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Abstract 
The integrated pedagogy in Alcoholics Anonymous as a community of practice 
In this paper I have studied the integrated pedagogy in Alcoholics Anonymous using Wenger’s 
theoretical model of communities of practice and from a point of view of situated learning. 
Focus has been on recovery from alcohol addiction as a process of social identity change where 
learning is seen as an appropriation of artefacts by an interaction between participation and 
reification which leads to a higher level of competence and a change in identity. A diversity of 
methods has been used such as text analysis of printed material from AA in combination with 
direct observations at AA-meetings and qualitative interviews with long-time, high intensity 
participants in the AA-community. The results indicate that Alcoholics Anonymous has a 
powerful pedagogic system in which a whole of norms, principles and stories are represented 
in all its parts. The interviewed participants report similar changes in identity and capacity to 
function in life, despite the differences between them in background as well as in which part of 
the specific activities in AA they focused on during their trajectory in AA. The study has 
limitations though all the participants are long-time sober members with a strong identification 
as members of AA and consequently not representative for the cohort of attenders at AA. The 
background search for literature makes it clear that the phenomenon of Alcoholics Anonymous 
is practically not studied from a pedagogical perspective which opens possibilities for future 
research. 
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Inledning 
Jag avser i detta arbete att studera den inbyggda pedagogiken inom Anonyma Alkoholisters 
sociala praktik och hur de högre nivåer av deltagande som engagemang i ledarfunktioner (s.k. 
sponsorskap och service) inom organisationen påverkar lärandet och förändringsprocessen hos 
de som väljer att ta på sig sådana uppgifter. Anledningen till mitt intresse för ämnet är att jag 
själv är AA-medlem sedan många år och dessutom arbetar med beroendebehandling enligt s.k. 
12-stegsmodell. Som pedagogikstudent har jag kunnat applicera pedagogisk teori på mina 
praktiska erfarenheter av 12-stegsprogram och har därför utvecklat ett intresse för de 
pedagogiska aspekterna av 12-stegsrörelsen.  

Bakgrund 
Hör då studier av 12-stegsprogram hemma inom pedagogikens kunskapsområde? Hagström 
(2018, s. 21) hävdar att pedagogik genom tiderna har förståtts handla om blivandeprocesser. 
Jag menar att den identitetsförändring som det innebär att gå från ett tillstånd som upplevs som 
helt hopplöst till en ny identitet som nykter och välfungerande människa torde kunna beskrivas 
som en blivandeprocess. Att bli nykter och börja identifiera sig själv som AA-medlem är en 
process väl värd att studeras ur ett pedagogiskt perspektiv. Wenger (1998, s. 150) menar att 
blivande både handlar om att benämna sig själv - i detta fall som ”nykter alkoholist” eller ”AA-
medlem” - och att fylla denna benämning med mening genom engagemang i en social praktik. 

Svensson (2009, s. 49) framhåller den pedagogiska karaktären hos olika fenomen som 
avgörande för tillhörigheten till pedagogikämnet och att dessa kan uppträda i sammanhang som 
vid en första anblick inte ses som pedagogiska. Han framhåller att allt ledarskap innehåller 
pedagogiska element och definierar praktisk pedagogik som stöd till lärande.  Lärande 
definieras av Ileris (2015, s. 18) som ”varje process som hos levande organismer leder till 
varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 
åldrande”. Med utgångspunkt i den definitionen blir AA och andra 12-stegsprogram i allra 
högsta grad pedagogiska verksamheter då deras uttalade syfte är att lära människor att leva 
nyktra. Enligt Svensson (2009, s. 79) är ämnet för pedagogikens vetenskapsområde den 
praktiska pedagogiken. Det är alltså den pedagogiska karaktären hos olika fenomen som ska 
studeras vetenskapligt, i detta fall den pedagogiska karaktären hos AA som social praktik. Trots 
att den pedagogiska karaktären hos 12-stegsprogrammet är så pass tydlig tycks inte området 
inte tilldragit sig något större intresse från forskare inom pedagogikämnet. Den forskning jag 
har lyckats hitta och som refereras i detta arbete härrör sig från medicinska och psykologiska 
tidskrifter eller inom fältet socialt arbete.  

Davis och Jansen (1998, s. 173) har studerat AA ur ett postmodernistiskt perspektiv och 
beskriver AA som en narrativ gemenskap där människors berättelser utgör kraftfulla redskap i 
skapandet av sammanhang och mening. Just berättandet av personliga historier, s.k. delningar 
utgör en central beståndsdel av AA:s möten. De framhåller också den normativa karaktären hos 
denna sociala struktur.   

Ledarskapet inom AA har studerats av Borkman (2006, s. 157) som framhåller att det är ytterst 
jämställt och demokratiskt, att ledarna utses genom val och ledarskapet förväntas rotera mellan 
medlemmarna i gruppen. Organisationsformen kan också liknas vid en ”omvänd pyramid” med 
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de autonoma lokala grupperna som högsta beslutande organ vilka de mera centrala 
organisationsdelarna är ansvariga inför. Det är sannolikt att en högre grad av engagemang leder 
till en ökad identifikation med det sociala sammanhanget. Guan och So (2016, s. 598) hävdar 
att identifikationen och graden av tillhörighet till en grupp påverkar hur mycket socialt stöd 
man upplever sig få. Detta påverkar i sig individens självtillit i positiv riktning när det gäller att 
engagera sig i hälsosamma aktiviteter som förespråkas av gruppen. AA förespråkar ju 
avhållsamhet från alkohol och det är inte en alltför långsökt slutsats att den högre grad av 
identifikation med AA som engagemang i olika ledarfunktioner sannolikt medför har en positiv 
inverkan på individens förmåga att förbli nykter.  

Subbaraman et al. (2011, s. 122) påvisar i en studie serviceengagemangets roll för bestående 
nykterhet avseende två svårbehandlade grupper, för de med tidigare misslyckanden inom 12-
stegsprogram bakom sig och för människor med vidhängande psykiatrisk problematik. Detta 
indikerar att engagemang i service inom en 12-stegsgemenskap utgör en viktig del av den 
inbyggda pedagogiken inom dessa rörelser. Crape et al. (2001, s. 298) har i en studie av s.k. 
sponsorskap inom såväl AA som NA (Narcotics Anonymous/Anonyma Narkomaner), delvis i 
strid med andra studier, exempelvis Tonigan och Rice (2010, s. 401), funnit att ha en sponsor, 
dvs bli undervisad i ett 12-stegsprogram inte förutspådde förmågan till avhållsamhet i någon 
högre grad. Att däremot gå vidare och själv bli sponsor hade ett markant samband med 
bestående nykterhet. Crape et al. (2001, s. 298) håller för troligt att engagemang i denna typ av 
ideellt pedagogiskt ledarskap kan fungera som en markör för en högre grad av engagemang i 
en 12-stegsgemenskap likväl som att vara en stark påverkansfaktor i sig. Vidare framhålls 
vikten av att över tid aktivt delta i tillfrisknandeorienterade sociala sammanhang för att 
vidmakthålla förändringen. Jag håller för troligt att ett engagemang för att hjälpa andra gör 
fortsatt deltagande i AA och liknande sammanslutningar mera meningsfullt än att enbart vara 
besökare vilket torde bidra till upprätthållandet av ett regelbundet deltagande, något som visat 
sig ha ett tydligt samband med bestående nykterhet (Witbrodt et al., 2012, s. 38).   

Studierna ovan belyser i huvudsak att det finns ett samband mellan högre nivåer av deltagande 
såsom sponsorskap och servicearbete, och uppnådd stabil nykterhet medan kunskapen om de 
bakomliggande pedagogiska processerna och det sammantagna pedagogiska upplägget lyser 
med sin frånvaro. En empirisk studie med kvalitativ ansats skulle därför kunna bidra till en ökad 
förståelse för dessa fenomen utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

Ett exempel på en artikel som, trots att den är publicerad i samverkan mellan medicinska, 
kriminologiska och psykologiska forskare har en tydlig pedagogisk karaktär är Best et al. (2016, 
s. 113) som presenterar ett teoretiskt ramverk, SIMOR (Social Identity Model of Recovery), 
där man ser tillfrisknande från beroende som en process av social identitetsförändring där nya 
gruppnormer som är orienterade mot tillfrisknande gradvis internaliseras. På detta sätt sker en 
rörelse bort från normer som bejakar aktivt användande av substanser och en ny identitet 
förhandlas fram i detta sociala samspel. Även om denna teori tar sin ansats i social 
identitetsteori bedömer jag att modellen utgör en lämplig utgångspunkt för förståelse av dessa 
blivandeprocesser och är kompatibel med såväl Wengers sociala teori om lärande som med det 
sociokulturella perspektivet inom pedagogiken. Processen kan förstås utifrån Wengers (1998, 
s. 154) beskrivningar av deltagarbanor där den ovan nämnda utgör en inåtriktad deltagarbana 
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med sikte på fullständigt deltagande med vidhängande påverkan på identiteten. Alla väljer ju 
givetvis inte en sådan väg utan kanske nöjer sig med att vara deltagare eller tillochmed besökare 
och som Wenger (1998, s. 154) framhåller så kan även en mera perifer deltagarbana påverka 
en människas identitet. I detta arbete avser jag dock att utforska vad de högre nivåerna av 
deltagande inom AA betyder för dessa människors utvecklande av en ny nykter identitet.  

Kroksmark (2011, s. 631) placerar in Wengers teorier om situerat lärande i samma kluster av 
teorier som sociokulturell teori. Den sociokulturelle teoretikern Roger Säljö (2000, s. 643) 
menar att det finns en inbyggd pedagogik i sociala praktiker och att man lär sig och utvecklas 
genom deltagande i dessa.  Wenger (1998, s. 153) gör dessutom en koppling mellan lärande i 
sociala praktiker och påverkan på identiteten. Säljö (2000, s. 641) menar att mänskligt tänkande 
handlar om att hantera språkliga redskap som konstruerats i ett socialt sammanhang. Detta 
innebär att approprierandet av nya språkliga redskap förändrar en människas tänkande. AA:s 
program för tillfrisknande kan ses som ett sådant intellektuellt verktyg som, när det väl 
internaliserats, kan hjälpa en människa att hantera tillvaron på ett nytt och mera fungerande sätt.  

Syfte 
Att analysera den inbyggda pedagogiken, lärandet och identitetsförändringen i Anonyma 
Alkoholisters sociala praktik. 

Frågeställningar 
Hur är den inbyggda pedagogiken i AA uppbyggd? 

Hur upplever människor som väljer en hög nivå av deltagande i denna sociala praktik sin 
förändringsprocess? 

Hur upplever dessa personer utvecklandet av en identitet som AA-medlemmar? 

Metod 
Då ämnet med denna studie är människors upplevelse av vad ett engagemang i en social praktik 
betyder för dem faller det sig naturligt att använda sig av kvalitativ metod då besvarandet av en 
sådan frågeställning näppeligen låter sig besvaras med hjälp av kvantifierbara data. Enligt 
Bryman (2011, s. 341) medför en sådan metodansats ett ontologiskt ställningstagande som är 
konstruktionistiskt och innebär att sociala företeelser konstrueras i samspel mellan individer 
och inte existerar som fristående fenomen. Detta exemplifieras av Kroksmark (2011, s. 630) 
som menar att inom sociokulturell teori ses kunskap som först existerande i samspelet mellan 
individer innan den approprieras av den enskilde. Epistemologin blir då interpretavistisk 
eftersom denna typ av subjektiv kunskap enbart kan studeras genom människors tolkningar av 
sina upplevelser (Bryman, 2011, s. 341).  Fejes och Thornberg (2015a, s. 31) menar att då det 
gäller att utforska människors upplevelser så utgör insamling av kommunikativa data genom 
exempelvis intervjuer ett självklart val. Det är därför knappast förvånande att Bryman (2011, s. 
412) menar att dessa troligen är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning. Trots detta 
så har metoden sina begränsningar. Bengtsson (2005, s. 42) framhåller att det lättaste att få fram 
är människors uppfattningar och det svåraste är oreflekterade upplevelser. Däremellan finns 
mänsklig självförståelse vilket innebär människans genomtänkta syn på sig själv och världen. 
Ambitionen i detta arbete har varit att försöka få fram information just på denna nivå. Sedan 
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säger det ju sig själv att dessa data till sin natur är subjektiva och sedan ska de dessutom tolkas 
subjektivt av mig. Detta kan ju ses som problematiskt ur en strikt positivistisk synvinkel men 
då den ontologiska ståndpunkten i detta arbete är av konstruktionistisk karaktär blir detta ett 
mindre problem. Kvale (1997, s. 65) menar att man kan se objektivitet som intersubjektivitet 
och att intervjun med sin dialogiska förhandling om mening kan komma ganska nära något 
slags objektivitet. 

