification of C.G Jung's Analysis of Roland Hazard and the History of Alcoholics 
Anonymous:” s.4.
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berömde Jung som efter Freud var sin tids mest populäre och erkände psykiater. För att kunna 

studera vilken roll C.G Jung spelade i grundandet av Anonyma Alkoholister är det viktigt att 

se hur hans teorier samspelar med den historiska kontext som de är skapade i. Själva analysen 

av Hazard skedde nämligen trettio år innan C.G Jung beskriver denna händelse i brev till Bill 

W 1961. 33 Behandlingen av Hazard ägde därför rum långt före Jung började att 

konceptualisera sina kända teorier. I sitt brev till C.G Jung år 1963 skriver Bill W om hur 

Jungs samtal med Rowland H hade en stor betydelse vid tillkomsten av ”vår gemenskap”.34 

Han beskriver vidare i sitt brev till Jung vad som skedde med Rowland H efter att Jung gett 

honom rådet att söka upp en ”religiös gemenskap”.35 Rowland Hazard kom efter detta rådet 

att söka sig till Oxford-grupperna, en evangelikal rörelse som rönt stora framgångar i Europa. 

Oxfordrörelsen lade stor vikt vid principer som meditation, bön, självinventering, behov av att 

hjälpa sin medmänniska, bekännelse och gottgörelse. Hazard kom med tiden att själv bli 

mycket aktiv i rörelsen som då leddes av den episkopale prästen Samuel Shoemaker.36 

Oxford-grupperna hade vid denna tidsperiod lyckats att göra många alkoholister nyktra och 

även lyckats få dem att avhålla sig från alkohol och när Hazard arbetade för att hjälpa andra 

med samma missbruk kom han i kontakt med en gammal skolkamrat till Bill W. Denna 

skolkamrat hette Edwin T och han kom sedan att uppsöka Bill W vid ett flertal tillfällen då 

denne var djupt nedgången i sin alkoholism. Edwin T läste högt för Bill W de meditationer 

och böner som användes av Oxford-gruppen när han besökte Bill W. När Bill blev lämnad 

ensam efter dessa möten upplevde han en allt tilltagande desperation över den situation han 

befann sig i och skrek ut: ”Om det finns en Gud, låt honom visa sig nu”.37 Han upplevde då att 

ett stort ljus visade sig för honom av kraft och styrka och omedelbart upplevde han sig vara 

botad från sitt tvång att dricka alkohol och Bill W var en fri människa.38 Denna upplevelse, 

skriver Bill W till Jung, var hans ”andliga uppvaknande” och efter detta uppvaknande kände 

han sig kallad till att starta upp gemenskapen AA. 

3.2 William James bidrag till utvecklandet av AA

William James (1842-1910) var professor i filosofi, fysiologi och psykologi i Harvard.39 

33Amy Colwell Blumh , ”Verification of C.G Jung's Analysis of Roland Hazard and the History of Alcoholics 
Anonymous:” History of Psychology 19, (2006): 11.
34Wilson, 383.
35Wilson, 384. 
36Wilson, 385.
37Wilson, 387.
38Wilson, 387.
39William James, Den religiösa erfarenheten i dess skilda former(Lund: Studentlitteratur, 1977), s.13. 
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William James hör till pionjärgestalterna inom den moderna psykologin. Han är troligtvis 

mest känd för sitt bidrag till den moderna psykologien med sin teori om medvetandets ström. 
40 William James föreläsningar om omvändelse kom att bli viktiga för grundarna till AA. 

James skriver om hur omvändelsen, pånyttfödelsen och mottagandet av nåden utgör en 

process igenom vilken ett olyckligt, amoraliskt och söndrat jag genomgår en förvandling och 

blir enat med en inre frid, lycka och en ökad förståelse av de andliga verkligheten som följd. 

James menar i sina föreläsningar om ”Den sjuka själen” att det onda i människan kan 

betraktas som en sjukdom. Att beklaga sig över det sjuka inom sig tjänar ingenting till och 

försvårar endast lidandet. Istället behöver individen stå upp i sin ånger och sträva efter 

rättfärdighet och botgöring.41 Dock finns det inget att vinna på att som människa gräva ner sig 

i sin synd och ånger. James citerar här Staupitz: ”Ty de gudaktiga litar inte på sin egen 

rättfärdighet. De ser på Kristus, deras återlösare, som gav sitt liv för deras synder.” 42 Att 

uppnå frid i sitt inte är enligt James ett förlopp som kan ske gradvis eller ske mycket plötsligt. 

Det kan ske genom en förändring i känslolivet eller i individens sätt att handla. Denna 

förändring kan också vara avhängig nya intellektuella insikter, eller erfarenheter, som kan 

rymmas inom beteckningen ”andlig erfarenhet”. Denna själsliga lättnad blir enligt James 

alltid som störst när den får formas efter religionens mönster. James hävdar också att 

”befrielsen måste komma i lika kraftig gestalt som lidandet, om den skall göra verkan.”43 För 

de människor vars liv till största del innebär en kamp mellan lidande och död har de negativa 

tankarna och beteendena en tendens att ta över hela individens tillvaron. Att få grepp om de 

religiösa verkligheterna, det vill säga att bli omvänd eller pånyttfödd kan hjälpa individen att 

komma ifrån en sådan disharmonisk låsning 44 Individen ser de gudomliga löftena tillämpade 

på sig själv och blir i sina egna och i andras ögon förvandlad. Hon framvisar den s.k. mogna 

religionens frukter dvs. givmildhet, godhet.

3.3 Sammanfattande diskussion av uppkomsten av AA

Anonyma Alkoholister kan beskrivas som en kvasireligiös rörelse, dvs. en andlig rörelse som 

förnekar sina andliga grunder i syfte att kunna nå ut till en större population. Grundarna till 

40James, 118. 
41James, 113. 
42James, 114. 
43James, 12. 
44James,171. 
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AA var börsmäklaren William Griffith Wilson och läkaren Robert Holbrook Smith, mer kända 

under namnen Bill W och Doktor Bob. Merparten av materialet som sedan kom att 

klassificeras som AA-litteratur sammanställdes under 1940- och 1950-talet av Bill W. Idag 

ägs rättigheterna till AA-litteraturen av AA World Service Inc. och rörelsen Anonyma 

Alkoholister i Sverige har en licens för att ge ut litteraturen på svenska. Även om det skrivna 

materialet till AA bär Bill W:s namn var det en mängd andra personer som var inblandade i 

skapandet av rörelsen och dess teologi. Den andliga omvändelse som AA anser vara 

nödvändig för att alkoholisten ska kunna bli nykter samt behålla sin nykterhet härstammar 

från den kända psykiatern och psykoterapeuten C.G. Ljung. Ljung menade att den enda sättet 

att bota s.k. hopplösa alkoholister är en andlig omvändelse, där livet får sin förklaring och 

mening i en tro på Gud. Från religionspsykologen William James känner vi igen begreppet att 

alkoholism och psykiskt lidande är en själslig sjukdom och att den mest kraftfulla läkningen 

för detta tillstånd ligger i en omvändelse där individen inser sitt beroende av sin skapare och 

därefter kan uppvisa den mogna religionens frukter: t.ex. givmildhet, godhet och fridfullhet. 

En annan tongivande föregångare till AA var den evangelikala rörelsen Oxford-gruppen där 

prästen Samuel Shoemaker hjälpte grundarna att utforma AA:s tolv steg. 

4. Den andliga omvändelsens betydelse i 
arbetet med missbruk

Uppbyggnaden av den andliga omvändelsen i den kristna tron består av ett antal erfarenheter: 

erfarenheten av att fullt ut ge sig själv till Gud, egenviljans död, självförnekelse, tillit till 

Kristus och en ersättning av viljan att bli betjänad till att istället vilja tjäna.45 Dessa steg känns 

också igen i AA:s tolv steg för att uppnå nykterhet. A baserar sin metod för tillfrisknande 

främst på överlåtelseprincipen. 46 När missbrukaren arbetar sig igenom steg tre, fyra och fem i 

programmet är detta en väg till överlåta sin vilja och sina val till Gud istället för till 

egenviljan. Tredje steget i AA” (Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, 

sådan vi själva uppfattade Honom)” visar behovet av ett andligt förhållningssätt som också 

härstammar ur ett behov av att hitta styrkan utanför den egna personen, särskilt när missbruket 

står utanför missbrukarens egen kontroll. Missbrukarens beteende förklaras bäst som ett 

45Christopher W. Dyslin, ”The Power of Powerlessness: The Role of Spiritual Surrender and Interpersonal 
Confession in the Treatment of Addictions.” Journal of Psychology and Christianity 12, (2008): 42.
46Christopher W. Dyslin, ”The Power of Powerlessness: The Role of Spiritual Surrender and Interpersonal 
Confession in the Treatment of Addictions.” Journal of Psychology and Christianity 12, (2008): 48.
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tillstånd som inte går att kontrollera med den egna viljan och inte som ett tillstånd som 

utmärks av bristande självkontroll. Att bli fri från missbruk ses som en daglig andlig 

benådning och som hjälper deltagaren att upprätthålla en god andlig hälsa. Tolvstegsprogram 

beskriver vägen till att bli fri från missbruk som en process, där varje dag är en påminnelse 

om missbruket och där deltagaren har ett val att vara nykter vilket kan upprätthållas med hjälp 

av en högre makt. Några deltagare anger att de utvecklat en känsla av tacksamhet för att de 

lyckats hålla sig nyktra och får andra positiva aspekter av livet medan andra talar om att de 

sedan de blivit nyktra genom tolv-stegsprogrammet blivit mindre själviska. 47

4.1 Sociologiska studier av AA:s andliga inslag

Redan när AA först formade sitt tolvstegsprogram var det viktigt för grundarna att de tolv 

stegen var andliga till sin natur istället för religiösa.48 Ett ofta nämnt uttalande i litteratur 

författad av grundarna till AA är: ”Religion är för människor som är rädda för att komma till 

helvetet, andlighet är för människor som redan varit där”.49 Även om AA i sin litteratur 

förnekar att AA är en religion är språket för denna förnekelse ofta tämligen tvetydigt. Läsarna 

av Bill W:s tidiga skrifter får reda på att AA är andlighet men inte religion. AA:s välkända 

beskrivning av alkoholism som en sjukdom överensstämmer mer med terapeutiska 

uppfattningar av begreppet medan beskrivningen att alkoholism är en ”fysisk, mental och 

andlig sjukdom” visar på att sjukdomsbegreppet inom AA inte endast rymmer den medicinska 

definitionen.50 Ambivalensen i AA:s ideologi blir tydlig i följande utdrag från den populära 

pamfletten:” Fyrtiofyra frågor och svar om AA:s program för tillfrisknande från alkoholism”. 

I vilken det står att AA inte är en religiös organisation, den kräver inte en religiös tro som 

grund för medlemskap. Trots att den har blivit godkänd och hyllad av flera religiösa ledare, så 

är den inte en del av någon organisation. Medlemmarna består av katoliker, protestanter, judar 

och till och med en del som bekänner sig som ateister. Längre ner i pamfletten kan vi läsa att 

AA föreslår att för att uppnå och klara nykterheten, behöver alkoholisten lita och förtrösta på 

en annan kraft som är större än honom själv. Vissa alkoholister väljer att betrakta AA gruppen 

i sig som en makt större än dem själva medan andra väljer andra koncept för att betrakta 

denna högre makt. Sociologiska undersökningar har visat att de flesta AA medlemmar väljer 

47Wendy Dossett, ”Addiction, Spirituality and 12 step programmes.” International Social Work 56, (2013): 372.
48Wendy Dossett, ”Addiction, Spirituality and 12 step programmes.” International Social Work 56, (2013): 372. 
49Wendy Dossett, ”Addiction, Spirituality and 12 step programmes,” 377. 
50David R Rudy och Arthur L Grail, ”Is Alcoholics Anonymous a Religious Organization? Meditations on 
Marginality .” Sociological Analysis 50 ,(1988):46
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konceptet: ”Gud såsom han förstås av individen själv”. 51I denna pamfletten kan vi tydligt se 

det paradoxala i AA:s ideologi. Å ena sida förnekas att AA är en religion. Å andra sidan 

insisteras det på att nykterhet endast kan uppnås genom att individen förlitar sig på en högre 

kraft. Whitley, med flera, föreslår på grund av dessa motstridiga uttalanden i rörelsens skrifter 

att AA är en religion som förnekar sin religiösa natur eftersom de inte vill skrämma bort 

någon som skulle kunna tjäna på att delta i programmet.52 Dock skänker denna analys inte 

något ljus över den sociala dynamiken eller strukturen i AA men det är intresseväckande att 

AA har utvecklat en ideologi i vilken det religiösa och förnekandet av det religiösa 

samexisterar och ger AA ett dynamiskt drag som är en av rörelsens grundpelare. I AA:s 

publikation, Came to believe (Att komma till tro på svenska) från 1973,som beskriver 

medlemmars upplevelse av sin andliga resa och på vilket sätt de funnit eller återfunnit Gud, är 

språket så gott som uteslutande religiöst.53 I USA började under 2004 the Higher Power 

Project, HPP, att bedrivas. HPP bygger på religiösa studier av Davie (1994), Tacey (2004), 

Heelas (2005) och Lynch (2007), som har syftet att ifrågasätta den klara åtskillnaden mellan 

kategorierna religion och icke-religion. Alla dessa studier drar på olika sätt slutsatsen att det 

har uppstått ett nytt postmodernt eller postsekulärt andligt språkbruk. HPP är ett kvalitativt 

projekt där man kartlägger det andliga språket och det språkbruk som används för att relatera 

till en ”högre makt” i tolvstegsprogram. Denna kartläggning syftar till att utgöra en motvikt 

till den sekularisering som Tolvstegsprogrammen har genomgått de senaste decennierna.54

4.2 Sammanfattande diskussion av AA:s andliga inslag 
och dess betydelse i arbete med missbruk 

Det var viktigt för AA:s grundare att språket som kom att användas i AA:s skrifter var andligt 

utan att vara religiöst. Dock är språkbruket i AA:s litteratur tämligen tvetydigt. Samtidigt som 

det förnekas att AA är en religion insisteras det på att nykterhet endast kan uppnås genom att 

individen förlitar sig på en högre kraft. Forskare har kallat detta för att AA har en kvasireligiös 

struktur och att AA inte fullo står bakom sitt religiösa innehåll i syfte att nå ut till en bredare 

population. Det kvalitativa projektet HPP (the Higher Power Project) har kartlagt olika 

tolvstegsprogram och kommit fram till slutsatsen att det uppstått ett nytt postmodernt eller 

postsekulärt andligt språkbruk. Denna kartläggning har syftat till att utgöra en motvikt 
51David R Rudy och Arthur L Grail, ”Is Alcoholics Anonymous a Religious Organization? Meditations on 
Marginality .” Sociological Analysis 50 ,(1988):46
52Rudy & Grail, ”Is Alcoholica Anonymous a Religious Organization? Meditations on Marginality”, 46. 
53Wendy Dossett, ”Addiction, Spirituality and 12 step programmes.” International Social Work 56, (2013): 375.
54Wendy Dossett, ”Addiction, Spirituality and 12 step programmes.” International Social Work 56, (2013): 373.
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gentemot den sekulariseringsprocess som tolvstegsprogrammen genomgått de senaste 

decennierna. I samband med denna sekularisering kom bl.a. AA:s tolvstegsprogram allt längre 

ifrån användandet traditionellt kristet språkbruk och ord som Gud”, Kristus och Herre har 

ersatts av ord som ”andlig” och ”högre makt”. Den andliga omvändelsen i den kristna tron 

består av ett antal erfarenheter: att fullt ut ge sig själv till Gud, att förneka egenviljan och 

självet, att känna tillit till Kristus och ersätta viljan att bli betjänad med viljan att tjäna. Dessa 

steg känns igen i AA:s metod för tillfrisknande som främst baseras på överlåtelseprincipen. 

Missbrukarens beteende förklaras bäst som ett tillstånd som inte går att kontrollera med den 

egna viljan och inte som ett tillstånd som utmärks av bristande självkontroll. Att bli fri från 

missbruk ses som en daglig andlig benådning som hjälper deltagaren att upprätthålla en god 

andlig hälsa. Tolvstegsprogramet beskriver vägen till att bli fri från missbruk som en process, 

där varje dag är en påminnelse om missbruket och där deltagaren har ett val att vara nykter 

vilket kan upprätthållas med hjälp av en högre makt.

5. Gudsbilder och kristna inslag i AA:s 
primärkällor

5.1 Gudsbilder i Bill Wilsons skrifter

Som inledning på AA mötena brukar Sinnesrobönen av Roland Nieburh läsas. Den ger också 

en tydlig bild av vad Bill Wilson önskar med sin gudsrelation och vad han vill ge vidare av till 

sina medmänniskor beträffande den styrka det innebär att ha en relation med Gud. 

Sinnesrobönen lyder som följer: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, 

mod att förändra det jag kan,och förstånd att inse skillnaden. 55Det centrala i våra liv idag är 

den absoluta vissheten om att vår Skapare har trätt in i våra våra hjärtan och liv på ett sätt som 

faktiskt är mirakulöst. Han har börjat förverkliga sådant som vi aldrig kunde göra själva”.56 I 

Bill Wilsons skrifter framträder bilden av en Gud som griper in i enskilda individers liv. I 

skrifterna beskriver Wilson hur många av individerna som söker sig till AA möter en Gud som 

hjälper dem att finna sin plats i tillvaron.57 Gud kan enligt Wilson hjälpa oss att vända om där 

våra karaktärsdrag blir bristande. Bristande karaktärsdrag målar Wilson ut som 

självförkastelse, högfärd, flyktbeteende, hämnd och grandiosa tankemönster.58 Om individen 
55http://www.aaanonymaalkoholister.se/bonen/sinnesrobonen  , 2013-10-29. 
56Bill Wilson, Dagliga reflexioner(Stockholm: AA i Sverige, 2006), s.9. 
57Bill Wilson, Dagliga reflexioner(Stockholm: AA i Sverige, 2006), s.9.
58Bill Wilson, Dagliga reflexioner(Stockholm: AA i Sverige, 2006), 15. 
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halvhjärtat ger sig in i kampen att besegra dessa drifter är misslyckandet ett faktum: ”Endast 

när jag utan reservationer ber Gud om hjälp får jag viljan och förmågan att förändras”.59 

Vidare skriver Wilson om hur Gud skickar försynen, som enligt honom bäst kan beskrivas 

som ett resultat av Guds vägledande omsorg om människan. I Wilsons eget liv kom 

omvändelsen som han beskriver den som en kraftfull vind, inte av luft utan av ande.60 Han 

upptäckte därefter, när han kom för att besöka Oxford-grupperna, att han inte längre blev 

provocerad av deras påstående om Jesus som världens och den enskilda människans frälsare. 

Wilson beskriver i skriften Som Bill ser det en vän, Henry, som levde över sina tillgångar trots 

att hans alkoholism redan kostat honom hans välavlönade arbete. Henry fortsatte att bo kvar i 

sitt dyrbara hus i tron att det var Guds vilja att han bodde där men tillslut kom fordringsägarna 

och tog huset ifrån honom. Efter att ha gått igenom AA:s tolv steg insåg Henry att Gud hjälper 

den som är villig hjälpa sig själv.61 

5.2 Om att komma till tro enligt Bill Wilson 

Grunden för att kunna känna en trygghet i tillvaron är enligt Bill Wilson att ha en gudstro.62 

Gudstron innebär enligt Wilson också frihet från rädsla. Utan tron blir tillvaron präglad av 

kaos och individen framlever sitt liv utan mening och mål. Guds vilja däremot är att individen 

ska ha syfte med sitt liv och att varje människa är förutbestämd att utvecklas, om än trevande, 

till att bli en avbild av Gud. Detta kräver en överlåtelse, nämligen att låta den egna viljan 

uppgå i Guds vilja. När det gäller nyktra alkoholister som kommit till tro är det enligt Wilson 

alkoholmissbruket som tvingat dem att inse sina egna begränsningar och att varje människa 

inte är sin egen herre eftersom de levt som slavar under begäret av alkohol.63 Först när 

individen insett sina egna begränsningar och sin egen otillräcklighet är det möjligt att be Gud 

om att få trons gåva. Bön och meditation, t.ex. med orden ”Befria mig från mitt egos slaveri 

så att jag bättre kan utföra din vilja”, är sätt att komma i kontakt med Gud, enligt Wilson..64 

Kontakten med Gud fördjupas sedan genom att vi upprätthåller vår andliga hälsa. Genom att 

frikostigt ge bort av det vi fått från Gud får vi också kraft till att utföra goda gärningar. 

59Wilson, 15. 
60Bill Wilson, Anonyma Alkoholister blir myndigt, AA:s första tjugo år(Stockholm: AA i Sverige, 1993), s.67. 
61Bill Wilson,Som Bill ser det(Stockholm:AA i Sverige, 2003), s.84. 
62Wilson,51. 
63Wilson, 51. 
64Wilson, 246. 
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Ideligen måste människan enligt Wilson påminna sig om att man bara är människa. Det är 

endast Gud som kan avlägsna våra brister.65 Ofta känner människan smärta i processen att 

växa till andligt och detta kallar Wilson för ”andlig beskärning”. Den andliga beskärningen 

kan liknas vid växters behov av att beskäras för att kunna växa sig större och starkare. Denna 

beskärning måste människan överlämna helt i Guds händer, enligt Wilson, och det är inte 

heller upp till individer att försöka beskära varandra för att stärka varandra i tro. Vi kan endast 

stötta varandra, men den slutliga läkningen och även domen ligger helt i Guds händer. När 

individen inte når upp till sina ideal och faller är Gud villig att förlåta så länge individen är 

ångerfull och visar sig vara villig att lära sig av erfarenheten. Att tro sig ha direktkontakt med 

Gud får inte göra en människa maktfullkomlig. Vi får ingen vägledning från Gud om vi ställer 

massor av krav på Gud samtidigt och vi kan inte befalla Gud att ge oss sin vägledning. Det 

finns enligt Wilson ett direkt samband mellan självprövning, meditation och bön. Redan om 

de praktiseras var och en för sig kan de ge lättnad och nytta men när de sätts samman och i 

relation till varandra utgör de ett stadigt fundament för hela livet. Framgången för Anonyma 

Alkoholister består inte av det världsliga sättet att se på framgång, utan på principen om det 

omvandlande lidandet. Det påstås att lidandet förvandlas genom Guds nåd till andlig tillväxt.66

5.3 De specifikt kristna inslagen i Bill Wilsons skrifter 

I flertalet av sina skrifter refererar Bill Wilson till den andliga makten som ”Kristus”: 67 ”I min 

fasta tro att Kristus kunde åstadkomma vad som helst var jag i mitt omedvetna inbilsk nog att 

förutsätta att han skulle göra det genom mig — just då och på det sätt jag valde. Efter sex 

långa månader var jag tvungen att erkänna att faktiskt inte en endast själ hade funnit Herren 

—ingen utom jag själv.”68 Detta citatet använder Wilson för att belysa hur han insåg att han 

inte är maktfullkomlig bara för att han kommit till tro eller för att han lyckats att sluta att 

dricka alkohol. Livet fortsätter att vara fullt av situationer som inte människan utan endast 