Bengtsson (2005, s.41) menar att även om observationer har ett begränsat värde vid studier av 
människors upplevelser så kan de fungera som komplement till andra data. Alvesson och 
Sköldberg (2017, s. 174) betonar vikten av förståelse för sammanhanget, något som tagits i 
beaktande i detta arbete, dock tillkommer dock ytterligare en dimension. Då jag själv är en del 
av den sociala praktik som studeras får delar av detta arbete drag av autoetnografi. Detta 
försvårar, om inte rent av omöjliggör en strikt objektiv hållning.  Frågan är om detta 
nödvändigtvis utgör en svaghet. Freeman (2015, s. 924) menar att autoetnografin mer och mer 
börjar ses som en möjlighet för forskaren att kunna använda flera delar av sin erfarenhet i sina 
undersökningar. I linje med detta kan man tänka sig att det vore slöseri med mina egna 
erfarenheter att inte ta dessa tillvara i detta arbete när det gäller att få en ökad förståelse för 
ämnet. Dessutom vore det troligen omöjligt precis som total objektivitet knappast heller är 
möjlig i kvalitativ, tolkningsinriktad forskning.  

När det gäller att skapa en bakgrundsförståelse för kontexten är såväl observationer som analys 
av tryckt material användbara metoder för att uppnå en bättre förståelse. Såväl 
bakgrundsanalysen som den slutliga analysen är utförd utifrån sociokulturell teori.  

Urval 
Intervjuer med fyra medlemmar i den lokala AA-gruppen som är drivande i att göra service och 
kan sägas utgöra vad Lester och Kezar, (2017, s. 19) benämner som en kärngrupp, alltså 
människor med ett högt engagemang och som är drivande i gruppens aktiviteter. Dessa personer 
är tillfrågade och har tackat ja. Detta är ett klassiskt bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 433) 
då jag har dessa människor i min närhet. Personerna är (fingerade namn): 

”Bengt”, 69 år med 25 års nykterhet i AA. Bengt har lång erfarenhet av service, främst på lokal 
nivå. 

”Lars”, 54 år med 5½ års nykterhet i AA. Lars har också erfarenhet av service, främst på lokal 
nivå. 

”Märta”, 73 år, 10 års nykterhet i AA. Märta har lång erfarenhet av service, främst på lokal 
nivå. 

”KG”, 62 år, 23 års nykterhet i AA. KG har lång erfarenhet av service, på såväl lokal som 
regional nivå men har även ett mångårigt engagemang på riksnivå. 
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Upplägg/informationsinhämtning  
En analys av tryckt AA-material genomfördes i syfte att få en bakgrundsförståelse för 
sammanhanget och den inbyggda pedagogiken i AA:s sociala praktik. 

Deltagande observation på såväl s.k. praktiska möten (servicemöten) och gruppsamvetsmöten 
som vanliga veckomöten för att studera dessa pedagogiska processer, detta kompletterat med 
den förförståelse av ämnet som mitt eget långvariga deltagande gett. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med människor engagerade i AA-service i syfte att 
få tillgång till deras upplevda erfarenheter av ledarskapsfunktioner inom AA och dess betydelse 
för det egna lärandet och den egna identitetsförändringen. Intervjuerna genomfördes i den 
lokala AA-gruppens lokaler på en mindre ort i södra Norrland. Ett formulär med några fasta 
frågor användes som utgångspunkt (se bilaga) som kompletterats med följdfrågor i syfte att 
försöka få till ett så avslappnat och naturligt samtalsklimat som möjligt. Dessa intervjuer 
spelades in med en applikation på mobiltelefonen och transkriberades sedan.  

Bearbetning, analys och tolkning 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats och sedan analyserats tillsammans med 
fältanteckningar från observationerna och det tryckta materialet. Den teoretiska utgångspunkten 
är som ovan nämnts hemmahörande inom det sociokulturella perspektivet och i analysen av 
materialet har denna referensram använts.  
Etiska överväganden 
I detta arbete har samtliga fyra etiska huvudkrav beaktats. Deltagarna har informerats om syftet 
med arbetet och villkoren för deras deltagande. Att deltagandet är frivilligt, och att de när som 
helst kan avbryta sitt deltagande. All personlig information har anonymiserats varför kravet på 
konfidentialitet kan anses vara uppfyllt. Vidare att materialet inte kommer att nyttjas i något 
annat syfte än denna uppsats men informanterna har även meddelats om att uppsatser på C-nivå 
sparas och finns sökbara på nätet. Detta helt i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska 
principer (Codex). Deltagarna har delgivits information om informerat samtycke. Detta 
dokument finns som bilaga till detta arbete. 

Resultat 

Kontextuell bakgrundsanalys av den inbyggda pedagogiken i Anonyma Alkoholister 

Ett av de exempel på sociala praktiker (communities of practice) som Wenger (1998, s. 6) 
nämner i inledningen av presentationen av sin sociala teori för lärande är AA-grupper och med 
tanke på att teorin handlar om lärande, mening och identitet så borde den vara lämplig som 
teoretisk utgångspunkt för studier av AA ur en pedagogisk synvinkel.  

Det pedagogiska upplägget inom AA kan sägas bestå av tre delar.  Med officiellt AA-språkbruk 
talar man om de tre Legaten; Tillfrisknande, Enighet och Service (AA, 2016, s. 19). För 
individen handlar det om individuellt arbete med de 12 stegen, deltagande i AA-möten samt 
engagemang i AA-service vilket i stort motsvarar dessa legat. Målsättningen med detta upplägg 
är att medlemmarna skall hålla sig själva nyktra och även hjälpa andra alkoholister till nykterhet 
(AA, 2016, s. 2). Värt att notera är att när man inom AA talar om nykterhet så avses stabil, 
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obruten nykterhet. Den som fortfarande dricker vissa dagar är alltså inte nykter de övriga 
dagarna heller enligt vedertaget AA-synsätt utan betraktas som aktiv i sin alkoholism. När det 
gäller måttlighetsdrickare och andra icke-alkoholister så har AA inga som helst synpunkter på 
dessa personers drickande utan ovan nämnda synsätt gäller enbart människor med 
alkoholproblem.   

AA:s beskrivning av alkoholism tar sin utgångspunkt i synsättet som en kronisk sjukdom där 
alkoholisten dricker tvångsmässigt trots att detta, just på grund av kontrollförlusten, medför 
allvarliga konsekvenser för den enskilde. Detta beteende drivs fram av bakomliggande problem, 
vilka upplevs som ohanterliga, eller som det beskrivs i grundtexten:  

Vi hade problem med personliga relationer, vi kunde inte hantera våra känslor, vi var offer för förtvivlan 
och desperation, vi kunde inte tjäna vårt levebröd, vi hade en känsla av att vi var värdelösa, vi var fulla av 
rädsla, vi var olyckliga, vi verkade inte kunna vara till verklig hjälp för andra människor (AA, 2011, s. 77). 

Problemen bottnar enligt AA (2011, s. 85-86) i en självcentrerad personlighet där egenviljan 
skenar vilket leder till rädsla, frustration och missnöje. För att alkoholisten ska kunna uppnå 
stabil nykterhet med sinnesro och livskvalitet behöver dessa problem lösas genom att man lär 
sig ett nytt sätt att leva, präglat av ödmjukhet och osjälviskt handlande. Detta sker genom vad 
som beskrivs som ett andligt uppvaknande eller en genomgripande personlighetsförändring där 
såväl känsloliv som livssyn bearbetas (AA, 2011, s. 425). I en annan av AA:s skrifter, den så 
kallade 12 & 12 beskrivs det som att man fått förmågan att tänka, känna och handla på ett sätt 
som tidigare inte var möjligt (AA, 2004, s. 93). AA:s program beskrivs också som en form av 
moralisk psykologi (AA, 2011, s. 25), en formulering som framhäver det normativa inslaget i 
AA:s filosofi. Språkbruket i AA-kretsar förstärker denna bild. Så kallade andliga principer, 
språkliga artefakter vilka i praktiken utgör normer, hålls högt. Exempel på sådana vanliga 
termer är ödmjukhet, villighet, tillit, tålamod, förståelse och tolerans. Tillämpandet av sådana 
principer anses ofta som synonymt med tillfrisknande vilket är den gängse termen för den ovan 
nämnda personlighetsförändringen vilken syftar till att kunna leva ett liv i harmoni med sig 
själv och sin omgivning. Tillfrisknande enligt AA:s definition är i princip synonymt med 
lärande då det innebär en förändring i färdigheter och förmågor baserad på gjorda erfarenheter 
och inte på exempelvis biologisk mognad (Ileris, 2015, s. 18) och en stor del av lärandet i AA 
handlar om att internalisera dessa artefakter. 

Denna förändringsprocess sker i ett samspel mellan mötesdeltagande, arbete med de 12 stegen 
och servicearbete och i denna studie kommer jag att ta dessa tre aspekter som utgångspunkt för 
en närmare beskrivning av processen där jag utgår från AA-litteratur såsom böcker och 
broschyrer kombinerat med min egen förförståelse baserat på långvarigt deltagande i AA och 
de observationer jag där gjort. 

Stegarbete 
De 12 stegen (se bilaga 3) beskrivs som en uppsättning principer av andlig karaktär, vilka om 
de praktiseras i det dagliga livet kan befria alkoholisten från besattheten av att dricka och 
omforma denne till en fungerande individ (AA, 2004, s. 13). Det är alltså fråga om en tämligen 
genomgripande förändring av individens hela livshållning, den typ av lärande som Ileris (2015, 
s. 70) benämner som transformativt då det förändrar den lärandes hela identitet. Programmet 
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utvecklades under några år på 1930-talet med influenser från såväl läkarvetenskap som religion 
och med starka inslag av ”trial and error” (AA, 2004, s. 14). Upplägget är förhållandevis enkelt 
och innefattar ett erkännande av sin maktlöshet inför alkoholen, självrannsakan och erkännande 
av sina brister, gottgörelse gentemot dem man skadat och ett aktivt arbete med att försöka hjälpa 
andra (AA, 2007, s. 4). Denna enkelhet får dock inte förväxlas med lätthet. Att upplägget är 
tämligen okomplicerat innebär inte att det inte kräver ansträngning eller sker utan ett upplevt 
inre motstånd. I själva verket är det många gånger en smärtsam djupdykning ner i några av 
personlighetens mörkaste vrår, där den egna karaktären skärskådas och man förväntas möta 
konsekvenserna av sitt beteende öga mot öga, och det kan knappast vara förvånande att det är 
långt ifrån alla AA-medlemmar som arbetar sig igenom hela programmet. Detta är en process 
som knappast någon skulle genomgå om man inte upplever att ens överlevnad hänger på det 
(AA, 2004, s. 22) varför den bland alkoholisten så vanliga förnekelsen och minimeringen av 
problemen utgör ett stort hinder. 

I AA:s grundtext läggs följaktligen stor vikt vid steg 1 och även om instruktionen för detta steg 
är tämligen kortfattad, ” Vi lärde oss att vi helt och fullt innerst inne måste erkänna att vi var 
alkoholister. Detta är det första steget mot tillfrisknande” (AA, 2011, s. 57), så ägnas en stor 
del av boken åt AA:s definition av alkoholism och belysande exempel på hur den yttrar sig. 
Arbetet med detta steg går i praktiken till så att texten studeras och diskuteras tillsammans med 
en sponsor i syfte att uppnå fullständig identifikation hos den lärande. Approprierandet av denna 
artefakt medför två grundläggande antaganden. Alkoholisten kan aldrig återgå till ett 
kontrollerat drickande (AA, 2011, s. 57) och kommer att behöva acceptera resten av 
programmet för att kunna låta bli att börja igen (Ibid, s. 52). Grunden är här lagd för den nya 
identiteten som nykter alkoholist som arbetet med de övriga stegen befäster.  

Möten 
De vanligaste mötesformerna i Sverige är temamöten eller litteraturmöten och den egentliga 
skillnaden dem emellan är att vid ett litteraturmöte används AA-litteratur som tema för mötet. 
Oavsett detta så börjar i stort sett alla AA-möten med läsandet av vissa standardpamfletter där 
deltagarna ofta turas om att läsa (AA, 2010, s. 13-14) följt av en så kallad delningsrunda. Att 
dela innebär helt enkelt att dela med sig av sina tankar och reflektioner, det vill säga att göra ett 
verbalt inlägg. Att följa samma enkla rutin vid varje tillfälle gör att en ny deltagare snabbt lär 
sig hur det går till vilket skapar en upplevelse av trygghet och delaktighet. Samtliga deltagare 
presenterar sig med sitt förnamn följt av ”..och jag är alkoholist”, varje gång man tar ordet. Här 
markerar man såväl sin tillhörighet till sammanhanget som identiteten som nykter alkoholist. 
Det finns inget uttalat krav att presentera sig på detta sätt men det är ytterst ovanligt att denna 
oskrivna regel inte följs. På de flesta möten agerar inte mötesledaren heller om någon avviker 
från temat eller uttrycker något som strider mot AA:s budskap. Det är också ytterst ovanligt att 
någon kommenterar någon annans delning på ett tillrättavisande sätt. Vad som däremot ofta 
händer är att stämningen förändras och att de andra deltagarna i sina delningar går än djupare 
in på temat eller blir än mer ortodoxa i sina uttalanden. Man kan säga att det blir en outtalad 
förhandling om mening (Wenger, 1998, s. 52), där som regel det sociala trycket gör att den 
renläriga meningen blir rådande. Rörelsen är så pass etablerad att den äger sin egen mening 
vilket begränsar förhandlingsutrymmet (Ibid. s. 200). Nykomlingen lär in vad som är AA:s 
budskap och internaliserar så småningom detta. Nykomlingar anses vara de viktigaste 
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personerna på möten och bemöts ofta med extra omsorg, etablerade medlemmar bjuder ofta in 
dessa till samtal såväl före som efter möten där de erbjuds såväl socialt stöd som nya kunskaper 
om AA och hur nykterhet uppnås.  

Ett exempel på hur detta kan gå till i praktiken är från ett vanligt veckomöte som jag besökte i 
samband med arbetet med denna studie. En tämligen ny deltagare som samlat några månaders 
nykterhet genom att besöka möten började prata om sitt medberoende, något som inte hör till 
på ett AA-möte. Han hänvisade till den kommunala terapigrupp där han går samt till icke AA-
relaterad självhjälpslitteratur, båda flagranta brott mot gängse ”AA-etikett”. Reaktionerna från 
mera erfarna medlemmar var intressanta och troligen till stora delar omedvetna. Blickar vändes 
bort och sittställningar förändrades så att den annars så tydliga sociala bekräftelsen deltagarna 
emellan uteblev. Direkt ordet gått vidare till nästa person så var allt som vanligt igen och de 
efterföljande utsagorna i rundan låg mycket väl i linje med det ursprungliga temat. Både 
förändringarna i kroppsspråk och den tydliga återgången till temat får anses vara kraftfulla bud 
i denna förhandling om mening. För mig som observatör ett väldigt tydligt exempel på hur den 
inbyggda pedagogiken fungerar när det gäller att korrigera den gemensamma meningen i linje 
med AA:s budskap. 

Det motsatta skeendet kan dock också förekomma. Ett exempel på detta är från ett annat möte 
som jag närvarade vid. Detta möte besöktes av ett stort antal deltagare från olika 
behandlingshem samt en hel del personer med uppenbart svag förankring i AA:s program. Det 
som hända var att dessa tog över mötet så att en överväldigande majoritet av delningarna 
handlade om annat än AA:s budskap. Det pratades antabus och behandlingsprocesser blandat 
med olika behandlings- och terapitermer som helt saknar förankring i AA:s litteratur och detta 
trots att det så kallade ”Blue ”Card” lästes i mötets inledning, ett dokument som uppmanar 
deltagarna att begränsa sig till att tala om alkoholismen och AA:s lösning. Några få rutinerade 
AA-medlemmar försökte föra fram ett AA-budskap i sina delningar men detta drunknade totalt 
i mängden av andra budskap. Här skulle mötesledaren kunnat ingripa och hänvisa till såväl Blue 
Card som till tradition fem, vilken reglerar AA:s huvudsyfte. Detta förekommer i vissa grupper 
med en striktare syn och lägre tolerans mot blandade budskap men i denna grupp är det inte 
aktuellt. Man förlitar sig här i stället på den långsiktiga stabiliteten i AA:s struktur och att 
ordningen är återställd vid nästa möte.  

Även om toleransnivån kan vara hög så rymmer denna sociala praktik alltså en mycket kraftfull 
inbyggd pedagogik i linje med Säljös (2000, s. 643) beskrivning, vilket bidrar starkt till 
förvärvandet och upprätthållandet av en AA-identitet. Detta sociokulturella sammanhang 
sträcker sig givetvis också utanför annonserade mötestider. Deltagarna kommer ofta en stund 
innan mötet och umgås under avslappnade former med varandra. Tonen är ofta lättsam och 
smått humoristisk, huvudsakligen med betoning på historier ur det förflutna samt egna 
tillkortakommanden. Umgänge mellan mötestiderna är också vanligt då vänskapsförhållanden 
uppstår även utöver de mera formella sponsorrelationerna. Allt detta bidrar givetvis också till 
att förstärka tillhörigheten och ytterligare befästa den nya identiteten. 

Riktlinjer för hur AA-gemenskapen förväntas fungera finns i de 12 traditionerna vilka 
formulerades i mitten av 1940-talet och antogs formellt 1950, 15 år efter grundandet av AA 
(AA, 2004, s. 15). Traditionerna presenteras i sin helhet i bilaga 4 men andemeningen i dessa 
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är att det gemensamma intresset har företräde framför det enskilda, att det enda syftet är att föra 
budskapet vidare, att ledarna är tjänare, att undvika offentlig exponering och prestige, att varje 
grupp är självstyrande och att ingen kan uteslutas samt att all finansiering ska ske genom 
medlemmarnas frivilliga bidrag. Man är medlem i det ögonblick man själv säger att man är det 
och gemenskapen tror på attraktion snarare än marknadsföring. Trots att dessa principer enbart 
är vägledande har gemenskapen lyckats fungera med dessa som vägledning i årtionden (Ibid, s. 
14). Denna icke-auktoritära approach med dess starka betoning på frivillighet gör förmodligen 
att de starka påverkanskrafterna i AA:s inbyggda pedagogik upplevs som mindre hotfullt av 
dem som söker sig dit. 

Service 
Bill W., en av AA:s grundare och författare till en stor del av AA:s litteratur definierade service 
som ”allting som på ett legitimt sätt ge oss möjlighet att nå andra som lider” (AA,, 2016, s. 19). 
Begreppet AA-service är alltså tämligen brett och innefattar allt ifrån att öppna möten och koka 
kaffe till mera avancerade sysslor som att översätta och ge ut litteratur och administrera 
verksamheten centralt. Gruppernas styrelse består av ett antal ”tjänare” eller funktionärer som 
ansvarar för gruppens verksamhet och fortlevnad. GSR (Gruppservicerepresentant) är den som 
ansvarar för gruppens kontakter med såväl omvärlden som AA centralt, och har också ett visst 
ansvar för att gruppens praktiska angelägenheter fungerar. Man kan ha en fast sekreterare som 
då ansvarar för dokumentation och förmedling av information. Kassören förvaltar gruppens 
kassa och det är också vanligt med en litteraturansvarig som ansvarar för att det finns AA-
litteratur till salu i gruppen. Dessa väljs på en tid av vanligen två år och funktionerna förväntas 
rotera mellan medlemmarna. Det finns oftast också ett krav på en viss tids obruten nykterhet 
för att inneha dessa funktioner medan mötesöppnande och kaffekokande kan ses som ett första 
steg in i service för medlemmar med kortare tid (AA, 2010, s. 20-24). Engagemang i service 
börjar alltså oftast med att relativt nya medlemmar betros med att låsa upp, koka kaffe och leda 
möten för att sedan steg för steg skolas in i servicearbetet för att så småningom åta sig formella 
positioner. Som regel är det från dessa funktionärer på gruppnivå som representanter till krets, 
region och nationell service rekryteras.   

Service beskrivs också som ett verksamt sätt att bli delaktig i gemenskapen och börja känna sig 
hemmastadd i AA. Det är också vanligt att engagemang i service ger känslan av att vara en 
verklig medlem (AA, 2010, s. 16). Här blir det tydligt hur den inåtriktade deltagarbanan leder 
till fullständig identifikation med den sociala praktiken vilket i sin tur torde bidra till 
internaliserandet av dess kunskapsinnehåll och normsystem. 

Tre delar – en helhet 
Dessa tre delar samverkar dock och går delvis in i varandra. Exempelvis fastslår tradition 5 att 
det enda huvudsyftet med en grupp - och följaktligen för dess möten – är att föra budskapet 
vidare till de alkoholister som fortfarande lider (AA, 2004, s. 132). Att föra budskapet vidare 
är också innebörden av det tolfte steget (AA, 2011, s. 109) och tolftestegsarbete anses också 
vara syftet med all AA-service (AA, 2016, s. 20). Att vara s.k. sponsor, dvs att hjälpa en annan 
medlem med stegarbetet ingår i sponsorns eget stegarbete som steg 12 och anses vara en form 
av service. På möten delas det ofta om såväl service som stegarbete och för att möten ska kunna 
hållas så krävs det service. De tre delarna i AA:s pedagogiska upplägg är sålunda inte helt enkla 
att separera.  
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I praktiken är det dock så att även om så gott som alla AA-medlemmar går på möten någorlunda 
regelbundet så är det färre som gör service och än färre som genomgår stegarbetet. Det finns 
alltså stora skillnader när det gäller nivå på deltagande. Uppenbarligen så är det för vissa 
tillräckligt att använda AA som något slags stödgrupp som man besöker någon gång i veckan 
medan andra går in mera helhjärtat och låter AA bli en stor del av sin identitet.  

Det är också svårt att kringgå den stora betydelse som AA-litteraturen har. Från det att AA:s 
grundtext Anonyma Alkoholister, eller Stora Boken som den oftast kallas, utgavs första gången 
1939 så har AA producerat en strid ström av böcker och broschyrer. Trots detta så har Stora 
Boken en särställning inom AA:s litteratur och hålls väldigt högt inom AA. Huvudsyftet med 
boken var att beskriva för andra alkoholister exakt hur de första grupperna tillfrisknat (AA, 
2011, s. 15) sedan AA grundades 1935. Förutom som instruktionsbok för stegarbete används 
den ofta som temalitteratur vid diskussionsmöten, den blir sålunda en utgångspunkt för 
framförhandlandet av ny mening genom deltagande i dessa aktiviteter som tillsammans utgör 
en pedagogisk helhet. Det finns dock skillnader i synen på hur stor vikt som ska läggas vid just 
Stora Boken. I ena änden av detta kontinuum ett närmast fundamentalistiskt synsätt vilket 
omfattas av delar av AA, oftast yngre medlemmar, där man anser att instruktionerna i denna 
bok ska följas minutiöst och att i princip ingenting av värde har skrivits efter 1939. Dessa 
grupperingar lägger ofta stort fokus på stegarbete och anser att det budskap som förs fram på 
mötena till stora delar är urvattnat. I andra änden av detta spektrum finns de som anser att möten 
är det centrala och att Stora Boken är närmast förlegad. Dessa två grupperingar tenderar ofta att 
provocera varandra. 

Ett exempel på detta kan hämtas från ett Gruppsamvetsmöte som jag deltog i under arbetet med 
denna studie kunde denna konflikt anas då frågan om vad som krävs för att kunna vara sponsor 
diskuterades. Åsikten att man bör ha arbetat sig igenom programmets första elva steg innan 
man börjar med det tolfte framfördes och det var tydligt att detta inte uppskattades av alla. I 
denna meningsförhandling är det svårt att komma med ett motargument så processen dog 
tämligen omgående och AA:s starka betoning på enighet och tolerans, bland annat förtingligad 
i devisen ”lev och låt leva” medförde att ingen öppen konflikt bröt ut bland dessa tämligen 
erfarna AA-medlemmar. Att det finns skilda synsätt på vilken av de tre delarna av AA:s 
pedagogik som bör dominera framgick dock med all önskvärd tydlighet.  