Gud bemästrar. I flera av sina texter, både dem som beskriver AA:s program och de skrifter 

som används inom rörelsen uttrycker Wilson sin stora glädje över att så många religiösa 

rörelser kan identifiera sig själva i Anonyma Alkoholisters ideologi och lära. Anmärkningsvärt 

är dock att Wilson endast refererar till kristna rörelser, t.ex. hur katoliker identifierat de AA:s 

tolv steg med Ignatius av Loyolas tolv heliga övningar, hur Christian Science Monitor har 

65Wilson, .245. 
66Wilson, s.135
67Wilson, s.114. 
68Wilson, s.114. 
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hyllat Anonyma Alkoholisters stora bok och hur kväkarna ser på AA med stor välvilja.69 

Wilson skriver angående de andliga inslagen i Anonyma Alkoholister: det andliga stoffet i 

våra återstående tio steg kom direkt från Doktor Bobs och mitt medlemskap i Oxford-

grupperna, så som de vid den tiden, var ledda i Amerika av den episkopale kyrkoherden 

doktor Samuel Shoemaker.70Wilson skriver också om hur Anonyma Alkoholisters flod har sin 

källa i kyrkans män:” I den tidiga början fanns en källa som flödade ur en kyrkans man, 

doktor Samuel Shoemaker. Långt tillbaka, 1934, började han lära oss de principer och 

attityder som sedermera kom till full blomning i AA:s Tolv Steg för tillfrisknande. Om det 

någonsin och någonstans fanns ett livets vatten för alkoholister så var det detta. Vi tog emot 

denna nådens bägare och tömde den, och vi bjöd den vidare till andra. Vår tacksamhet 

riktades till honom vars nåd för alltid fyller denna bägare – och till Sam som först erbjöd oss 

den. [...]den ständigt djupare strömmen av andlighet på vilken vi AA-medlemmar färdas mot 

bättre tider har idag ett otal bifloder – strömmar som flödar in i huvudfåran av hela vår 

gemenskaps liv. Det största antalet och de mest livskraftiga av dessa strömmar av kärlek och 

service har alltid kommit till oss från våra vänner bland präster och pastorer”.71 Wilson skriver 

vidare om präster och pastorer har stått tålmodigt och troget vid på AA:s sida medan 

gemenskapen har växt fram, hur de med ”Jobs tålamod” låtit rörelsen mogna.72 Andens män 

och kvinnor, en terminologi som Wilson ofta använder för att benämna kyrkans män och 

kvinnor, har också gjort så mycket för AA:s medlemmar på det personliga planet. När Wilson 

bevittnar denna eviga prestation av utgivande kärlek från Andens män och kvinnor slår det 

honom att det inte är tillräckligt att ha Anonyma Alkoholister som religion. Wilson beskriver 

också hur Dr Bobs hustru i samband med att rörelsen började ta form brukade läsa för de 

tidigare medlemmarna ur Jakobs brev och dess varning att ”tron utan gärningar är död. 73 och 

hur denna uppmaning blev viktig när det gällde AA:s princip om att föra vidare sina 

erfarenheter och försöka att hjälpa andra i samma situation i den utsträckning som det är 

möjligt. Wilson skriver i litteraturen vid ett flertal tillfällen om hur han fått direkta citat från 

Bibeln som uppmaningar under den period då AA gemenskapen startades upp. Han beskriver 

också hur han när han skapade de tolv stegen bad Gud om vägledning och hur orden kom utan 

ansträngning.74 Han skriver angående de tolv stegens antal: ”När jag var färdig numrerade jag 

69Wilson, s. 116. 
70Bill Wilson, Hjärtats språk(Stockholm:AA förlaget, 2011) s.411.
71Wilson, .249. 
72Wílson, 250. 
73Bill Wilson, Anonyma Alkoholister blir myndigt(Stockholm:AA förlag,1994)s.17.
74Bill Wilson, Anonyma Alkoholister blir myndigt(Stockholm:AA förlag,1994)s.170. 
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de nya stegen. De blev tolv sammanlagt. På något sätt tycktes antalet vara rätt. Utan någon 

särskild anledning kom jag att tänka på de tolv apostlarna. Med en känsla av stor lättnad 

började jag att läsa igenom mitt manuskript”. 75

5.4 Uppkomsten av AA:s stora bok

När AA:s stora bok skulle ges ut var det en stor diskussion inom AA angående det andliga 

innehållet. Man lyckades trots stora ansträngningar inte få ihop tillräckligt med pengar för att 

finansiera en tryckning. 76 Men en av de första tidiga alkoholister som lyckades bli nykter 

genom AA var en man som senare skulle kallas Henry och hade ett förflutet som försäljare 

och direktör vid ett stort företag. Tack vare Henrys insatser kunde AA ge ut boken på Works 

Publishing INC. Henry fick stor makt att bestämma över innehållet i den Stora boken och han 

ville inte ha något religiöst inslag alls i denna. Tillsammans med en annan ateist som kallades 

Jim lade han fram en motion om att AA:s stora bok endast skulle vara psykologisk och att det 

andliga budskapet skulle smygas in. När de som skulle läsa boken med tiden skulle söka upp 

AA:s grupper och gemenskap skulle man ha mycket tid att presentera de andliga delarna. En 

av de många som var emot detta var en man som kallades Fritz, som själv var djupt kristen 

och son till en präst. Fritz önskade att AA:s stora bok skulle ha en tydligare religiös inriktning 

och även ha en tydligare kristen koppling. Till slut lyckades man komma fram till en 

jämkning mellan dessa båda hållningar i och med uttrycket: ”Gud sådan vi själva uppfattade 

honom”, ett utryck som fortfarande används i AA: s programbeskrivningar och i AA:s tolv 

steg. 

5.5 Sammanfattande diskussion och analys av 
gudsbilder och kristna inslag i AA:s primärkällor

Wilson beskriver Gud som en aktiv Gud som griper in i människors liv. Det är möjligt för 

människan att genom bön och meditation söka kontakt med Gud och därigenom också få 

kännedom om vad som är Guds intention med individens liv. Wilson beskriver på ett flertal 

ställen hur Gud är villig att hjälpa den som är villig att hjälpa sig själv. Ett sätt att komma i 

kontakt med Gud är att erkänna sin egen maktlöshet, att  överlämna sig åt en högre makt. 

Överlämnandet återges också i flera av de tolv stegen som syftar till att hjälpa individen till 

nykterhet. I det tredje steget uppmanas alkoholisten att ”lägga sitt liv i händerna på Gud” och i 

75Bill Wilson, Anonyma Alkoholister blir myndigt(Stockholm:AA förlag,1994)s.171. 
76Bill Wilson, Anonyma Alkoholister blir myndigt(Stockholm:AA förlag,1994)s.17.
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det sjätte steget uppmanas alkoholisten att förbereda sig för att låta Gud avlägsna alla 

hans/hennes karaktärsfel. I det elfte steget uppmanas alkoholisten att genom bön och 

meditation fördjupa sin gudsrelation för att på detta sätt komma i kontakt med Guds vilja med 

sitt liv och samtidigt få styrka att vandra den väg som Gud har utvalt för honom/henne. 

Överlåtelseprincipen är känd inom kristen tradition och även den moraliska rannsakan som 

individen uppmanas att utföra i det fjärde steget känns igen från de kristna traditionerna av 

bikt och syndabekännelse.

 I AA:s tolv steg för att tillfriskna från alkoholism tycker jag att rörelsens kristna 

tradition lyser igenom extra tydligt och detta härleder jag till att AA:s tolv steg är så starkt 

sammanlänkade med de traditioner som de kristna Oxford-grupperna använde i sitt arbete 

med missbruk. Två av de nyckelgestalter som var behjälpliga med att handleda Bill Wilson 

och Doktor Bob i deras arbete med sina första AA-grupper var Jesuitpastorn Fader Ed och 

Nunnan Syster Ignatia. Dessa gestalter var själva djupt präglade av sin kristna övertygelse i 

sitt arbete, t.ex. var Fader Ed den första personen som skrev ett öppet brev till Katolska 

kyrkan med uppmaning att Kyrkan skulle ta till sig AA och låta dem omfattas av Kyrkans 

verksamhet. Arvet från dem tillsammans med många andra som Bill Wilson benämner som 

”Andens män ock kvinnor” menar jag också har påverkat AA:s utformning i en kristen 

riktning. Dock är det på flera ställen på AA:s svenska hemsida och även i pamfletter som 

beskriver AA:s verksamhet en i högsta grad allmänreligiös bild av vad denna andlighet som 

AA bedriver i själva verket innebär. Vid en djupläsning av AA:s litteratur som är 

sammanställd och författad av Bill Wilson blir det däremot tydligt hur AA formades i en 

kristen kontext och hur viktig den kristna tron var för att gemenskapen överhuvudtaget skulle 

skapas. På flera ställen i den ursprungliga litteraturen, vilken också utgjort mitt textstudium 

inför denna uppsats, beskriver Bill Wilson hur olika religiösa rörelser var tongivande när AA 

skulle börja sin verksamhet. Han beskriver också olika personer, s.k. medgrundare, som varit 

behjälpliga honom och Doktor Bob när AA skulle bryta sig ur Oxford-gruppernas gemenskap 

och bli en fristående verksamhet. Det blir härmed tydligt hur språkdräkten från den tid som 

dessa ursprungsskrifter författades (cirka 1940—1955) inte innebär samma definition av olika 

religiösa rörelser som uttrycket innebär idag. När samtiden syftar på olika religiösa rörelser 

menas religiösa rörelser som härstammar ur olika religioner medan Wilson istället syftar på 

olika kristna denominationer. Detta faktum framträder tydligt vid en djupläsning av 

litteraturen i och med att samtliga medgrundare som Wilson lyfter fram och tackar i böckerna 

Hjärtats språk och Anonyma Alkoholister blir myndigt tillhör olika kristna samfund men inga 
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företräda för övriga religioner nämns. I böckerna återkopplar Wilson också vid flera tillfällen 

till Bibeln som en inspirationskälla när AA skapades. Han refererar i sina ursprungliga skrifter 

enbart till Bibeln och inte till någon annan religions heliga urkunder  vilket jag också tolkar 

som en stark återkoppling till den kristna kontext han befann sig i när AA först skapades. 

Kopplingen till Bibeln och den kristna tron tonades också ned i samband med den första 

utgivningen av AA:s stora bok som jag beskrivit i kapitel 5:4 Uppkomsten av AA:s stora bok.  

Utgivningen av denna bok resulterade i en diskussion ifall  bokens huvudsakliga orientering 

skulle vara gentemot ett psykologiskt eller ett religiöst huvudspår och man nådde fram till en 

jämkning av det religiösa innehållet genom att bruka terminologin ”Gud sådan vi själva 

uppfattar honom”. På detta sätt ansågs AA betona sitt andliga innehåll utan att bli alltför 

religiöst inriktat. 

6. Intervjuer
6.1 Första intervjun

Första  intervjun  hölls  med  Allan,  addiktolog,  som  ansvarar  för  grupper  för  Anonyma 

Alkoholister sedan snart tre år tillbaka i Valdemarsvik. På den första frågan om hur Allan först 

kom i kontakt med Anonyma Alkoholister svarar han att han i samband med en häktning för 

narkotikainnehav  dömdes  till  kontraktsvård  och  därigenom  kom  i  kontakt  med 

tolvstegsmodellen.  Den första tiden hade han svårt  att  förlika sig med de tolv stegen och 

trodde aldrig att han skulle kunna uppnå nykterhet. ”Den första tiden var som att leva i ett 

vakuum, ingenting var kvar. Det tog mig tio år att förlika mig med det andra steget: ”vi kom 

till tro på att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd”.  Som jag 

levt  har  jag  ju  inte  haft  något  förstånd.”  På  min  andra  fråga  huruvida  det  krävs  någon 

utbildning för att hålla i AA-möten svarar Allan att detta inte är fallet men att de flesta väljer  

att fördjupa sig oavsett genom AA-konvent och genom att studera material utgivet av AA. På 

tredje frågan: ”Har du läst  skrifterna av de som grundade Anonyma Alkoholister?” svarar 

Allan ja och tillägger att dessa också läses vid varje öppning av ett möte. Sedan ber de också 

Sinnesrobönen som Allan tycker innehåller allt. Angående det kristna arvets väsentlighet och 

det kristna språkbruket betydelse för Allan menar han att han nu förstått vikten av andlighet. 

Han  har  förståelse  för  att  den  kristna  kopplingen  som  finns  i  AA-litteraturen  kan  göra 

människor fundersamma, vilket även var fallet för honom. Trots detta tycker han att det är 

tydligt att AA inte är ett religiöst program. Allan betraktar de andliga inslagen främst som 
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moraliska rättesnören. Som en kraft och en tillgång som bär i livet alla skeenden. Han ser de 

andliga  inslagen  i  AA som  det  som  verkligen  hjälper  människor  att  tillfriskna  från  sin 

beroendeproblematik och som det som ger AA:s program en helhet. Slutligen upplever sig 

Allan inte ha fått  någon konkret hjälp från något kristet samfund utan snarare upplevt att 

många som arbetar i Kyrkan upplever rädsla inför missbruk och förhåller sig avståndstagande 

till den som lider av ett missbruk. 

6.2 Andra intervjun

Andra  intervjun  hölls  med  Barbro,  ansvarig  för  AA-grupper  och  AA:s  kvinnogrupper  i 

Norrköping.  Hon  kom först  i  kontakt  med  AA genom en  öppen  dagbehandling  där  hon 

uppmanades att börja gå på AA möten. Det behövs ingen utbildning enligt Barbro för att hålla 

i  AA möten och det finns instruktioner för hur detta ska gå till.  Hon säger också att  hon 

studerat skrifterna av grundarna till AA, både som självstudier och på mötena. Barbro har inte 

funderat  på  om det  kristna  arvet  och  det  kristna  språkbruket  i  AA litteraturen  har  någon 

betydelse för henne då hon inte praktiserar religion på det sättet. Hon tror på något som är 

starkare än henne själv men detta innebär inte automatiskt den kristna uppfattningen av vem 

eller vad Gud är. Hon tror att mycket få av de personer som uppsöker gemenskapen i AA 

egentligen skulle ha något problem med de ”andliga inslagen”. Dock kan hon inte ge något 

svar angående på vilket sätt de ”andliga inslagen” skulle hjälpa människor i deras process att 

tillfriskna. Barbro svarar att hon gått och talat med en diakon i Svenska kyrkan under en tid 

och att hon upplevde detta som bra innan hon hittade till gemenskapen i AA. Det var svårt för 

henne att  erkänna sin alkoholism fullt  ut  och det var först  i  samband med att  hon kom i 

kontakt med AA som hon förstod att alkoholisten inte endast är den utslagna personen på 

parkbänken som dricker  hembränt  utan alkoholist  kan även den vara som sitter  hemma i 

soffan och dricker vin. 

6.3 Tredje intervjun 

Tredje intervjun hölls med Klas, ansvarig för AA-grupper i Linköping. Klas kom i kontakt 

med AA efter många år av alkoholmissbruk. Det var i samband med att han i onyktert tillstånd 

på arbetsplatsen berättade om sitt problem med alkohol och i samband med det hamnade på 
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ett behandlingshem som han kom i kontakt med AA. Det tog lång tid innan Klas började att 

känna sig hemma i AA:s gemenskap men han kände ett yttre tvång att gå på mötena. Efter att 

han gått på mötena i nio månader var han fri från sitt missbruk men har fortsatt att gå på AA 

möten. Klas menar att det inte behövs någon speciell utbildning för att hålla i AA möten men 

att det finns litteratur för dem som vill fördjupa sig. Jan framhävdar också vikten av att endast 

använda  AA litteratur  under  AA mötena.  AA litteraturen  går  också  specifikt  att  urskilja 

eftersom den är märkt med AA triangeln. Att vara uppmärksam på detta är viktigt för att inte 

all möjlig litteratur och inslag ska smyga sig in i AA:s verksamhet enligt honom. Klas har 

själv studerat AA: litteraturen utförligt och det kristna arvet och språkbruket är av stor vikt för 

honom eftersom att  han har en kristen tro.  Klas menar att  hans kristna tro ger materialet 

ytterligare  tyngd  eftersom det  inom honom sker  en  igenkänning  från  hans  andra  kristna 

sammanhang. Om de andliga inslagen menar Klas att de flesta inte använder ordet Gud utan 

säger en högre makt istället vilket enligt honom beror på att de inte har någon kristen tro. Klas 

framhävdar också hur AA i början var mer kristet inriktad men eftersom man inte ville tvinga 

på någon en tro utkristalliserades mer och mer åsikten att var och en fick välja själv. Klas 

menar att de andliga inslagen i AA kan skrämma människor eftersom de är andliga inslagen 

enligt honom är så allmänreligiösa till sin natur. Klas tycker att det hade varit bättre med en 

tydlighet och för honom är det tolvstegsprogrammet tillämpat med en kristen profil som är det 

viktiga och att det finns en nåd att falla tillbaka på där han inte lyckas. Klas  menar att de  

andliga inslagen hjälper människor i deras process för tillfrisknande genom att ge en känsla av 

Gudsnärvaro  och  ett  inre  lugn.  Han  har  i  flera  år  gått  på  ”Sinnesrogudstjänsterna”  som 

Svenska kyrkan anordnar i Linköping. En arbetskamrat lockade med honom till frikyrkan och 

där fick han utlopp för sin längtan efter sin längtan efter den kristna kyrkan som han burit på 

så länge men alkoholen hade varit för stark. När Klas blev alkoholfri fick han också hjälp 

genom stöttande samtal av en pastor där han fick bearbeta de känslor av skam och skuld som 

han levde med efter flera års missbruk. Utan dessa samtal och utan att fortsätta gå på AA 

mötena hade det blivit för tungt för Klas och han tror att han hade återfallit i ett missbruket 

igen. 

6.4 Fjärde intervjun

Den fjärde intervjun hölls med Helena , som är ansvarig för AA-grupper i Norrköping. Hon 
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kom först i kontakt med AA år 1990 genom en behandling. Helena menar att det inte behövs 

någon speciell utbildning för att hålla i AA möten men att den som vill hålla i AA möten själv 

bör vara en nykter alkoholist som gått igenom stegen och lever enligt dem. Skrifterna av AA 

läser hon i stort sett varje dag och vid varje tillfälle som dom har möten. Angående det kristna 

arvet och det kristna språkbruket i AA tycker Helena att det behöver klargöras att de tolv 

stegen endast är förslag på hur man kan tillfriskna och inga måsten. Hon menar också att det 

inom AA rörelsen råder en stor förvirring kring området Gud. Helena tycker det är viktigt att 

uppmärksamma att det står: ”Gud, såsom jag uppfattar honom.” Det lämnar alltså individen 

helt fri att tolka ”en kraft starkare än jag själv” precis så som det passar individen enligt 

Helena. Det var starka diskussioner om detta när det begav sig men tillslut fick gruppsamvetet 

och man enades om en Gud såsom jag uppfattar honom för att alla trosuppfattningar ska vara 

välkomna. Ingen ska kunna uteslutas om han inte själv vill. De andliga inslagen är viktiga för 

Helena i och med att de hjälper individen att  bryta den mentala besattheten av alkohol och 

hjälper individen att bryta förnekelsen. De andliga inslagen i AA hjälper människor i deras 

tillfrisknande genom att hjälpa dem till ett helt nytt liv, ett nytt liv som bär det gamla livet 

inom sig som en relief, detta nya livet är en gåva från Gud. Genom de andliga inslagen lär sig 

människor tacksamhet och självrannsakan. De andliga inslagen hjälper också människor att 

lära känna sig själva och att lära känna Gud. Vartenda av de tolv stegen tjänar till att slipa 

individens ego enligt Helena. Hon upplever sig inte ha gått någon konkret hjälp av kristna 

samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan under sin missbrukstid. Dock har Helena  haft 

praktikplatser i Svenska kyrkan i Norrköping men hon upplevde inte att det fanns något 

genuint intresse för de med missbruksproblematik eller missbrukspersonligheter. 

 

6.5 Femte intervjun 

Femte intervjun hölls med Cecilia som är  ansvarig för AA-grupper i Norrköping. Hon kom i 

kontakt med AA efter att hennes make uppmärksammat henne på att hennes drickande 

översteg normalkonsumtion av alkohol. För att hålla i AA möten krävs enligt Anna ingen 

utbildning men ett stort engagemang. Hon har läst skrifterna eftersom hon menar att dessa är 

helt nödvändiga för tillfrisknandet. Det kristna arvet och det kristna språkbruket inom AA är 

viktigt för AA för det har gett Cecilia ett språk för att kunna tala om sin alkoholism. AA har 

blivit hennes församlingsgemenskap och innan hon gick med i AA hade andlighet och religion 
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ingen verklig  betydelse för henne. De andliga inslagen i AA hjälper människor att bli de 

personer de är tänkta att var och de hjälper människor eftersom alkoholism är en själslig 

sjukdom. De andliga inslagen fungerar också som en motvikt mot det materialistiska värdena 

och påminner individen om att det är det andliga värdena som verkligen betyder något. 

Cecilia har inte fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor under sin missbrukstid och hon 

tror inte heller att det är rätt form för henne eftersom kyrkor för henne främst representerar 

form utan innehåll. 

6.6 Sjätte intervjun

Den sjätte intervjun hölls med Kristina som är ansvarig för AA-grupper i Malmö. Kristina 

kom först i kontakt med AA efter att en kollega som själv genomgått tolvstegsbehandlingen 

hjälpte henne att komma till ett AA möte. Det behövs ingen formell utbildning för att hålla i  

AA möten enligt Kristina men hon tror att man  måste vara intresserad av andra människor, 

beredd att bjuda på sig själv, ge av sig själv till sin medmänniska och att man själv behöver 

ha tagit sig igenom ett missbruk för att involvera sig i AA. Hon menar också att det är viktigt 

att  man  tror  på  AA:s  modell  för  tillfrisknande.  Vid  ett  flertal  tillfällen  har  Kristina  läst 

skrifterna av de som grundade AA och tror att detta är nödvändigt när man går igenom den 

processen som det faktiskt innebär att ansluta sig till AA och verkligen satsa på att tillfriskna 

från sitt alkoholmissbruk. Det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen har 

betydelse  för  Kristina  eftersom de  hjälpt  henne  med  verktyg  att  fördjupa  och  praktisera 

hennes kristna tro i hennes vardag. Trots att hon vid ett flertal tillfällen vid flera perioder i  

livet har försökt att gå i kyrkan har hon aldrig kommit in i en församlingsgemenskap på det 

sättet som hon kommit in i AA:s gemenskap. De andliga inslagen i AA är programmets Nav 

enligt Kristina.  Utan programmets andliga inslag skulle det inte finnas något unikt med AA:s 

modell om man jämför med andra alternativ för att behandla olika slags missbruk. De andliga 

inslagen i AA hjälper människor i deras process för tillfrisknande genom att ge människor ett 

hopp. De utgör också en motvikt mot  alla samhällets ytliga tendenser som bara tjänar den 

individuella och materiella världsbild som blivit ett slags fängelse för många människor idag. 