AA:s pedagogik kan förstås utifrån Wengers (1998, s. 52) beskrivning av hur mening 
framförhandlas i sociala praktiker i ett växelspel mellan deltagande och förtingligande. Här har 
alltså erfarenheterna, den framförhandlade meningen ur deltagandet i en social praktik 
förtingligats i en skrift som beskriver detta. Olika former av AA-litteratur inriktad på personlig 
förändring studeras ofta på möten där stycken läses högt och sedan diskuteras av medlemmarna 
i en ny fas av deltagande präglat av en fortsatt meningsskapande förhandling. Samma processer 
försiggår givetvis med annan AA-litteratur på andra möten. Exempelvis används 
Servicehandboken på detta sätt på s.k. arbetsmöten där gruppens praktiska angelägenheter 
avhandlas samt på gruppsamvetsmöten där gruppen på ett självrannsakande sätt försöker 
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med AA:s huvudsyften och traditioner.  

Växelspelet mellan deltagande och förtingligande genomsyrar hela AA:s pedagogik. 
Deltagandebaserad förtingligad mening i form av litteratur används som instruktioner vid 
stegarbete, i huvudsak då Stora Boken där de ursprungliga instruktionerna finns. Vid arbetet 
med stegen studeras boken, en form av deltagande, ofta görs anteckningar och en skriftlig 
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självrannsakan ingår vilket utgör ytterligare inslag av förtingligande. Dessa redovisas och 
diskuteras sedan med sponsorn i ännu en fas av deltagande. Genom detta växelspel sker en 
djupgående form av lärande som starkt påverkar den lärandes identitet. Ett annat exempel utgörs 
av utformningen av mötesformatet för vanliga veckomöten. Enligt tradition fyra är varje grupp 
självstyrande utom i frågor som berör andra grupper eller AA som helhet (AA 2004, s. 128). 
Detta medför att gruppen har stor frihet avseende exempelvis mötenas utformning. Här finns 
ofta en förtingligad utgångspunkt i form av en mötesmanual, ofta inhämtad från en annan grupp, 
som utgör format för deltagande. Denna kan dock revideras genom en deltagandeprocess under 
ett praktiskt möte och sedan förtingligas i form av en uppdaterad manual vilken återigen 
påverkar en ny deltagandeprocess. På detta sätt finjusteras den sociala praktikens pedagogik 
allteftersom gjorda erfarenheter leder till nytt lärande och fördjupad förståelse.  

Kritik mot AA 
Misstänksamheten mot AA inom professionella kretsar och tvivlet på pedagogikens effektivitet 
får i nuläget anses vederlagd. Exempelvis påvisar Ye och Kaskutas (2009, s. 56) att AA:s 
effektivitet är robust när det gäller kopplingen mellan deltagande och bestående nykterhet. 
Samma resultat har Witbrodt et al. (2012, s. 38-39) kommit fram till. Sådana studier, oftast 
kvantitativa kan enligt min mening enbart tjäna som bakgrundsinformation i en kvalitativ 
pedagogisk uppsats. Ett annat exempel på kritik mot AA kommer från en blogg som drivs av 
en f.d. AA-medlem (http://www.aakritik.info ) och där tesen att AA är en sekt drivs på ett 
kraftfullt sätt. Frågan om sekt eller botemedel har dock utretts av Valiant (2005, s. 434-435) 
som hävdar att rörelsen trots de kraftfulla påverkansprocesser som den härbärgerar inte är att 
betrakta som en sekt då rörelsen inte är att anse som en religion och därtill är alltför öppen och 
demokratisk för att kunna beskyllas för detta, samt att AA-deltagande i normalfallet inte medför 
några allvarligare biverkningar. En annan kritiker är vetenskapsfilosofen Moberger (2012) som 
i en webartikel på Vetenskap och Folkbildnings hemsida hävdar att tolvstegsrörelsens 
antaganden är pseudovetenskapliga. Detta motsägs inte av Valiant (2005, s. 434-435) som dock 
drar slutsatsen att även om många av AA:s grundläggande antaganden, exempelvis 
sjukdomsbeskrivningen och det framhållna behovet av en högre makt, inte är vetenskapligt 
baserade så visar tillgänglig forskning att AA är det mest effektiva medlet för långsiktig 
återfallsprevention som finns tillgängligt. 

Mera intressant ur pedagogisk synvinkel är däremot vad Hoffmann (2006, s. 689) beskriver 
som AA:s sociala kontrollmekanismer. Dessa utgörs enligt henne främst av skvaller och kritik 
och hon har också kartlagt hur dessa maktmedel i huvudsak används av högstatusmedlemmar 
gentemot personer med lägre status och kan ligga i linje med min egen observation ovan av hur 
gruppen hanterar en nybörjare som avviker från temat. Detta kan tyckas rimma illa med 
exempelvis Borkmans (2006, s. 159) beskrivning av den egalitära organisationens värnande om 
mänsklig värdighet. Hursomhelst så tycks vi människor ha en fallenhet för hierarkier och AA 
består av människor. Hoffmann (2006, s. 676-677) menar att även om externa statusmarkörer 
såsom titlar och ekonomisk framgång spelar liten roll inom AA så finns det ett interna faktorer 
som ger status inom gemenskapen. Nykter tid är en sådan liksom goda kunskaper om AA:s 
litteratur och en ”bra story” om sin nykterhet och en god förankring i såväl programmet som 
gemenskapen.  

Dessa faktorer spelar kanske mindre roll i en liten lokal AA-grupp på landsbygden, som den 
som är aktuell i denna studie. I större städer med flera grupper och där s.k. talarmöten är mera 
frekventa kan dessa hierarkier bli mera synliga. Där kan vissa medlemmar få närmast 
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stjärnstatus som uppskattade talare och sponsorer åt åtskilliga andra medlemmar. Det medför 
då också en viss status att ha en viss sponsor. Trots att organisationen vinnlägger sig om att 
vara så jämställd och demokratisk som möjligt och att traditionerna begränsar möjligheterna till 
formell maktutövning så består gemenskapen av människor och behovet av rangordning tycks 
vara djupt inetsat i den mänskliga naturen. Dessutom förekommer givetvis konflikter, 
utfrysning, förtal och allahanda andra mindre klädsamma mänskliga beteenden inom AA 
liksom i det övriga samhället. En annan företeelse är det så kallade ”13:estegandet”. När 
personer med längre nykter tid, oftast män, raggar upp nykomlingar, oftast kvinnor. Detta 
beteende ses dock inte med blida ögon inom AA utan betraktas som utnyttjande av sårbara 
människor. De personer som beter sig på detta sätt blir oftast illa sedda och närmast utfrysta 
inom AA men traditionernas utformning gör det närmast omöjligt att utestänga dem från 
mötena. Däremot brukar erfarna medlemmar försöka varna nykomlingar för dessa företeelser 
och hänvisa till principen att män hjälper män och kvinnor hjälper kvinnor. Sammanfattningsvis 
kan man säga att AA:s upplägg, trots sin inriktning på självförbättring, inte utgör något vaccin 
mot destruktivt mänskligt beteende.  

Intervjuresultat 
Efter att ha analyserat den inbyggda pedagogiken i Anonyma Alkoholisters sociala praktik 
följer nu ett försök att tränga in i några deltagares livsvärldar för att förstå hur dessa upplevt att 
deltagandet i detta sammanhang har påverkat deras lärandeprocesser och upplevda identitet. 
Det gemensamma för respondenterna tycks vara en upplevelse av en djup kris, närmast ett 
personligt haveri, de smärtsamma konsekvenserna av deras drickande gör det uppenbart att 
deras verktyg för att hantera sig själva och världen inte längre fungerar utan att någon form av 
förändring är nödvändig. Någon form av yttre påtryckning är också vanligt förekommande.  

Vägen in i AA 
Bengt blev mer eller mindre tvingad in i en behandling av sin dåvarande arbetsgivare. Den var 
tänkt att vara fyra veckor men han blev utslängd efter tre på grund av att han inte följde 
planeringen utan tog en ledighet på eget bevåg. Under behandlingen blev han bekant med AA 
genom de besök på möten som behandlingshemmet ombesörjde. Även om Bengt fortsatte 
dricka ett tag efter att han kommit hem så var det något där som attraherade honom, som han 
själv uttrycker det: 

Och jag kan säga att i och med att vi var tvingade att gå på AA-möten så nånstans i allt kaos och allt som 
snurrade i huvudet så kunde jag skönja att det fanns ett hopp om jag håller mig till de här sjysta killarna 
och tjejerna, så tänkte jag. 

Trots detta så krävdes det att hans son hämtade honom och mer eller mindre med våld körde 
honom till ett AA-möte på hans hemort för att han skulle sluta dricka och komma igång med 
sitt deltagande och han har varit nykter sedan dess. 

K-G hade sin första kontakt med AA redan 1988, han låg då inlagd för avgiftning på sjukhuset 
då en AA-medlem som bedrev uppsökande arbete där kontaktade honom. Han hade då inte hört 
talas om AA tidigare men fick ett exemplar av Stora Boken som han då inte ens öppnade. Vid 
utskrivningen kom denne man och mötte upp honom och tog med honom på ett möte. 

Jag ville väl egentligen inte med var så psykiskt klen att jag inte hade någon motståndskraft. Efter det så 
gick jag på möten ett tag här i stan men sen slutade jag att gå och började dricka igen. Jag gjorde ju inget 
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arbete, jag gjorde ju ingenting, jag var ju bara nykter i stort sett. Så det blev fler avgiftningar och en 
behandling och gick på möten till och från men fick aldrig till det. 

K-G höll kontakten med AA under ett antal år, gick på möten i perioder och drack där emellan. 
Trots det var det något som drog honom tillbaka, känslan av gemenskap var attraktiv. Under 
dessa år for han väldigt illa i missbruket såväl psykiskt som fysiskt och var i verkligt dåligt 
skick det sista året och var till slut helt socialt utslagen.  Under den perioden hade han också 
slutat att gå på AA helt och beskriver sig själv som totalt uppgiven. En avgörande händelse var 
när hans mor dog och han tvingades att återvända till hemstaden och återigen började besöka 
AA. Helt plötsligt kunde han förbli nykter och beslöt sig för att stanna kvar i hemstaden. Det 
blev början på vad som i nuläget blivit närmare 23 år av obruten nykterhet. K-G har en egen 
teori om vad som var annorlunda denna gång. 

I stort sett så var jag ju levande död, helt slut och i mentalt väldigt dåligt skick, men jag trivdes ju med 
texterna och med själva varandet i AA så att säga, rutinerna som fanns gav mig mycket. Jag hittade ju en 
sponsor också med bra idéer kring tillfrisknande i AA, och det var ju ganska bra för då fick jag ju lite mera 
styrsel på det här. 

Här ser vi ett exempel på hur de olika delarna av AA:s pedagogik samverkar. KG trivs med 
mötena, växelspelet mellan deltagandet och de förtingligande artefakterna, texter och ritualer, 
skapar trygghet och approprieras steg för steg. Dessutom får han personligt stöd av en sponsor 
som introducerar honom i programdelen vilket ytterligare befäster hans tillhörighet och bidrar 
till processen att internalisera AA:s normer och principer. 

Lars har en annan historia, han gjorde en behandling 2002 och gick efter det på AA i sex år 
varefter han tog ett återfall som varade i omkring tre år. Även här krävdes det att omvärlden 
grep in, han dömdes till ett fängelsestraff som övergick i en behandling mot slutet varefter han 
återigen slussades ut till sin hemort. Lars beskriver sin första period inom AA som att han var 
besökare snarare än deltagare. Han beskriver sig själv som nykter men inte tillfrisknande. 

Jag gick dit och nånstans trånade efter det här som en del gubbar hade, det här tillfrisknandet. Jag förstod 
inte riktigt att det var det då men tyckte att det skulle ju jag också ha, det skulle på nåt vis smitta av sig som 
influensan. 