Kristina  har  inte  fått  någon  konkret  hjälp  av  kristna  samfund/kyrkor  under  hennes 

missbrukstid men idag har hon etablerat en slags relation med Svenska kyrkan i och med att 

hon arbetat lite som diakoniassistent och på det sättet träffat varit delaktig i Svenska kyrkans 
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arbete med utsatta personer med missbruksproblematik  i Malmö. 

7. Analys och sammanfattning av 
intervjumaterialet 

Vid djupläsning av texterna som AA:s  grundare har skrivit ser jag tydligt hur tron utmålas 

som ett fundament i den personlighetsförändring som krävs för att individen ska kunna uppnå 

nykterhet. Därför anser jag att det är missledande att de på Anonyma Alkoholisters svenska 

hemsida skriver att: ”Många tror att AA är religiöst. Men AA har ingen anknytning till någon 

religion. AA måste fungera såväl för den som har en religion, vilken den vara månde, liksom 

för den som inte vill ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så fungerar AA i 185 länder.” 

Det blir för mig tydligt hur de sekulära samhällstendenserna idag gör att människor har svårt 

att omfamna tanken på att det skulle kunna vara en religiös tro som utgör skillnaden i en 

persons liv, att en religiös tro kan utgöra skillnaden mellan liv och död för individen. Detta är 

också en slutsats som bevisats genom de studier som bedrivits i USA gällande socialarbetares 

motstånd gentemot att skicka individer som inte ursprungligen har en uttalad kristen tro till 

behandlingshem med en kristen profil. I mitt intervjumaterial har dock en flertalet av mina 

intervjupersoner kommit i kontakt med AA när de deltagit i ett behandlingsprogram för att 

behandla sin alkoholism. I detta fall är det möjligt att AA tjänar på sin kvasireligiösa struktur, 

vilket gör att AA både kan ses som religiöst och icke-religiöst. Detta kan i sin tur göra att AA 

upplevs som mindre hotande än en renodlat religiöst samfund av det omgivande samhället. 

Jag tycker också det är tydligt på sättet som AA uttrycker det i sitt elfte steg, nämligen hur det 

blir individen som tillåts att välja sin gudsbild,:” vi försökte genom bön och meditation 

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” . Ett sådan vinkling av tron tror jag 

kan tilltala människor i dagens individcentrerade samhälle då det också anses vara ett 

självuppfyllande syfte att människor ska få välja i allt högre grad om allt som rör deras 

existens. 

Samtliga av mina intervjupersoner var eniga om att det är de andliga inslagen i 

AA som hjälper människor att tillfriskna från sin missbruksproblematik, att det är de andliga 

stegen som också hjälper deltagarna att vidhålla sin nykterhet. Vid en analys av 

intervjumaterialet trycker mina intervjupersoner också betydligt mer på vikten av att ha en tro 

än vad t.ex. AA:s svenska hemsida hävdar angående vikten av att ha en tro för att kunna 
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fullfölja programmet. Det går att utläsa en stor samstämmighet i svaren till de intervjufrågor 

jag ställt mina intervjupersoner angående hur de arbetar med AA i Sverige idag. Samtliga av 

intervjupersonerna var eniga om att det inte behövs någon särskild utbildning för att hålla i 

AA-grupper i Sverige idag. Samtliga av mina intervjupersoner svarade också att de läst 

skrifterna av grundarna till AA och att dessa också läses på gruppernas möten där de verkar. 

Angående min fjärde fråga: ”Har det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen 

någon betydelse för dig?” rådde det en större variation på svaren. Min första intervjuperson 

svarar att andligheten är viktigt men betonar att det inte är ett religiöst program. Min andra 

intervjuperson svarar att hon inte läst litteraturen med de ögonen och att hon inte praktiserar 

religion på det sättet. Att hon tror på något större än henne själv men att det inte är viktigt att 

det är just den kristna uppfattningen om Gud. Min tredje intervjuperson svarar att han har en 

kristen tro och att den kristna kopplingen i litteraturen innebär att han tycker att materialet får 

mer tyngd och ökar igenkänningsfaktorn från de andra kristna sammanhang där han befinner 

sig. Min fjärde intervjuperson påpekar att hon upplever att det inom AA råder en stor 

förvirring kring området Gud men att det står ”Gud såsom jag uppfattar honom” vilket enligt 

henne betyder en helt fri tolkning kring hur Gud ska uppfattas. Min femte intervjuperson 

skriver om hur AA blivit hennes församling, hennes gemenskap och hur hon först i och med 

att hon engagerat sig i AA för att komma tillrätta med sin alkoholism förstått att andlighet och 

religion har en betydelse. Därmed kommer jag till slutsatsen att den enda av mina 

intervjupersoner som mer konkret bejakar det kristna arvet och språkbruket i sitt arbete med 

AA idag var min tredje intervjuperson, den som också bekänner sig ha en uttalad kristen tro. 

Denna person var också den enda av mina intervjupersoner som efterfrågat en tydligare andlig 

profil i samband med att han först kom i kontakt med AA och han berättar också om hur ”och 

i början på AA så var det mer kristet inriktat när det började en gång i tiden”.77 Detta tänker 

jag har att göra med förförståelsen. Har du som individ redan från början en kristen 

förförståelse när du först uppsöker gemenskapen i AA uppmärksammar du och känner  

enklare igen det kristna arvet och språkbruket som finns inbakad i de tolv stegen och i 

ursprungslitteraturen.

 Min första intervjuperson svarar att han undrar om folk inte kan bli lite 

fundersamma på vad det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA egentligen betyder och 

att han själv blev fundersam över vad det innebar.78 Även min fjärde intervjuperson svarar 

77Se under den tredje intervjun på s.28. 
78Se under den första intervjun på s. 24. 
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angående fjärde intervjufrågan att det i AA ”råder en stor förvirring kring området Gud.79 

Enligt mig kan denna tvetydighet ha sitt ursprung i den diskussion om hur AA:s stora bok 

skulle utformas. Hur mycket tyngd och utrymme skulle det religiösa egentligen få i AA:s 

gemenskap? Att det i början är bäst att hålla det andliga innehållet mycket ytligt men att det 

sedan finns mer tid till fördjupning i och med att individen utökar sin tid och sitt engagemang 

i gemenskapen. Även Bill Wilson själv kom till slutsatsen, efter en tid, att det inte räckte att 

ha AA:s gemenskap som religion när han bevittnade kyrkans män och kvinnors ständiga 

utgivande av kärlek. 

Genom att läsa mina intervjupersoners svar på min sista intervjufråga, huruvida 

de fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, under din 

missbrukstid, var det tydligt ingen av dem kände samma närhet och naturliga koppling till den 

kristna kyrkan som var fallet när AA först grundades på 1930-talet. När AA startades upp 

levde dess organisation i en slags symbios med de evangelikala Oxford-grupperna och andra 

företrädare för olika kristna samfund. Min sjätte intervjuperson nämner hur hon aldrig kommit 

in i Svenska kyrkans gemenskap på samma sätt som den gemenskap som finns i AA. I 

intervjusvaren bli det därmed tydligt hur merparten av mina intervjupersoner inte upplever att 

AA i Sverige idag har denna koppling till den kristna tron eller dess företrädare. Endast en av 

mina intervjupersoner upplevde att han mottagit någon konkret hjälp av kristna samfund och 

detta var också den enda av personerna som på förhand uppgett sig ha en kristen tro. 

Intervjuperson nummer sex säger att hon nu upplever hur hon etablerat en relation till 

Svenska kyrkan. Dock upplevde hon under sina år av aktivt missbruk inget stöd från kyrkliga 

sammanhang. Ett flertal av intervjupersonerna uppgav att de hade saknat genuint engagemang 

och konkreta åtgärder från de olika kristna samfund de kommit i kontakt med under sin 

missbruksperiod och detta är något jag bär med mig in i mitt eget kyrkliga engagemang. För 

mig blir det därför tydligt hur AA:s gemenskap fyller en plats i individers liv där kyrkan och 

övriga samhällsinstanser i stort inte har räckt till. AA som verksamhet har fyllt ett existentiellt 

behov hos intervjupersonerna som det postmoderna och sekulära samhället inte fyller. AA 

utgör en gemenskap där individerna har tillåtits att odla en personlig tro som ger en inre kraft, 

en inre kraft som bär även när individen genomgår existentiella och psykisk påfrestningar som 

att leva med ett missbruk innebär. AA blir som en fristående samhällelig verksamhet som 

lyckas möta de existentiella behoven hos individerna och detta tror jag i hög grad beror på att 

AA omfamnar insikten att begreppet alkoholism inte endast är ett tillstånd orsakat av arv eller 

79Se under den fjärde intervjun på s.30. 
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miljö utan ett tillstånd som påverkar individen existentiellt, själsligt och andligt. Därmed 

krävs också en andlig och existentiell approach för att bemöta alkoholism på ett effektivt sätt i 

vilket AA:s tolvstegsprogram visat sig vara mycket effektivt. AA: s tolvstegsprogram  har för 

mina intervjupersoner visat sig vara mycket effektivt trots att det svenska samhället på 2000-

talet skiljer sig mycket från det 1930-talets USA som AA startades upp i.

8. Slutsatser 

Jag kommer här att beskriva hur min uppsats svarar på mina fyra ursprungliga 
frågeställningar. 

Vilka kristna inslag och vilken gudsbild blir tydlig i den ursprungliga utformningen av 
rörelsen Anonyma Alkoholister?

Genom mitt arbete har jag kommit fram till att svaret på denna fråga är tvetydig.

Redan i samband med grundarnas formulering av tolv-stegsprogrammet tydliggörs att de tolv 

stegen inte är religiösa utan att de är av andlig natur. I Bill Wilsons tidiga skrifter framförs att 

AA är en andlig och inte en religiös organisation. I Fyrtiofyra frågor och svar om AA:s 

program anges också att medlemskap i AA inte kräver att medlemmen är troende och inte 

heller att medlemmarna ska ha en koppling till någon särskild religion. Bland AA:s 

medlemmar hittar man därför såväl troende med olika trosinriktningar, men också agnostiker 

och ateister. Samtidigt står det i samma skrift att missbrukaren för att bli fri från sitt missbruk 

måste lita till och förtrösta på en makt högre än honom själv. Denna makt ska enligt AA 

rörelsen inte snävt tolkas som Gud, utan rörelsen föreslår olika alternativa tolkningar, där 

några medlemmar väljer att se själva AA gruppen som en makt större än de själva. 