Lars beskriver det som att hans tillfrisknanderesa började där på häktet där han kände att han 
inte orkade kämpa längre utan på något sätt gav upp och accepterade sin situation. Han gick 
även ner på knä och bad till Gud för första gången. Under anstaltsvistelsen så sköte han sig väl 
och fick komma till en behandling där han blev rekommenderad att börja arbeta med AA:s steg. 
Han påbörjade arbetet men fullbordade det inte, kom hem och började gå på möten. En helg när 
hans sambo var bortrest var det dags igen.  

 Det blev ju en sån här klassisk repetition av hur det såg ut innan jag påbörjade den här resan, fem, sex 
halvlitrar öl och sen började jag ju ringa så innan klockan var 10 på kvällen hade jag ju hunnit få i mig både 
alkohol, hasch och amfetamin. Och sen var det ju bara att åka hem och sätta sig och gunga, va fan gjorde 
jag så här för? Då blev jag faktiskt riktigt förbannad på mig själv, fast på ett bra sätt. Jag hade ju bestämt 
mig liksom.. Då blev det väldigt tydligt för mig att jag inte gör tillräckligt för att hålla mig ifrån det här. 

Han gick på ett möte och delade om sin situation, hur han kände, och att han också ville ha 
någonting att ge bort. Efter mötet blev han erbjuden sponsorskap av en annan AA-medlem 
vilket han accepterade. Denna händelse blev upptakten till Lars rörelse mot fullständigt 
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deltagande i AA och han har också varit nykter sedan dess. Här var det en insikt om att inte 
göra tillräckligt som blev avgörande. Den deltagarbana Lars tidigare valt medförde inte en 
tillräckligt stor förändring för att stabil nykterhet skulle vara möjlig för honom. När han däremot 
höjde nivån på sitt deltagande till att omfatta samtliga tre delar blev det möjligt för honom att 
tillägna sig de verktyg han behövde för att klara av att hantera livet som nykter. 

Märta beskriver hur hon till en början drack normalt som hon säger men att hon efter att fall 
slog sönder axeln och blev sjukskriven och så småningom fick sjukbidrag. Detta ledde till att 
drickande eskalerade och att hon så småningom drack dagligen. 

Då satt jag ju hemma och började dricka även på vardagarna. Normalt drickande var det från början men 
sen satt jag ju där och drack, survin och öl, det blev mycket öl. Då bestämde jag nån dag att jag inte kan 
hålla på så här och då försökte jag sluta själv men det gick bara ett halvår. 

Hennes försök att sluta dricka på egen hand misslyckades och efter ytterligare en period av hårt 
drickande satte hennes yngsta dotter en gräns vilket inte föll i god jord. Märta tyckte inte att 
någon annan skulle tala om för henne vad hon skulle göra utan hävdade att hon själv visste bäst 
och skulle klara av det här på egen hand. Till slut blev det för mycket för henne, drickandet i 
kombinationen med att inte få träffa dottern plågade henne och hon närmade sig ett beslut. 
Innan dess skulle hon dock ta ett farväl av alkoholen och bestämde sig för att ta en sista vända 
mellan torsdag och söndag.  

Sen bestämde jag helt plötsligt att nu får det vara nog, för jag längtade ju efter ungen då. Jag tänkte att nu 
ska jag supa i fyra dagar här, jag åkte ner på torsdagen och så drack jag torsdag till söndag, jag mådde ju 
skitdåligt då och var inte utanför dörren utan bara tyckte att nu jävlar ska jag må dåligt. 

På tisdagen tog hon kontakt med socialtjänsten och skulle då först inte få någon hjälp då hon 
ansågs för gammal för att passa in i öppenvårdsgruppen. Märta stod emellertid på sig och det 
slutade med att hon fick påbörja en öppenvårdsbehandling på fem veckor. Därigenom kom hon 
i kontakt med AA då det ingick i behandlingen att gruppen skulle gå på möten tillsammans med 
personalen.  

” och jag tänkte när jag satt där att fan det här låter ju bra. Det passar nog mig det här, fast jag 
hade ju sagt hela tiden att jag aldrig skulle gå på AA. På den vägen började det.” 

Märta insåg att det här var något hon verkligen behövde för att klara av sin nykterhet men hon 
kände sig osäker och hade emellanåt ett motstånd mot att gå dit. 

Då satt jag mest och lyssnade, säkert en 3-4 månader och bara sa mitt namn, innan jag vågade säga något. 
Ju mer jag gick så tog jag på mig att koka kaffe, hela tiden då. På den tiden hade vi en 3-4 möten i veckan 
och jag tog på mig den där nyckeln hela tiden för då visste jag att jag måste gå. 

Hon valde alltså tidigt att gå in i service, att ta nyckeln till nästa möta var ett åtagande som 
gjorde henne tvungen att ta sig dit. En strategi för att säkra sitt deltagande från gång till gång. I 
hennes fall tycks en annan, minder intensiv nivå av deltagande vara tillräcklig. Att komma iväg 
till lokalen och lyssna på andra i kombination med enklare serviceuppdrag har räckt för att hon 
ska få förmågan att leva utan alkohol. Genom att ändå ta sig dit, lyssna och göra enklare service 
påbörjar även hon en lärprocess och börjar identifiera sig med AA:s budskap.  
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När det gäller Bengt såg det lite annorlunda ut. Han bodde då i en mindre ort i Dalarna där AA 
var tämligen nytt och gemenskapen liten. Det fanns ett möte i veckan och det var enbart ett fåtal 
medlemmar. Detta medförde att Bengt redan från start fick lov att börja göra service i form av 
att ta nyckeln, låsa upp och koka kaffe. 

Så nyckeln och kaffekokare det var vad vi gjorde, och steg 1-3, vi pratade inte om sponsor, det hade inte 
ramlat in riktigt uppe i Dalarna. Man gick på möten, man läste stegen och man kunde samtala om dem och 
förstå litegrann och sen fick man väl greja det här på egen hand. 

Det saknades alltså såväl en etablerad struktur som djupare kunskaper om AA:s upplägg men 
Bengt tog ändå genast sikte på fullständigt deltagande och uppger att AA-litteraturen betytt 
mycket för honom. Bengts historia går hand i hand med AA:s framväxt i Dalarna, i takt med 
att gemenskapen tar form så växer han sakta in i nykterheten och programmet. 

Men vi åkte runt i hela Mellansverige och gick på möten då vi inte hade nånting annat att göra vi var ju 
arbetslösa alla tre. Och vi samtalade i bilen och jag fattade inte hur fan nån kunde styra det här men där 
hände det också massor med saker kan jag förstå idag. Och då började nånting hända i mig, efter tre, fyra 
år. det blev mera förstånd i mig.. 

..Och i den här vevan började vi också prata om sponsor och vi började också prata om att göra stegen och 
att göra dem tillsammans vilket vi också gjorde efter bästa förmåga. Det fanns nån i Falun som hade lite 
längre nykterhet och honom använde jag också som sponsor. Det var inte som det är idag, men det var 
mycket hålla sig till de principer som AA angav, att ha dagliga rutiner, först och främst att läsa dagliga 
reflektioner, tända ett ljus och fundera litegrann över dagen som ligger framför en.  Gör en avstämning när 
du går och lägger dig och tacka Gud såsom du uppfattar honom, det är en princip. Sen står det ju också att 
jag ska arbeta efter bästa förmåga i stegen vilket jag också har gjort. 

Bengt beskriver alltså en mera långsam process där han börjat med bara deltagande på möten 
samt enklare service och sedan sakta, över en period av många år tagit till sig del efter del av 
allt om AA innehåller.  

Exemplen ovan belyser att det kan finnas olika vägar in i samma pedagogiska kontext och att 
olika metoder kan leda till likartat lärande. Lars vandrar in och ut som besökare i en etablerad 
social praktik. När han väl inser att han måste välja en inåtriktad deltagarbana för att få det 
resultat han eftersträvar finns det en snitslad bana som leder honom via stegarbetet in mot 
fullständigt deltagande.  

K-G valsar också in och ut i AA under närmare ett decennium. Han går ner sig mer och mer 
under dessa år och är till slut i ett närmast katastrofalt skick där han inte orkar kämpa längre. 
Han gör ett sista försök och lyckas med desperationen som drivkraft klänga sig kvar tillräckligt 
länge för att hitta en sponsor som är beredd att ta sig an honom och vägleda honom i 
tillfrisknandet. 

Bengt kommer till en föga utvecklad social praktik där han omedelbart deltar fullt ut och i takt 
med att praktiken utvecklas växer han in i densamma. Det är först efter några år, när gruppen 
sökt sig utåt för att tillägna sig ny kunskap och ta del av andras erfarenheter som han får 
möjlighet att ge sig in i stegen tillsammans med en sponsor. Trots detta har han lyckats hålla 
sig nykter och tycks också ha lärt sig och utvecklats en hel del redan innan dess, genom service, 
litteraturstudier och i umgänget med andra medlemmar. 
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Märta kommer efter misslyckade försök att klara det på egen hand i kontakt med AA, som hon 
känner en viss skepsis gentemot. När hon väl kommer dit inser hon att detta kan vara hennes 
räddning så även hon börjar tidigt med service, I detta fall som en uttalad räddningsplanka för 
att ”bli tvungen” att fortsätta gå. Från början vågar hon knappt prata i gruppen men kämpar sig 
ändå kvar och blir så småningom alltmer delaktig och hemmastadd. 

Det gemensamma för dem alla är ändå upplevelsen av att livet inte längre fungerar och att en 
förändring är nödvändig. Problemförståelsen beskrivs som viktig av samtliga deltagare och den 
utgör ju också en central del i AA:s budskap. Flera respondenter berättar om vikten av att förstå 
AA:s beskrivning av alkoholism det så kallade sjukdomsbegreppet som även utgör en stor del 
av första steget. Acceptans av problemet och villighet att genomföra förändringsarbete benämns 
av deltagarna som kapitulation, en vanlig term inom AA, och som en avgörande och befriande 
upplevelse. 

Möten 
Samtliga respondenter beskriver mötena som ytterst viktiga för dem och att dessa tillfällen är 
högprioriterade inslag i deras tillvaro. Möten ger kunskap, insikter och en känsla av gemenskap 
och tillhörighet. Dessutom beskrivs de ha en direkt positiv inverkan på individernas känsloliv, 
som Bengt säger: 

” Och jag kan se hur den här enorma inre stressen som finns med den här sjukdomen, hur den 
sjönk när jag hade varit på ett möte.” 

Liknande yttranden fälls av samtliga respondenter och det beskrivs som att det ritualiserade 
tillvägagångssättet vid mötena ger en trygghet och stabilitet i tillvaron. Mötesmanualer och 
texter, AA-budskap förtingligat i sociokulturella verktyg som skapar en struktur för deltagande 
där budskapet så småningom internaliseras. Särskilt under den första tiden tycks möten utgöra 
något av en livlina för samtliga respondenter där det upplevda känslomässiga stödet attraherar, 
men som också bidrar till lärande genom deltagande. Flera beskriver hur de gick på alla möten 
som fanns och gärna reste till andra orter för att kunna gå på fler möten. Över tid tycks dock 
mötesgåendet stabiliseras på en mera balanserad nivå samtidigt som motiven för att gå dit 
förändras. K-G beskriver denna process: 

Jag har ju slutat sitta och ösa ur mig mina problem på mötena utan oftast får jag lyssna på andras, jag får 
en bit av tillfrisknande och får dela med mig lite av mig själv. Man försöker föra ett budskap om 
tillfrisknande vidare utan att falla in i en lärarroll och börja mästra folk. 

Från att gå dit för att lasta av sina egna problem och söka stöd blir det alltså viktigare att själv 
vara ett stöd för andra och att försöka hjälpa dessa nyare medlemmar genom att dela med sig 
av sin erfarenhet. Mötesdeltagandet får alltså en förändrad betydelse över tid. Från att ha varit 
en desperat, hjälpsökande deltagare till att bli en person som går dit för att bidra innebär såväl 
en förändring av den egna identiteten som en möjlighet att uppleva sig själv som betydelsefull 
för andra. Detta beskrivs som mycket värdefullt av intervjupersonerna. Samtidigt betonar 
samtliga respondenter vikten av att fortsätta gå och menar att risken för återfall är överhängande 
för den som hoppar av. Såväl K-G som Lars har ju också direkta erfarenheter av att sluta gå på 
möten och därefter ”trilla dit” igen. Respekten för riskerna med avbrutet deltagande tycks inte 
minska med tiden, K-G som ändå varit nykter i närmare 23 år uttrycker det på detta vis:  
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” Den som slutar att gå efter exempelvis 15 år och lämnar tillbaka böckerna och tackar för sig 
har jag svårt att tro fixar det, för är man alkoholist och gör så då ligger inte fyllan långt borta.” 