Majoriteten av medlemmarna väljer dock konceptet: ”Gud såsom han förstås av individen 

själv”. I dessa formuleringar blir ambivalensen av AA:s ideologi tydligt paradoxal eftersom 

man å ena sidan förnekar att AA är en religion, men å andra sidan tydliggör individens behov 

av stöd av en högre makt för att kunna bli fri från sitt missbruk. Orsaker till denna ambivalens 

kan hittas såväl i AA rörelsens tidiga ideologi som i nutida samhällsutveckling. I Bill Wilsons 

skrifter är bilden av en Gud som griper in i enskilda människors liv tydlig. Gudsbilden 

överensstämmer i och med detta med den kristna gudsuppfattningen om en aktiv Gud som 

griper in i människors liv. Även den uppmaning om att försöka komma i kontakt med en 

högre makt genom bön som finns utskriven  både i AA:s tolv steg: ”Vi försökte genom bön 

och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade Honom - varvid 
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vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den” och i Bill Wilsons 

ursprungliga skrifter vittnar också om en aktiv Gud som i enlighet med den kristna tron söker 

relation med individen. Eftersom individen uppmanas att söka kontakt med Gud innebär detta 

också att Gud är en självständig kraft som ligger utanför den mänskliga naturen. Ett annat 

faktum som gör kopplingen till kristendomen i AA:s ursprungliga utformning tydlig är att Bill 

Wilson vid ett flertal tillfällen hänvisar till Nya Testamentet som är en kristen urkund. I ett 

flertal skrifter beskriver Wilson hur personer som söker sig till AA möter en Gud som hjälper 

dem att finns en meningsfull plats i tillvaron. Genom Wilsons skrifter blir det tydligt att han 

såg Gudstron som en nödvändig förutsättning för en individs förutsättningar till en känsla av 

trygghet. Enligt Wilson finns det ett direkt samband mellan självprövning, meditation och 

bön. Tillsammans utgör dessa ett fundament för hela livet och det genom att lidandet 

förvandlas till nåd som individen kan nå andligt tillväxt och genom att se varje nykter dag 

som en nåd kan missbrukaren uppnå andlig utveckling och bli fri från missbruk. I sina skrifter 

uttrycker Wilson sin glädje över att många religiösa rörelser kan identifiera sig själva med 

AA:s ideologi och lära. Däremot refererar Wilson enbart till kristna rörelser. Anledningen till 

det ambivalenta budskapet huruvida AA är en religiös rörelse eller inte kan till stor del hämtas 

ur diskussionerna inför uppkomsten av AA:s stora bok. Inför utgivningen av AA:s stora bok 

följde en stor diskussion om det andliga innehållet. Rörelsen hade svårt att finansiera 

tryckning och utgivning av boken, men en av de personer som blivit hjälpt av AA rörelsen, 

Henry, kunde genom kontakter se till att boken gavs ut på Works Publishing INC. Emellertid 

ville Henry inte ha något religiöst inslag i boken och fick som tack för sitt ekonomiska stöd, 

stort inflytande på bokens innehåll. En av personerna kring bokens utgivning, Fritz, som var 

djupt kristen och son till en präst ställde sig mot Henry och dennes anhängare. Fritz ville att 

boken skulle ha en tydlig kristen inriktning och en tydligare kristen koppling. Efter diskussion 

lyckades man uppnå en jämkning mellan anhängare för dessa två viljeyttringar i form av 

uttrycket ”Gud sådan vi själva uppfattade honom”, vilket används än i dag i AA:s tolv steg. 

Genom detta uttryck menade man att man betonar sitt andliga innehåll utan att bli alltför 

religiös.

Vilken forskning och vilka forskningsresultat finns gällande de andliga inslagen i 

Anonyma Alkoholisters program för tillfrisknande från alkoholmissbruk? 

Ett flertal sociologiska studier på AA- rörelsen har bedrivits i USA. I en studie från 1988 
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benämns AA som en kvasireligiös rörelse. I samma studie nämns också ett flertal andra 

studier, där forskare jämför AA-rörelsen med andra kristna rörelser. Ett exempel är Whitley, 

som liknar AA:s möten vid träffar i metodistkyrkor. Ett antal beteendevetenskapliga studier 

har också bedrivits där forskare har klassificerat alkoholistens levnadsmönster som ett defekt 

levnadsmönster och där individen för att tillfriskna måste ersätta det defekta livsmönstret med 

ett helt nytt sätt att betrakta tillvaron och sin egen existens på. AA erbjuder för dessa individer 

en heltäckande levnadsmall, som innefattar både mål och mening med tillvaron och även en 

gemenskap med personer som strävar mot samma mål. Whitley med flera kommer med 

anledning av skrivelser i AA:s skrifter fram till att AA är en religion som förnekar sin 

religiösa natur. Anledningen till detta är att de inte vill skrämma bort någon som skulle kunna 

ha nytta av att delta i programmet. I USA började under 2004 ett projekt vid namn HPP, 

Higher Power Projekt, vilket bygger på studier av forskarna Davie (1994), Tacey (2004), 

Heelas (2005) och Lynch (2007) och syftet med projektet är att ifrågasätta den klara 

åtskillnaden mellan kategorierna religion och icke-religion. Samtliga nämnda studier drar 

slutsatsen att det har uppstått ett nytt postsekulärt eller andligt språkbruk. I HPP kartläggs det 

andliga språkbruk som används för att relatera till en högre makt i tolvstegsprogrammet. 

Denna kartläggning utgör en motvikt till den sekularisering som tolvstegsprogrammet har 

genomgått de senaste decennierna.

Är den kristna grunden och inslagen i den svenska AA:rörelsen viktiga för det arbete 
rörelsen bedriver idag enligt de personer jag intervjuat?

I intervjupersonernas svar blir det tydligt att merparten av intervjupersonerna inte upplever att 

AA-rörelsen har en koppling till den kristna tron eller dess företrädare. Enbart en av mina 

intervjupersoner uppger att han mottagit en konkret hjälp av kristna samfund, vilket också var 

den av mina intervjupersoner som sedan före sitt deltagande i AA hade en kristen tro och på 

grund av sin kunskap om den kristna tron haft en förmåga att göra en kristen tolkning av 

innehållet i AA:s skrifter. Flertalet av intervjupersonerna uppgav i stället att de saknat ett 

genuint engagemang och konkreta åtgärder från de kristna samfund de kommit i kontakt med. 

Uppfattar de ledare för AA:rörelsen i Sverige idag som jag intervjuat att deltagarna i 
tolvstegsprogrammet blir hjälpta av ”de andliga inslagen”?

Samtliga intervjupersoner upplever att det är de andliga inslagen i AA-rörelsen som hjälper 

deltagarna att förbli nyktra. Intervjupersonerna betonar vikten av att ha en tro för att förbli 
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nykter i högre grad än vad AA:s hemsida gör. Genom mina intervjuer blir det också tydligt att 

AA fyller ett behov av gemenskap hos deltagarna, som kyrkan och andra samhällsinstanser 

inte förmår att fylla. Det blir också tydligt att AA fyller ett existentiellt behov för deltagarna, 

där deltagarna kunnat utveckla en personlig tro som gett en inre kraft som bär när den 

psykiska påfrestningen som det innebär att leva med ett missbruk blivit för stora. Därmed 

uppger intervjupersonerna att de andliga inslagen har en stor betydelse och är en förutsättning 

för deltagarnas möjlighet att vidhålla sin nykterhet. Det andliga inslaget har behållit sin stora 

betydelse för AA-rörelsen trots att det svenska samhället på 200-talet skiljer sig i hög 

utsträckning från 1930-talets USA. 

Genom litteraturstudier och intervjuer har jag fått svar på mina frågor. Därmed har syftet med 

uppsatsen uppnåtts. Som jag tidigare skrivit är urvalet av intervjupersoner litet och därmed 

blir validiteten för resultatet begränsad. Som jag påpekat tidigare blir också 

generaliserbarheten kring min intervjudata begränsad i och med att jag endast haft tillgång till 

intervjuer med personer som är ansvariga för AA-grupper och att dessa individer inte 

nödvändigtvis behöver vara representativa för AA-medlemmar i stort. Det är viktigt att väga 

in att mina intervjupersoners representativa roll för AA som rörelse kan innebära att de känner 

ett ansvar att besvara frågorna på ett sätt som de uppfattar är i enlighet med AA-rörelsens 

stadgar och detta kan i sin tur påverka generaliserbarheten gällande mina intervjudata. 

En majoritet av intervjupersonerna svarade att de inte har en relation till den 

Svenska kyrkan och att de när de haft kontakt med representanter för den Svenska kyrkan inte 

känt sig välkomna. De uppger sig ha känt att kyrkan inte vill ha dem som en del av 

församlingen, vilket bidragit till att de inte ser den kristna tron som betydelsefull för deras 

möjlighet att bli fria från sitt missbruk. Detta ser jag som en viktig fråga för vidare forskning: 

nämligen hur Svenska kyrkan ska öppna upp sig mer för människor med olika former av 

missbruk, inte minst eftersom att det borde vara en viktig diakonal uppgift för kyrkan att 

öppna sig för denna grupp. Jag skulle vilja få närmare kunskap om vad som gör att denna 

grupp inte känner sig välkommen. Det skulle vara intressant att undersöka vad representanter 

för den kristna kyrkan har för uppfattning om missbrukare och vilken roll kyrkan spelar för 

denna grupps möjligheter till ett bättre liv. Det skulle vidarevara intressant att studera om det 

inom utvalda församlingar finns handlingsplaner eller andra dokument för bemötande av 

denna grupp för att sedan studera om dessa handlingsplaner är levande dokument, d.v.s. om 

de används  i den praktiska verksamheten.
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BILAGA 1

Intervjufrågor 

Fråga ett: Hur kom du först i kontakt med Anonyma Alkoholister? 

Fråga två: Behövs det någon utbildning för att hålla i AA-möten?

Fråga tre: Har du läst skrifterna av de som grundade Anonyma Alkoholister? 

Fråga fyra: Har det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen någon betydelse 

för dig? 

Fråga fem: Hur ser du på de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister?  

Fråga sex: Hur tycker du att de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister hjälper människor 

i deras process för tillfrisknande? 

Fråga sju: Har du fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, 

under din missbrukstid?

BILAGA 2
Intervjumaterialet i sin helhet 

Första intervjun 
Intervju ett hölls med Allan, addiktolog, som ansvarar för grupper för Anonyma Alkoholister 
sedan snart tre år tillbaka i Valdemarsvik. 

Fråga 1: Hur kom du först i kontakt med Anonyma Alkoholister? 
Jag drack mig berusad första gången när jag var tolv år, på mellanöl. Redan då drack jag 
alkoholistiskt. Min mamma var alkoholist och pappa också. Jag drack för att vara någon, jag 
hade pubertetskomplex, kände mig liten men med alkoholen var jag någon och fick tjejer. När 
jag var 17 år gick jag på sjön för första gången. Då blev allt värre för då blev jag narkoman 
också. Basen sa att han aldrig hade sett en besättning så full av missbrukare. Jag höll på med 
mitt blandmissbruk i över tjugo år, jag var hemlös i fem år. Bodde på byggarbetsplatser, på 
soffor och i portar. Men jag skötte det snyggt, hamnade inte på kåken eller så tills jag tillslut 
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blev tagen för narkotikainnehav i Norrköping. Det var en kriminalare som tog mig och jag 
blev dömd till kontraktsvård. Där kom jag i kontakt med tolvstegsmodellen. Då kunde jag inte 
tro att jag kunde bli nykter någonsin. Den första tiden var som att leva i ett vakuum, ingenting 
var kvar. Det tog mig tio år att förlika mig med det andra steget: ”vi kom till tro på att en 
kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd”. Som jag levt har jag ju 
inte haft något förstånd. Jag gick över ett torg i Norrköping och såg ett gammalt gäng sitta där 
och dricka sedan såg jag en rödhake och han var så vacker. Det var som ett tecken för mig, jag 
tänkte du ska gå på ett AA-möte Håkan, du behöver inte sätta dig där med dom. Dom mår så 
jävla dåligt. 1978 fick jag gulsot, Hepatit C. Jag var nästan död men jag såg ljuset i tunneln. 
Jag kunde inte sluta knarka och dricka ändå och livet rusade fram i 180 och blev svartare och 
svartare. Det är ett mirakel att jag lever, tacksamheten betyder för mig att jag fortfarande vill 
leva. Det är en gåva från Gud, det tror jag på. Jag var ateist i mitt förra liv, mina Gudar var 
alkohol och droger. Det var en tvångsmässig besatthet som helheten i behandlingen räddade 
mig från. 

Fråga två: Behövs det någon utbildning för att hålla i AA-möten?
Nej, men de flesta fördjupar sig ändå. Vi åker på konvent några gånger om året och de flesta 
läser material om AA:s tolv steg och traditioner. Det finns att få på mailen idag. Jag har gått 
en utbildning till addiktolog på Fria Universitetet i Norden. Addiktolog betyder att man är ett 
proffs på beroendepersonlighet och att man har gått en fördjupning i tolvstegsprogrammet. 
Alla som håller i mötena har själv haft dessa problem och blivit hjälpta ur det av AA. Ett 
problem idag för AA är att de flesta inte är renodlade alkoholister idag, nästan alla har ett 
blandmissbruk och dom stänger vi inte dörren för här i Valdemarsvik. Själv har jag gått på 
Anonyma Narkomaner också men jag tycker att strukturen i Anonyma Alkoholister är bättre, 
det är ju också den ursprungliga. Den gamla generationen i AA vill att AA bara ska vara för 
renodlade alkoholister men de äldre håller på att dö ut, nu med nätdrogernas tid.