Stegarbete 
Erfarenheterna av arbete med stegen skiljer sig åt mellan respondenterna. För Lars och K-G var 
stegarbete tillsammans med en sponsor det som fick AA att börja fungera för dem så pass att 
de uppnådde en stabil nykterhet.  Båda hade gjort flera försök med att bara gå på möten utan 
att lyckas. Bengt fick inte någon möjlighet att komma igång med stegarbetet förrän flera år men 
lyckades ändå hålla sig nykter och ta till sig en hel del av AA:s budskap på andra sätt. Märta 
uppger att hon aldrig gjort något stegarbete utan fått till sig budskapet genom att lyssna på 
möten. 

” Jag har ju inte gjort nåt stegarbete på riktigt eller varit på nån behandling, så att jag har ju tagit 
åt mig stegen här då. Det har betytt allt, det får jag lov att säga.” 

Såväl K-G som Bengt, de båda veteranerna, menar att stegarbetet såg annorlunda ut i när de 
påbörjade det, inte lika strukturerat och ”by the book” som idag och menar att det beror på att 
kunskapsnivån var låg. KG: 

På den tiden jobbade man i stegen annorlunda mot idag, inte alls lika strukturerat. Man checkade inte av 
steg efter steg utan man tog en bit här och en bit där som passade för varje steg. Så jag gjorde ju en hel del 
jobb där. Jag fick mycket stöd av honom i övrigt också. Sen har jag ju gjort stegen enligt Stora Boken 
senare. Det var inte så många som jobbade med stegen på den tiden. Det man hörde på mötena var ofta att 
folk funderade på att göra stegen, det var inte så många som var insatta i det heller. Där har ju utvecklingen 
gått framåt, hela AA i Sverige har ju tillfrisknat på ett sätt och börjat följa Stora Boken mera. 

Lars som kom in senare fick alltså en helt annan möjlighet till lärande än KG och Bengt. Vid 
den tidpunkten hade alltså AA i Sverige utvecklat sin pedagogiska praktik på ett sätt som börjat 
närma sig andra länder och kunde erbjuda honom en mera strukturerad deltagarbana redan från 
start. Alla de tre som gjort stegen beskriver det dock som en givande process som medfört ökad 
självkännedom och ett nytt sätt att hantera sig själva och relationen till världen omkring dem. 
Detta har dock inte kommit utan ansträngning och det har krävts att tillvaron blivit riktigt 
ohanterlig innan de varit beredda att genomgå denna process.  

Betydelsen av att på olika sätt hjälpa andra framhålls av samtliga respondenter. Även Märta 
som inte tycker sig gjort något stegarbete och därför inte gärna kan lära ut stegen beskriver 
vinsterna av ett mera osjälviskt förhållningssätt till andra människor. Hon gör service i AA och 
är stödperson åt handikappade äldre vilket hon ser som ett resultat av sitt AA-deltagande. 

Jag använder mina erfarenheter varje dag på något sätt. Jag har ju AA med mig hela tiden. Dom här tanterna 
jag jobbar som stödperson åt, där får jag ju tänka mig för hela tiden. En är ju autistisk och en är blind så jag 
får ju bemöta det där och då märker jag ju att det är saker som jag kanske aldrig skulle ha gjort förut som 
jag gör idag. 

De andra tre är också formella sponsorer i AA och hjälper nyare medlemmar att hitta vägen i 
programmet. Samtliga betonar den stora betydelse detta arbete har för dem själva. Att bli stärkt 
i sin egen nykterhet, få en känsla av att betyda något och få en fördjupad förståelse för AA:s 
program är fördelar som alla framhåller, men det kan också vara lärorikt på andra sätt. Lars 
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beskriver hur svårigheter i detta arbete kan leda till nya insikter och även medföra att han 
utvecklas som person: 

Ja, det är oerhört givande att få ge bort det jag fått själv. Sen kan det ju vara lite frustrerande ibland, det är 
ju inte alla som vill köra fullt ut. Men det är också väldigt givande för där får jag ju också jobba med mig 
själv. Dels får jag ju jobba med stegen om igen för mig själv, dels så får jag ju jobba med andra saker också 
den här, när sponsier inte är helhjärtade, där får jag ju också lära mig något. Att jag inte kan tvinga någon 
att tillfriskna, att det inte är självklart att andra ska se det här som jag gör det. Gör dom inte det så är ju det 
ok, det måste vara ok, det är en bra lärdom. Det kan man ju ta med sig till andra delar av livet. 

Här beskriver han alltså hur sponsiernas (den som sponsras) motstånd kan hjälpa honom själv 
att bli mera ödmjuk och förstående. Detta är två exempel på egenskaper som värderas högt i 
AA och som utgör centrala principer i AA:s filosofi där de gärna framhålls som motmedel mot 
alkoholistens grandiositet och egensinne. Lärandet i AA sker ofta ”the hard way” och det ingår 
i AA:s kultur att se motgångar och svårigheter på detta sätt, som möjligheter till tillväxt och 
utveckling. Detta erbjuder också dessa människor en möjlighet att skapa mening i livets 
missräkningar, livssituationer som tidigare ofta enbart fungerat som anledningar för att ta till 
flaskan.  

Servicearbete 
Samtliga fyra respondenterna är dessutom delaktiga i service och framhåller det som en viktig 
del av tillfrisknandet. Vikten av service framhävs också officiellt från AA:s sida då det 
organisationen helt och hållet bärs upp av frivilliga insatser och frivilliga bidrag från 
medlemmarna. För respondenterna i denna studie är det dock främst betydelsen för den 
personliga utvecklingen som framhålls. Bengt säger: 

 Service i olika former det var också en princip som var jätteviktig, att det här så att säga fick snurra runt 
och det kan jag ju se idag att det handlade om att jag bröt mitt ego och fick göra något för andra människor 
utan att få betalt och det hade jag ju levt på, att alltid ta betalt. 

Här betonas alltså det ideella inslaget som viktigt för att krympa egot, något som är centralt i 
AA:s budskap då alkoholistens själviskhet anses vara ett huvudproblem. Att motverka denna 
själviskhet i handling för att bli en bättre människa är en central del av AA:s budskap och den 
typen av verksamhet anses ha ett stort värde.  

KG beskriver en annan aspekt av utveckling genom service: 

Dels har jag ju blivit mycket kunnigare inom allt som rör tillfrisknande och AA, fått en historisk förståelse 
men det blir ju en del konflikter också, många har ju nån obehandlad bit av sin alkoholism som kan orsaka 
problem. Men det här leder ju också till något, man behöver inte se det som misslyckande, man har ju alltid 
något att lära sig av det också.  Jag har blivit tvungen att göra självrannsakan, som alkoholist är det ju lätt 
att återfalla i grandiosa självbilder, harm och dömande och service är ju ett perfekt sätt att bearbeta sånt. 

Förutom det rena faktabaserade lärandet kring allt som tillhör AA framhåller även Bengt ett 
exempel på det erfarenhetsbaserade lärande genom motgångar som hålls så högt inom AA. När 
människor med interpersonella svårigheter tvingas samarbeta för ett syfte som de upplever som 
livsviktigt öppnas möjligheter till att lära sig nya sätt att vara i förhållande till sina 
medmänniskor och den värld man ingår i. Att detta sker i en normativ kontext där ödmjukhet 
och välvilja premieras samtidigt som egensinne och prestige kopplas samman med bristande 
tillfrisknande utgör en stödjande faktor för detta lärande.  
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Förändringar 
Samtliga beskriver också en personlig förändringsprocess av djupgående natur med många 
gemensamma drag. De problem de beskriver sig ha haft tidigare stämmer ganska väl med AA:s 
syn på den typiske alkoholisten. Bengt ger att exempel på det hänsynslösa egensinne som styrde 
hans liv. När hans fru klagade över hans drickande hade han en radikal lösning på det problemet: 

Jag fixade en bostad åt dem. Alltså jag kan se hur vansinnigt, över en dag bara, jag jobbade ju åt Skanska 
så jag hade ju tillgång och ett kontaktnät så att det fixade jag åt dem och så kom jag bara hem och sa att nu 
får ni flytta. Oj, så sjuk var jag. 

Idag har han ett helt annat förhållningssätt till sin omvärld: 

Tidigare kunde jag ju hetsa på allt och allting va, idag vågar jag ju faktiskt lyssna på människor som pratar. 
Nyfikenheten har vuxit alltefter som åren har gått, att utveckla mig själv. Inte för att bli bättre än nån men 
för att ta del i andra människors, en nyfikenhet på andra människor som jag aldrig tidigare haft. Inte ens 
som liten det har bara varit jag, jag och jag. 

Att ha blivit lugnare, kunna lyssna på andra och ta hänsyn är förändringar som genomgående 
beskrivs av respondenterna. Att ha utvecklat ett intresse för saker utanför sin egen snäva 
intressesfär är en annan, och överlag beskriver deltagarna hur deras AA-erfarenheter kommer 
till nytta även i deras övriga liv. Hur såväl personliga som professionella relationer fungerar 
bättre och hur livet fått en ny mening. Lars beskriver hur hans förhållande till sambon och de 
vuxna barnen fungerar bättre och hur han hanterar den chefsroll han har på jobbet på ett nytt 
sätt. 

Jag märker ju när vi har möten på jobbet så handlar det ju mycket mindre om mig och jag försöker tänka 
att vi alla är jämlika och jag gör den här lilla biten. Andra kan ju faktiskt ha en del att komma med och det 
försöker jag ju tala om för mig själv. Blås inte upp dig som en ballong och att alla ska dansa efter min pipa. 
Det är väl nån form av ödmjukhet som jag fått härifrån, av att göra service och sådär. 

Det är tydligt att samtliga respondenter internaliserat AA:s begreppsvärld och filosofi samt att 
de omfattar det normsystem som förmedlas i AA:s budskap. Den upplevda rörelsen från en 
egensinnig och självrättfärdig egoist till en person som strävar efter att tillämpa ödmjukhet och 
välvilja i relation till andra människor går som en röd tråd genom samtliga berättelser och 
vittnar om en stark identifikation med AA. Samtliga uppger också att deras identitet som AA-
medlemmar är stark och att denna förankring utgör något av ett fundament i deras liv. Deras 
deltagarbanor kan alltså förstås som inåtriktade och har lett dem alla till ett fullständigt 
deltagande, med ett djupgående lärande och en stark påverkan på den egna identiteten som 
följd. 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Samtliga deltagare i denna studie har uppenbarligen valt en inåtriktad deltagarbana vilket över 
tid lett dem till ett fullständigt deltagande och en stark identifikation med AA (Wenger, 1998, 
s. 154). Gemensamt för dem alla är också att de har befunnit sig i en extremt ohanterlig 
livssituation som motiverat dem till att göra de ansträngningar som krävs för att uppnå en 
förändring. Inom tolvstegsrörelserna beskrivs detta ibland som att nå sin personliga botten. 
Ileris (2015, s. 118) menar att den typ av lärande som utvecklar och förändrar personligheten 
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ofta utgår från en störning i balansen, personligt eller socialt och att detta kan vara en viktig 
beståndsdel i vad han benämner som lärandets drivkraftsdimension. Detta blir tydligt i de ovan 
presenterade intervjuerna, deras sätt att vara i världen fungerar inte längre så en förändring blir 
livsnödvändig. Exakt var denna gräns går tycks vara ytterst individuellt, somliga behöver 
uppenbarligen åsamka sig objektivt sett större problem än andra men den gemensamma 
nämnaren framstår som att man nått en punkt där det får vara nog. Den inbyggda pedagogiken 
i AA fångar upp och förstärker denna drivkraft på ett ytterst effektivt sätt. AA:s beskrivning av 
alkoholism betonar det hopplösa i situationen samtidigt som det finns ett budskap om hopp för 
den som anammar AA:s erbjudande. Litteraturen och de personliga berättelserna återkommer 
ständigt till detta tema, resan från ett hopplöst tillstånd till ett fungerande och harmoniskt liv. 
Sammantaget bildar dessa komponenter ett kraftfullt budskap som stärker motivationen till 
fortsatt förändringsarbete.  

Det är också ett genomgående tema hos respondenterna att det inte räcker med att sluta dricka, 
flera av dem har ju gjort sådana försök. En återkommande upplevelse är att det krävs att man 
gör någon form av arbete för att klara av att hålla sig nykter. Den personlighetsförändring som 
samtliga deltagare vittnar om beskrivs som ett resultat av detta arbete. Rent konkret kan det se 
lite olika ut, vilka delar av AA:s pedagogiska upplägg som betonas skiljer sig åt mellan 
individerna. Detta leder till slutsatsen att AA:s pedagogik måste ses som en helhet, en 
uppsättning normer och principer som alla genomsyrar de olika delarna; mötena, 
stegprogrammet och servicearbetet och att människor kan fokusera på olika delar av denna 
pedagogiska kontext och ändå uppvisa likartade typer av lärande. Best et al. (2016, s.116) 
beskriver ju hur tillfrisknandeorienterade gruppnormer gradvis och över tid internaliseras och 
hur gamla normer som främjar aktivt missbruk gradvis klingar av. Ett par av respondenterna i 
denna studie beskriver denna process som att växa in i nykterheten.  

Davis och Jansen (1998, s. 173) hävdar att AA har en normativ struktur vilket överensstämmer 
med resultaten i denna studie. Den starka betoningen på s.k. andliga principer vilka i praktiken 
är normer har en stark inverkan på medlemmarnas beteende. Att vara ilsken, självhävdande 
eller bitter ses som symtom på obehandlad alkoholism och utgör därför oönskade beteenden för 
en AA-medlem. En av respondenterna säger detta rakt ut då han beskriver 
samarbetssvårigheterna i servicearbete som en möjlighet att slipa på dessa defekter. Att uppvisa 
sådana beteenden ger en statussänkning medan att böja på nacken och visa ödmjukhet ger en 
höjning av den personliga statusen. Förändring i riktning mot tillämpning av AA-principer 
upplevs alltså som eftersträvansvärt av personer som internaliserat AA:s normsystem samtidigt 
som det påverkar uppträdandet hos personer som eftersträvar social tillhörighet i detta 
sammanhang.  

I analysen av AA.s inbyggda pedagogik framgick att förändringsprocessen genom arbetet med 
AA:s 12 steg kan förstås som transformativt lärande. Utifrån intervjuresultaten kan man dra 
slutsatsen att även engagemang i de övriga delarna av upplägget också kan leda till 
transformativt lärande vilket även ligger i linje med Ileris (2015, s. 70), som hävdar att sådant 
lärande ofta sker över tid och att de sociala relationerna är viktiga i en sådan process. Hodge 
(2014, s. 174) menar att en transformativ lärobana kan uppkomma i skärningspunkten mellan 
olika sociala praktiker med sinsemellan oförenliga normsystem. Att AA är en väl definierad 

22 
 



social praktik där normsystemet och den gemensamma meningen är framförhandlade i ett 
samspel mellan deltagande och förtingligande (Wenger, 1998, s. 62) är tydligt. Att deltagarna i 
denna studie beskriver ganska likartade ”alkoholistiska” normer och beteenden har också 
framgått av intervjumaterialet. Kan man då se den aktiva alkoholismen som en form av social 
praktik? Hade frågan gällt kriminella narkomaner med en tydlig tillhörighet till en definierad 
subkultur hade det varit en sak men dessa människor har ju en helt annan social situation där 
de till stora delar varit etablerade i samhället och i vissa fall knappt haft något umgänge med 
andra alkoholister utan huvudsakligen druckit i sin ensamhet. Visserligen säger Wenger (1998, 
s. 159) att identiteten bör förstås som skärningspunkten mellan de olika sociala praktiker vi 
tillhör, och vissa av de attityder som respondenterna vittnar om kan ses som en förvrängning av 
svensk majoritetskultur. Betoningen på att vara duktig på sitt arbete och att andra då inte ska 
bry sig är ett exempel på detta. Å andra sidan kan säkert vissa av dessa gemensamma 
personlighetsdrag vara effekter av drickandet i sig samt av behovet av att rättfärdiga och 
förklara bort ett destruktivt beteende som i grund och botten strider mot individens 
grundläggande värderingar. Oavsett orsak till att dessa gemensamma ”alkoholistiska” 
karaktärsdrag så uppstår det en kollusion mellan rivaliserande normsystem när en person av 
denna typ kommer till AA vilket öppnar möjligheten till en transformativ deltagarbana. 

Best et al. (2016, s. 112) framhåller att det finns starka belägg för att enbart själva tillhörigheten 
till en stödjande social grupp är betydelsefullt för tillfrisknandet. Behovet av gemenskap och 
tillhörighet beskrivs också som en stark drivkraft av deltagarna i denna studie. Flera av dem var 
ytterst ensamma innan de kom till AA då ingen längre orkade ha med dem att göra. AA erbjuder 
en gemenskap, acceptans, trygghet och ett tydligt syfte, en utlovad lösning på alkoholproblemet. 
Möjligheten att tidigt börja engagera sig i detta projekt hjälper till att skapa en känsla av 
delaktighet och att snabbt komma in i de ritualiserade mötesformerna skänker en känsla av 
stabilitet och identifikation. Respondenterna i denna studie beskriver vikten av identifikation 
under den första tiden, att kunna relatera till det som sägs och tänka att ”kan de så kan jag”. 
Resultaten ligger i linje med vad Guan och So (2016, s. 598) hävdar, att identifikation med en 
grupp leder till att det upplevda sociala stödet upplevs som starkare, detta leder i sin tur att 
tilltron till den egna förmågan ökar när det gäller att utöva positiva beteenden som ligger i linje 
med gruppens syften. En annan koppling mellan identifikation och kompetens görs av Wenger 
(1998, s. 153) när han hävdar att medlemskap i en social praktik blir till en identitet i form av 
kompetens. Lärandet och utvecklandet av ny kompetens som engagemang i AA innebär blir 
alltså en del av den identitetsförändring, den blivandeprocess som respondenterna i denna studie 
beskriver. Att vara AA-medlem, nykter alkoholist innebär alltså att behärska vissa saker. Först 
och främst att kunna vara nykter men även att kunna rutinerna kring möten, vara bevandrad i 
AA-litteratur och kunna följa de normativa inslagen i AA:s filosofi och de sociala koderna 
vilket gör att man känner sig delaktig och hemmastadd i gemenskapen. Säljö (2000, s. 644) 
beskriver också hur processen att gå från nybörjare till erfaren medlem förutom att medföra en 
identitetsförändring också medför ett förändrat ansvar. Resultaten i denna studie tyder på att 
detta gäller dessa respondenter. Vikten av att bidra och föra budskapet vidare framhålls i 
samtliga intervjuer.  
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Genomgående för intervjuresultaten är också den vikt respondenterna lägger vid betydelsen av 
servicearbete när det gäller identifikation och delaktighet. Subbaraman et al. (2011, s. 122) 
påvisar ju ett samband mellan engagemang i service och bestående nykterhet, dessutom för 
vanligtvis svårbehandlade grupper. Resultaten i denna studie ligger i linje med detta. Deltagarna 
framhåller undantagslöst vikten av service och dess positiva effekter. Ett åtagande att komma 
tillbaka, lärorikt och utvecklande är några av de omdömen som fälls. Utöver detta så leder ju 
den kompetenshöjning som servicearbetet ger också till en starkare identifikation med det 
sociala sammanhanget om man ser identitet som en form av kompetens. Detsamma gäller för 
sponsorskap, vilket i sig också får anses utgöra en form av service. Crape et al. (2001, s. 298) 
har påvisat ett starkt samband mellan att vara sponsor och att upprätthålla stabil nykterhet. 
Resultaten i denna studie tyder på att det är samma mekanismer bakom detta som bakom 
servicearbetets effekt. Respondenterna uppger att det osjälviska inslaget och upplevelsen att 
kunna betyda något positivt för någon annan är viktigt för dem. Det sponsorskap tycks ge utöver 
detta är en fördjupad förståelse för och upplevelse av stegprogrammet. Att vägleda någon annan 
genom stegen innebär ju att man gör dem själv på samma gång som en av deltagarna uttryckte 
det. Rent pedagogiskt kan man ju se det som att det inte är möjligt att undervisa utan att själv 
lära sig någonting, att lärande inte är överföring från en till en annan utan ett gemensamt 
deltagande där båda parter utvecklas.   

Vad som också är tydligt hos deltagarna i denna studie är den starka önskan om att fortsätta 
tillhöra AA. Såväl Best et al. som Guan och So framhåller ju vikten av socialt stöd och andra 
studier som Witbrodt et al. (2012, s. 38-39) påvisar sambandet mellan fortsatt deltagande och 
stabil nykterhet. Detta är också en central aspekt av AA.s budskap; att fortsatt engagemang i 
AA närmast utgör en förutsättning för bestående nykterhet. Denna aspekt berörs av 
respondenterna men de lägger ännu större vikt vid den positiva upplevelse av deltagandet som 
de berättar om. Gemenskapen, lärande och utveckling, känslan av att kunna ge någonting 
tillbaka framhålls som motivationsfaktorer för fortsatt deltagande. Det finns alltså såväl morot 
som piska inbyggda i AA:s pedagogik men för dessa tämligen rutinerade medlemmar tycks 
moroten vara dominerande även om ingen av dem tycks underskatta riskerna för ett återfall. 

När man ställer intervjuresultaten mot resultaten av den teoretiska analysen av den kontextuella 
bakgrunden så blir det tydligt att detta är personer med en djup förankring i AA. De personliga 
berättelserna om slutfasen av drickandet och den personliga förändring som resan i AA medfört 
är som tagen ur AA-litteraturen. Det personliga haveriet, det desperata famlandet efter en 
lösning, inträdet i gemenskapen och det stegvisa växandet mot ett liv i nykterhet och harmoni 
är gemensamt för dem alla, även om givetvis deras personliga omständigheter varierar. Den 
personliga berättelsen är ju också ett viktigt inslag i AA. Davis och Jansen (1998, s. 180) 
beskriver AA som en narrativ gemenskap där identitetsförändring sker genom berättande av 
historier och där metaforer har en central roll. Berättelser om personliga erfarenheter på mötena, 
ofta med referenser till AA-litteratur, ritualer, deviser och slogans skapar en kulturell kontext 
som i formen av en pedagogisk praktik har en kraftfull påverkan på dem som deltar och då 
respondenterna i denna studie samtliga har en hög nivå av deltagande i AA är det knappast 
förvånande att dessa individer har en stark identifikation med AA och i praktiken är levande 
AA-budskap.  
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Metoddiskussion 
När det gäller frågan om huruvida lämpliga metoder använts för att studera detta ämne så får 
man ta sin utgångspunkt i det faktum att det som studeras är ett sociokulturellt sammanhang 
och det lärande som försiggår bland deltagarna i detta sammanhang varför en analys utifrån 
sociokulturell teori får anses vara tillämplig. Denna studie är ju uppdelad i två delar, dels en 
kontextuell bakgrundsanalys av den inbyggda pedagogiken i AA:s sociala praktik, dels en serie 
intervjuer med AA-medlemmar. När det gäller den första delen så har en kombination av 
metoder använts. Dels finns inslag av deltagande observation, dels är en analys av tryckt AA-
material som böcker och broschyrer genomförd. Under arbetet med denna studie har jag besökt 
ett antal AA-möten men jag har också använt mina tidigare erfarenheter i egenskap av mångårig 
medlem i AA. Jag har dock i den delen av arbetet försökt att mera ingående beskriva enskilda 
situationer som jag bedömt har något att säga om ämnet snarare än att utgå från en större mängd 
data. Detta medför att den delen av metoden får anses vara någon form av autoetnografi då mina 
egna tidigare bakgrundserfarenheter fått ta plats bland materialet. Bryman (2011, s. 380-386) 
beskriver en rad problem med etnografisk datainsamling som att få tillträde till miljöer, 
huruvida man ska dölja sin roll som forskare med mera. I mitt fall så har jag ju redan tillträde 
till den aktuella miljön och har heller inte gjort någon hemlighet av att jag studerar min 
”hemmagrupp” för detta arbete. Det autoetnografiska inslaget tog jag upp redan i 
metodbeskrivningen och denna subjektiva position medför som sagt såväl fördelar som risker. 