Fråga tre: Har du läst skrifterna av de som grundade Anonyma Alkoholister?
Ja. Vi läser dom också på mötena. Vi börjar varje gång mötet öppnar ur ”Dagliga 
reflektioner”. Sen ber vi också Sinnesrobönen som jag tycker säger allt. 

Fråga fyra: Har det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen någon 
betydelse för dig? 
Som jag sa var jag ju ateist i mitt förra liv men nu förstår jag att andlighet är viktigt. I början 
kanske folk blir lite fundersamma på vad det betyder, det blev jag men det står klart o tydligt i 
3:steget så som jag uppfattar min högre makt så det är ju inget religiöst program. 

Fråga fem: Hur ser du på de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister?
Dom har varit som ett moraliskt rättesnöre för mig, en moralisk riktning för någon som inte 
haft något sånt. En kraft starkare än dig själv, de första för mig var de som satt på mötena men 
människorna räcker inte. En högre makt som jag kan lita på i alla avseenden ska det vara, 
något som inte står och faller. Jag försöker att stå på jorden, att inte vara högmodig, försöka 
förstå andra människor och deras plan. Första gången jag kände att en högre makt var med 
mig var det helt fantastiskt. Varje gång jag har släppt min vilja har det blivit bättre. Jag har 
inga förväntningar och inga förutfattade meningar. Att det inte blir som man tänkt sig är det 
som förstör för människor. Det som tredje steget säger: ”Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt 
liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom”. Det fjärde steget, inventeringen av 
livet, inventeringen av själen delade jag med en präst för jag ville inte tala med människor. 
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Fråga sex: Tycker du att de andliga inslagen i Anonyma Alkoholister hjälper människor i 
deras process för tillfrisknande? 
Ja, det är dom man lever för. Det är liksom det som ger programmet dess helhet. 

Fråga sju: Har du fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, 
under din missbrukstid? 
Nej. Jag har inte heller vänt mig till dom direkt. Ofta känner jag att människorna i kyrkan är 
rädda för oss med missbruk. Det har jag känt på soppkök och på sinnesrogudstjänster. 

Andra intervjun
Andra intervjun hölls med Barbro, ansvarig för AA-grupper och AA:s kvinnogrupper i 
Norrköping. 

Fråga 1: Hur kom du först i kontakt med Anonyma Alkoholister? 
Det var när jag fick hjälp på en öppen dagbehandling. Jag hade liksom sökt hjälp överallt men 
ville egentligen inte erkänna ens för mig själv att jag var alkoholist. Där på behandlingen blev 
jag uppmanad att börja gå på AA möten, men jag förstod inte så mycket i början men ville 
ändå ge det hela en chans. Jag tänkte: ”AA har hjälpt så många andra, så varför skulle det inte 
fungera på mig?” Jag fortsatte att gå på AA möten och så har det fungerat under flera år nu. 

Fråga två: Behövs det någon utbildning för att hålla i AA-möten?
Nej, du behöver ingen utbildning. Det finns manualer för hur det går till, när du har varit med 
i AA möten så får du själv välja om du är mogen att hålla i ett möte. Allt är frivilligt och det 
kallas att göra service, öppnare och kaffekokare är det viktigaste. Utan öppnare blir det inte 
något möte. Det finns alltid någon som är villig att hålla i mötet, om inte den som öppnare 
känner sig mogen att hålla i ett möte alltså. 

Fråga tre: Har du läst skrifterna av de som grundade Anonyma Alkoholister?
Ja, det har jag. Både som självstudier hemma och på mötena då vi läser någon text från 
böckerna som vi sedan kan dela om under mötet. Varje gång så öppnas nya dörrar eller nya 
AHA-upplevelser, allt utifrån den sinnesstämning man är i vid det tillfälle då en text blir läst. 

Fråga fyra: Har det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen någon 
betydelse för dig? 
Det har jag faktiskt inte tänkt på det sättet. Har inte läst litteraturen med dom ögonen. Jag 
praktiserar ingen religion själv på det sättet. Jag tror på någonting starkare än mig själv men 
det är inte viktigt för mig att det är en kristen uppfattning om Gud. 

Fråga fem: Hur ser du på de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister? 
De har jag inga problem med. Jag tror på någonting som är starkare än mig själv som jag sagt 
innan. Om det är en Gud eller vad det än är spelar ingen roll för mig, det fungerar för mig och 
jag mår bra nu. 

Fråga sex: Hur tycker du att de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister hjälper 
människor i deras process för tillfrisknande? 
Det var en så svår fråga den kan jag inte svara på. Jag vet bara att det fungerar för mig. 
Genom att göra det enkelt och vara ödmjuk. 

Fråga sju: Har du fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, 
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under din missbrukstid?
Jag gick och pratade med en diakon i Svenska kyrkan under en tid, det kändes bra men det var 
innan jag hittade till AA. Det var som jag sa svårt för mig att erkänna för mig själv att jag var 
alkoholist. Min bild av alkoholisten var dem där personen som bara satt på parkbänken eller 
han som drack hembränt. Jag drack ju bara öl eller vin så jag kunde väl inte vara en 
alkoholist. Min parkbänk var TV-soffan, det fick jag klart för mig på AA mötena. 

Tredje intervjun 
Tredje intervjun hölls med Klas, ansvarig för AA-grupper i Linköping. 

Fråga ett: Hur kom du först i kontakt med Anonyma Alkoholister? 
Ja, det var för tjugo år sedan. Jag arbetade då, det hade gått utför i många, många år. Det hade 
väl gott hyfsat ibland men på det stora hela gick det utför. Då råkade jag yppa i onyktert 
tillstånd på arbetsplatsen hur det var ställt med mig och då ordnade dom så att jag fick komma 
på ett behandlingshem. Men dan efter att jag yppat detta och alkoholen hade gått ur ville jag 
jag backa men då kände jag ett tryck på mig samtidigt och så jag kände mig tvingad liksom. 
Och det tvånget då det blev nog räddningen för mig i alla fall men hade jag bara gått in på 
Anonyma Alkoholister, och inget fel med det är många som gör det, och det är en jättebra väg 
det kanske är bättre än behandlingshem men jag hade blivit så rädd antagligen att jag nog 
hade gått ut i pausen. Men å andra nu så var jag tvungen att vara där och det här tvånget var 
viktigt för mig, och så kände jag nog i nio månader sedan jag blev alkoholfri men sedan 
började jag trivas på AA. Jag gick på tre möten i veckan som jag då var tvingad till och jag 
ökade på dem till fyra fem ibland men nu går jag på två tre i veckan och jag vill gå dit och 
förhoppningsvis kan jag hjälpa någon annan. 

Fråga två: Behövs det någon utbildning för att hålla i AA-möten? 
Nej, vi har ingen speciell utbildning för det, men vi har ju böckerna. Vissa finns ju också i 
nyutgåvor. Vi använder oss av AA-material, t.ex. Dagliga Reflektioner på de mötena som jag 
går på här i Linköping så får vi ett tema att prata om också. Hur det är i Sverige i stort kan jag 
inte uttala mig om det vet jag ju inte. Något som det hålls hårt på är att på AA-möten ska 
endast AA-litteratur användas. AA-litteraturen har den här triangeln på sig. Har det inte den 
triangeln är det inte AA-litteratur. Ja, annars kan ju allt möjligt slinka in, och det kan ju bli 
ockult och så och då är vi verkligen ute och seglar. 

Fråga tre: Har du läst skrifterna av de som grundade Anonyma Alkoholister? 
Oh ja. 

Fråga fyra: Har det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen någon 
betydelse för dig? 
Ja, jag har ju en kristen tro och läser mycket kristen litteratur på min fritid så för mig gör det 
väl det hela mer sant och mer tydligt på något sätt. Det ger en tyngd till materialet, för mig en 
igenkänning från mina andra kristna sammanhang. 

Fråga fem: Hur ser du på de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister?
Det är på det här viset att de allra flesta använder inte ordet Gud, de säger en högre makt 
istället. Och det beror ju på att de har ju ingen kristen tro. Och i början på AA så var det mer 
kristet inriktat när det började en gång i tiden men å andra sidan är det ju svårt att tvinga på 
någon en tro så det var det ju så att var och en fick lov att välja själv. Så är man jude eller 
muslim eller inte har någon religiös tro överhuvudtaget så är man välkommen ändå. Det är 
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inget krav, men det påpekas ändå viken av att ha en tro. Och jag kan ju tänka mig, nu har jag 
ju valt den kristna tron men jag kan tänka om jag hade blivit påtvingad hade det varit något 
helt annat. Jag tror att det är något jag måste ta till mig själv i hjärtat. 

Fråga sex: Hur tycker du att de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister hjälper 
människor i deras process för tillfrisknande? 
Det är dom andliga inslagen som skrämmer människor i början. Det är ju sagt att det ska vara 
en fullständig frihet i AA och detta enda krav som ska finnas är en önskan om att bli nykter. 
Men många ryggar för tron i början när dom kommer till AA. Det som skrämde mig i början 
när jag kom till AA, ja jag hade ju läst om kristendom innan jag kom till AA och jag hade ju 
en längtan. Jag hade inte blivit skrämd om någon hade pratat om den genuina kristna tron men 
nu var det ju så spritt, så allmänreligiöst. Jag var ju också så förvirrad när jag hade blivit fri 
från alkoholen, jag hade svårt att förstå och ta till mig saker. 

Så du tyckte att denna religionsblandning var mer skrämmande än om de hade haft en mer 
tydlig kristen profil?
Ja, här var det ju mer: ”släng in vad som helst!” så hade jag väl lite dåliga erfarenheter också, 
det har funnits någon som försökt tvinga det på mig en gång i tiden. Så då undrade jag om 
detta var något liknande, något sektartat till och med. För mig var tolvstegsprogrammet 
tillämpat med en kristen profil det som var det viktiga, att det finns en nåd att falla tillbaka på 
där jag inte lyckas. 

Fråga sex: Hur tycker du att de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister hjälper 
människor i deras process för tillfrisknande? 
Jag kan ju bara uttala mig vad jag själv har upplevt. Jag har ju upplevt stunder som av en 
Gudsnärvaro av lugn och så vidare också meditation hjälper mig mycket. Kristen meditation 
alltså och jag läser en hel del böcker av kristna författare. Sedan är det många som säger att 
dom har en Gud, dom har en tro. Dom flesta som går med i AA får ju en slags tro så 
småningom, en tro som hjälper men dom kan inte säga exakt vem som står bakom. Sedan 
trycker ju AA på nödvändigheten av att ha en tro för att överhuvudtaget kunna bli nykter. 

Fråga sju: Har du fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, 
under din missbrukstid?
Jag har under flera år gått på ”Sinnesrogudstjänsterna” som Svenska kyrkan har i Linköping. 
Sedan var det en arbetskamrat som lockade med mig till frikyrkan. Jag var rädd men sen såg 
jag i ansiktet på många att de hade något som jag inte hade, ett lugn och en glädje. Länge hade 
det funnits en dragning till den kristna kyrkan men alkoholen var för stark. Sedan när jag blev 
alkoholfri gick jag och bar på så mycket, så många lik i garderoben så att säga, jag gick och 
pratade med en pastor om det. Det var en nödvändighet för att hålla mig nykter annars hade 
det blivit för tungt och jag hade gått tillbaka till spriten. Så fungerar AA också, det säger 
många att det är när de slutar att gå på mötena som de faller tillbaka i missbruket igen. Al-
Anon har en mer tydlig kristen profil.80 I deras skrifter finns tydliga bibelcitat och 
bibelhänvisningar till varje stycke. 

Fjärde intervjun
Fjärde intervjun hölls med Helena, ansvarig för AA-grupper i Norrköping. 

80Al-Anon är en systerorganisation till Anonyma Alkoholister som är till för de anhöriga till 

alkoholmissbrukarna.
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Fråga ett: Hur kom du först i kontakt med Anonyma Alkoholister? 
Jag har en lång lång väg, jag kom till AA 1990 genom en behandling. AA var nytt här i stan 
och det fanns bara en liten grupp. Det var jag och en några män, tillslut kom det en kvinna till 
och vi började jobba med att starta upp kvinnogrupper som pionjärer och då fick vi in 
kvinnorna i gemenskapen också. Tyvärr har hon gått ut i missbruket igen. Det har varit långt 
och nyktert sedan dess men jag har tagit ett år i taget. Sjukdomen är liv eller död för oss alla. 

Fråga två: Behövs det någon utbildning för att hålla i AA-möten?
Nej men du behöver vara en nykter alkoholist som själv har gått igenom stegen och lever 
enligt dom. 

Fråga tre: Har du läst skrifterna av de som grundade Anonyma Alkoholister? 
Ja, jag läser dom i stort sett varje dag, jämt och även varje gång vi har möten. Jag älskar 
”Hjärtats språk” har du läst den? Dom ligger hemma lite varstans, som en trygghet. 

Fråga fyra: Har det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen någon 
betydelse för dig? 
Bra att du frågar om detta för det råder en stor förvirring kring området Gud. För det första så 
är det tolv stegen bara förslag på hur jag kan tillfriskna. Inga måsten! Bill och Bob gjorde inte 
detta gigantiska arbete själva, de hade hjälp av präster, läkare och delar av rättsväsendet. Man 
hade också hjälp av sina s.k. ”vänner” till AA. Dessa var helt vanliga människor som bidrog 
med sina erfarenheter. Viktigt är också att det står; Gud, så som Jag uppfattar honom. Jag är 
alltså helt fri att tolka ”en kraft starkare än jag själv” precis så som det passar mig. Detta var 
det långa och många diskussioner om när det begav sig. Tillslut fick gruppsamvetet tala och 
man enades om en Gud såsom jag uppfattar honom för att alla trosuppfattningar ska vara 
välkomna. Ingen ska kunna uteslutas om han inte själv vill. 

Fråga fem: Hur ser du på de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister? 
Dom hjälper oss att bryta med den mentala besattheten av alkoholen där förnekelsen måste 
brytas totalt. Alkoholism är förnekelsens, skammens och ensamhetens sjukdom. Kan inte 
förnekelsen brytas kan vi inte bli nyktra. Har jag väl erkänt en gång att jag är alkoholist så 
räcker det inte, jag måste acceptera det också. Det måste landa i magen också. Många känner 
sig lättade när de kommer till detta erkännande och accepterande, det är en sjukdom och 
äntligen får man en förklaring till att ens liv rent ut sagt sett så jävligt ut. 

Fråga sex: Hur tycker du att de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister hjälper 
människor i deras process för tillfrisknande? 
Det är ingen som har betalt en så dyr medlemsavgift som vi i Anonyma Alkoholister, vi har 
nästan betalt med våra liv. När vi fått detta livet som vi har idag, ett helt nytt liv inuti det förra 
livet, men med allt det gamla med sig som en relief till det, det är en gåva från Gud. Jag får 
aldrig glömma hur det var och hur det blir om jag inte lever som jag ska. Varje dag tackar och 
ber jag till Gud för det och i och med bönen kommer en självrannsakan och det är ju inget 
jobbigt att lära känna sig själv och att lära känna Gud. Vartenda av de tolv stegen tjänar till att 
slipa vårt ego. 

Fråga sju: Har du fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, 
under din missbrukstid?
Nej, ingen konkret hjälp. Jag har haft praktikplatser i Svenska kyrkan här i Norrköping men 
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jag upplevde inte att det fanns något genuint intresse för oss med missbruksproblematik eller 
missbrukspersonligheter. 

Femte intervjun 
Femte intervjun hölls med Cecilia, ansvarig för AA-grupper i Norrköping. 

Fråga ett: Hur kom du först i kontakt med Anonyma Alkoholister? 
Jag har ju tagit lite återfall, kanske för att jag inte har gått ner riktigt så långt i botten för att gå 
upp den andliga vägen som man ju ska. Detta är min andra seriösa gång jag försöker ta tag i 
det här med alkoholen. De andra gångerna jag har tagit återfall har det nog varit för att jag inte 
har förstått sjukdomen, inte förstått begreppen. Idag är det inte så att jag skulle falla tillbaka 
och börja dricka igen, jag vill göra så mycket jag kan för andra, göra service och så i den 
utsträckning jag klarar av. Jag har haft mycket problematik i min uppväxt, med alkoholism 
och sinnessjukdom. Det ligger långt tillbaka i släkten men att jag skulle bli drabbad det tänkte 
jag aldrig men nu när jag ser tillbaka är det ju inte så konstigt. Men jag har ändå kunnat hålla 
detta i schack, tagit studenten, arbetat och hjälpt andra. Tills jag inte orkade längre. Att jag 
sökte mig till AA tillslut var det för att jag träffade min man. Han hjälpte mig att se att det inte 
var normalt att dricka som jag gjorde, han sade ifrån. 

Fråga två: Behövs det någon utbildning för att hålla i AA-möten?
Nej, men det krävs ett stort engagemang. 

Fråga tre: Har du läst skrifterna av de som grundade Anonyma Alkoholister? 
Ja, de är viktiga, helt nödvändiga för tillfrisknandet. 

Fråga fyra: Har det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen någon 
betydelse för dig? 
AA har blivit min församling, min gemenskap. Det är där jag kan göra skillnad, växa och 
utvecklas. Innan jag började förstå att jag hade en sjukdom som heter alkoholism hade 
andlighet och religion ingen som helst betydelse för mig. 

Fråga fem: Hur ser du på de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister?  
Absolut nödvändiga, dom hjälper oss att bli den person vi är tänkta att vara. 

Fråga sex: Hur tycker du att de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister hjälper 
människor i deras process för tillfrisknande? 
Det är absolut nödvändigt eftersom det är en själslig sjukdom. Kan jag inte tro på en Gud 
starkare än mig själv får jag använda gruppen. Igenkännandet. Att vi inte är ensamma, att vi 
har en gemenskap. Det är den starkes värld och vi har helt glömt omtanken men jag är 
övertygad om att hela världen måste söka sig tillbaka till mänskligare världen. Det materiella 
är av inget värde för mig, jag är bekväm, jag gillar när bilen fungerar och så men det är det 
andliga som betyder något. 

Fråga sju: Har du fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, 
under din missbrukstid?
Nej. Jag tror inte att det är rätt form för mig. Eller så är Kyrkor för mig alldeles för mycket 
form utan innehåll. 

Sjätte intervjun
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Sjätte intervjun hölls med Kristina, ansvarig för AA-grupper i Malmö. 

Fråga ett: Hur kom du först i kontakt med Anonyma Alkoholister? 
Mitt drickande började som en ren avkoppling. Jag hade ett stressigt jobb, var framgångsrik 
inom mitt arbete och jobbade 60 timmar i veckan samtidigt som jag hade familj och barnen 
var små. Jag hade några återkommande ångestdepressioner som jag självmedicinerade med 
alkohol och antidepressiva tabletter. När jag tillslut separerade från min dåvarande make fick 
jag mer tid till mig själv, de veckorna barnen bodde hos honom och då bestämde jag mig för 
att ta itu med mig själv, mitt alkohol- och tablettmissbruk och det som hindrade mig från att 
leva ett fullt, autentiskt liv. Jag visste att AA fanns eftersom en kollega till mig hade 
genomgått deras program och han hjälpte mig också att våga komma till ett första möte. 

Fråga två: Behövs det någon utbildning för att hålla i AA-möten? 
Nej ingen formell utbildning på det sättet men jag tror att man måste vara intresserad av andra 
människor, beredd att bjuda på sig själv, ge av sig själv till sin medmänniska och du behöver 
själv ha tagit dig igenom ett missbruk och har levt dig igenom processen av att ta ”en dag i 
taget”. Det är ju också viktigt att du tror på AA:s modell för tillfrisknande. 

Fråga tre: Har du läst skrifterna av de som grundade Anonyma Alkoholister? 
Ja, det är liksom nödvändigt när man går igenom den processen som det faktiskt innebär att 
ansluta sig till AA och verkligen satsa på att tillfriskna från sitt alkoholmissbruk. 

Fråga fyra: Har det kristna arvet och det kristna språkbruket i AA litteraturen någon 
betydelse för dig? 
Jag har en kristen tro men jag har liksom aldrig fått verktygen för att fördjupa mig och kunna 
praktisera min tro i min vardag. Det är nog först tack vara AA som jag verkligen kommit 
någonstans. Och tro mig, jag har verkligen försökt att gå i kyrkan, i flera omgångar men det är 
ju alltid så mycket som kommer i vägen och så har jag väl aldrig riktigt kommit in i en 
församlingsgemenskap. Aldrig på det sättet som jag kommit in i AA:s gemenskap. 

Fråga fem: Hur ser du på de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister?
De är programmets nav. 

Fråga sex: Hur tycker du att de ”andliga inslagen” i Anonyma Alkoholister hjälper 
människor i deras process för tillfrisknande? 
Genom att ge människor ett hopp. 

Fråga sju: Har du fått någon hjälp av kristna samfund/kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, 
under din missbrukstid?
Nej, inte under min missbrukstid men idag har jag etablerat en slags relation med Svenska 
kyrkan. Jag har arbetat lite som diakoniassistent och på det sättet träffat varit delaktig i 
Svenska kyrkans arbete med utsatta personer med missbruksproblematik i Malmö. 

- 48 -


	1. Inledning
	1.1 Inledning
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Material och avgränsningar
	1.4 Definitioner
	1.5 Teori och metod
	1.6 Vetenskapsteoretiska perspektiv
	1.7 Tidigare forskningsläge
	1.8 Disposition

	2. Bakgrund
	3. Ursprungskällor till AA:s program för tillfrisknande
	3.1 C.G Jungs och den andliga omvändelsens bidrag till utvecklandet av AA
	3.2 William James bidrag till utvecklandet av AA
	3.3 Sammanfattande diskussion av uppkomsten av AA

	4. Den andliga omvändelsens betydelse i arbetet med missbruk
	4.1 Sociologiska studier av AA:s andliga inslag
	4.2 Sammanfattande diskussion av AA:s andliga inslag och dess betydelse i arbete med missbruk

	5. Gudsbilder och kristna inslag i AA:s primärkällor
	5.1 Gudsbilder i Bill Wilsons skrifter
	5.2 Om att komma till tro enligt Bill Wilson
	5.3 De specifikt kristna inslagen i Bill Wilsons skrifter
	5.4 Uppkomsten av AA:s stora bok
	5.5 Sammanfattande diskussion och analys av gudsbilder och kristna inslag i AA:s primärkällor

	6. Intervjuer
	6.1 Första intervjun
	6.2 Andra intervjun
	6.3 Tredje intervjun
	6.4 Fjärde intervjun
	6.5 Femte intervjun
	6.6 Sjätte intervjun

	7. Analys och sammanfattning av intervjumaterialet
	8. Slutsatser
	Käll- och Litteraturförteckning
	BILAGA 1
	BILAGA 2