När man så kommer till analysen av det tryckta textmaterialet så föll det sig enligt min mening 
naturligt att analysera det utifrån ett sociokulturellt perspektiv. När man analyserar AA:s 
pedagogiska uppbyggnad blir det tydligt hur väl denna struktur passar in i olika beskrivningar 
av situerat lärande i sociala praktiker. Såväl Säljös (2011) som Wengers (1998) teoretiska 
bidrag är väl lämpade för att förstå detta ämne. Resultaten i denna studie pekar på att ett antal 
principer och normer är centrala i AA.s pedagogik och att dessa kan identifieras i samtliga delar 
av det material som studerats, samtidigt som de också kännetecknar helheten. Kroksmark 
(2011, s. 630-631) menar att socialt sammanhang och kultur är centrala för lärandet utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv och att kulturella artefakter har en viktig roll. I linje med detta kan 
man se såväl det tryckta materialet som normer och principer som artefakter vilka medieras i 
det sociokulturella sammanhang, den sociala praktik som AA utgör.  

Avseende intervjudelen så var min ambition att försöka förstå dessa människors upplevelser av 
den förändringsprocess som deltagandet i AA medfört. Bengtsson (2005, s. 41-43) menar att 
det krävs någon form av möte mellan människor för att forskaren ska få tillgång till andra 
människors livsvärldar. Han framhåller också den rena berättelsens värde i sammanhanget. I 
detta arbete har intervjudeltagarnas svar till stor del tagit formen av berättelser Jag upplever att 
ovanstående beskrivning stämmer väl med intervjusituationerna i denna studie. Kvale (1997, s. 
117-118) menar att intervjusituationen  

”är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. 
Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog” 
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I detta fall har ju båda parter ett starkt intresse av temat då jag själv delar stora delar av de 
erfarenheter som intervjupersonerna berättar om. 

Alvesson och Sköldberg (2017, s. 397-398) menar att man vid tolkning av en empiriskt 
beskrivande studie kan se materialet som konstruktioner av empiriska förhållanden. I detta 
arbete är det deltagarnas erfarenheter och upplevelser som står i fokus och inte direkt 
observerbara fenomen. Att det finns så stora likheter mellan intervjudeltagarnas berättelser kan 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv förstås som ett resultat av situerat lärande, där all mänsklig 
aktivitet såväl är en del av som bidrar till att rekonstruera den sociala kontexten (Kroksmark, 
2011, s. 632). Sociokulturell teori får alltså anses lämpad som teoretisk utgångspunkt även för 
analys av intervjumaterialet då det är tydligt att den studerade sociala praktiken har en tydligt 
sammanhållen inbyggd pedagogik bestående av samverkande sociokulturella artefakter. 

Vad gäller själva intervjusituationerna så var det problemfritt att få flyt i samtalet. Dessa 
människor är ju vana att tala om sig själva och dessutom har jag genom mitt arbete som terapeut 
mångårig erfarenhet av att samtala med människor. Enligt Kvale (1997, s. 136) behövs en 
kombination av ämneskunskaper och att behärska mänskligt samspel för att kunna genomföra 
intervjuer på ett tillfredsställande sätt och jag menar mig ha båda dessa kvalifikationer varför 
jag är nöjd med utfallet. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer där jag utgick 
från ett antal frågor och lät deltagarna tala fritt. De flesta frågor besvarades naturligt i deras 
berättelser och sedan kompletterade jag med att ställa de frågor som inte besvarats.   
Sammantaget bedömer jag att val av metoder liksom av teoretisk ansats får anses ha varit lyckat 
när det gäller att uppnå studiens syfte. 

Vid sidan av den bearbetade och analyserade datan har jag också låtit respondenternas egna ord 
ta ganska stor plats. Den personliga berättelsen har en stor betydelse i AA:s pedagogiska 
upplägg. Borkman (2006, s. 150) menar att den egna berättelsen, delningen, utgör det centrala 
i AA:s metod och Davis och Jansen (1998, s. 173) framhåller den personliga berättelsen som 
ett verkningsfullt meningsskapande redskap. Jag skulle personligen sträcka mig så långt som 
att hävda att det inte går att förstå AA utan att ta del av åtminstone några av dessa berättelser. 

När det gäller frågan om detta arbetes reliabilitet och validitet så menar Bryman (2011, s. 352) 
att extern reliabilitet handlar om frågan om huruvida ett arbete kan replikeras. Han menar att 
detta vanligen är svårt att uppnå vid en kvalitativ forskningsansats då sociala miljöer är 
föränderliga på ett sätt som omöjliggör replikerbarhet i ordets vanliga betydelse. Här ställer jag 
mig själv dock frågan om inte intervjudelen av denna studie skulle kunna ha någon form av 
replikerbarhet. Urvalet är ju tämligen snävt och består av människor som är väl etablerade i AA 
och har uppnått mångårig nykterhet. Det är alltså frågan om människor som har ”lyckats” inom 
AA och som närmast fullständigt har internaliserat det pedagogiska innehållet i AA:s sociala 
praktik. Det är inte otänkbart att en studie av andra personer med likartad nivå av deltagande i 
AA skulle kunna få snarlika resultat avseende hur dessa har påverkats av sitt deltagande. Detta 
kanske inte utgör replikerbarhet i klassisk mening men det är ändå en reflektion som väcks. 
Avseende den kontextuella bakgrundsanalysen av AA:s inbyggda pedagogik så utgör ju den en 
subjektiv tolkning varför frågan om replikerbarhet får anses vara irrelevant om inte direkt 
felställd.  
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Detsamma kan sägas om frågan om extern validitet i klassisk mening. Som Bryman (2011, s. 
352) säger så är det i princip omöjligt att generalisera denna typ av kvalitativa resultat till andra 
sociala sammanhang. När det gäller intern validitet så handlar det däremot om 
överensstämmelse mellan empiriskt material och teoretiska idéer, något jag själv bedömer att 
denna studie kan uppvisa då samstämmigheten mellan analysen av AA:s texter och deltagarnas 
beskrivningar av sina erfarenheter får anses hög.  

Även Fejes och Thornberg (2015b, s. 259) lyfter fram kritiken mot användandet av begrepp 
som reliabilitet och validitet när det gäller kvalitativ forskning. De rekommenderar i stället att 
den överordnade termen kvalitet används för att bedöma om arbetet är noggrant, systematiskt 
och väl genomfört. Att reflektera över dessa frågor avseende sitt eget arbete blir svårt och är 
snarare en uppgift för utomstående bedömare.  

Bryman (2011, s. 354) beskriver alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning. I 
vad som kallas tillförlitlighet ingår sådant som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera. För att skapa trovärdighet behöver man säkerställa att 
forskningen utförts på det sätt som regelverket föreskriver och detta är något jag vinnlagt mig 
om i detta arbete. Resultaten bör även granskas av personer som är delaktiga i den sociala 
verklighet som studerats. Jag har låtit personer som ingår i AA-kontexten läsa och bedöma detta 
arbete, dock är detta inte de intervjuade personerna varför det inte är fråga om traditionell 
respondentvalidering. Frågan om överförbarhet har redan berörts men Bryman (2011, s. 355) 
menar att man genom utförliga redogörelser kan uppnå något slags möjlighet för en uttolkare 
att bedöma möjligheten att överföra resultaten till ett annat socialt sammanhang. Här kan jag 
personligen tänka mig en viss överförbarhet då resultaten i denna studie talar för att en hög grad 
av engagemang i ett normativt socialt sammanhang har en kraftfull inverkan på individens 
identitet och beteende, den slutsatsen bör kunna vara giltig även i andra sammanhang än AA.  

Pålitlighet handlar om transparens avseende forskningsprocessens alla moment för att 
möjliggöra efterhandsgranskning och möjlighet att styrka och konfirmera om att forskaren 
uppenbarligen inte låtit sina egna värderingar eller teoretiska föreställningar påverka resultatet 
(Bryman, 2011, s. 355). Här ser jag själv en risk med denna studie. Mina egna positiva 
erfarenheter av AA och medföljande föreställningar om detta fenomen medför att detta 
knappast kan ses som en objektiv studie. Jag har eftersträvat ett så neutralt förhållningssätt som 
möjligt men frågan är om det överhuvudtaget går att förhålla sig objektiv till ett sammanhang 
som man har så starka band till och som man dessutom upplever har mer eller mindre räddat 
ens liv. Det här ser jag som den stora svagheten med detta arbete och det enda jag kan göra är 
att redogöra öppet för dessa sakernas tillstånd.  

Sammanfattande slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att genomföra en analys av den inbyggda pedagogik som finns 
i Anonyma Alkoholister och dess inverkan på människor som väljer en deltagarbana med sikte 
på fullständigt deltagande. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att den aktuella sociala 
praktiken har ett ytterst kraftfullt och tämligen heltäckande pedagogiskt upplägg där deltagarnas 
ursprungliga drivkraft - att deras redskap för att hantera världen inte längre fungerar – tas 
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tillvara och stärks genom deltagandet. Den aktuella praktiken innehåller såväl direkt deltagande 
som förtingligade artefakter i form av litteratur och ritualer. Den erbjuder också en narrativ 
kontext som präglas av personliga berättelser som dock samtliga genomsyras av ett ytterst 
samstämmigt budskap. Grundaren Bill W. är numera en ikonisk figur vars skrifter och 
personliga berättelse utgör en viktig del av AA:s mytologi.  

Det är därför knappast förvånande att en hög nivå av deltagande i ett sådant sammanhang har 
en mycket stark påverkan på de individer som engagerar sig. Trots individuella skillnader i 
bakgrundshistorierna anammas AA:s budskap och det gemensamma normsystemet 
internaliseras vilket leder till att samtliga deltagare i denna studie redogör för en likartad 
livsfilosofi. Vad som också framstår som intressant är att beskrivningarna av hur de var som 
personer tidigare är så pass samstämmiga. Det är visserligen troligt att alkoholismen medför att 
personligheten förändras i en viss riktning men det är heller inte osannolikt att deras 
beskrivningar av sina bakgrundshistorier påverkats av deltagandet i AA och att deras 
minnesbilder justerats i linje med AA:s narrativ. Påverkansprocesserna framstår hur som helst 
som kraftfulla och deltagarna i denna studie rapporterar samtliga om en avsevärt höjd upplevd 
livskvalitet som ett resultat av sitt deltagande.  

I detta arbete har jag försökt studera den inbyggda pedagogiken i Anonyma Alkoholister 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv och även beskriva människors upplevelse av den 
förändringsprocess det inneburit att delta i densamma. Jag upplever ändå att jag bara skrapat 
på ytan av ett utifrån pedagogikens forskningsfält hittills i princip outforskat område. Jag tror 
att det inom såväl Anonyma Alkoholister som andra tolvstegsprogram tillsammans med de 
modeller för professionell beroendebehandling som inspirerats av dessa rörelser finns mycket 
av intresse att studera för pedagogiska forskare. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

• Bakgrundsbeskrivning: Ålder, kön, nykter tid i AA och 
vilken typ av service du är/har varit engagerad i? 

• Vad har deltagandet i AA betytt för dig 
• Beskriv din erfarenhet av stegarbete/sponsorskap 
• Beskriv din erfarenhet av mötesgående 
• Beskriv din erfarenhet av service 
• Hur har detta påverkat din identifikation som AA-

medlem? 
• Hur ser du på det eventuella sambandet mellan 

identifikation med AA och stabil nykterhet? 
• Vad har AA-litteraturen betytt för dig? 
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Bilaga 2 

 

Informerat samtycke 
 

Jag heter Tord Svensson och studerar just nu pedagogik 3 vid Luleå Tekniska Universitet där 
jag håller på med en studie som ska redovisas i en C-uppsats. Ämnet för studien är den 
inbyggda pedagogiken i Anonyma Alkoholisters sociala praktik och metoderna utgörs av 
fältstudier på möten, studier av AA-litteratur samt ett antal intervjuer.  

Jag är tacksam för att du vill ställa upp i denna studie och vill informera dig om att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan avbryta deltagandet om du så skulle 
önska. 

Intervjuerna kommer att spelas in och senare att skrivas ut och analyseras. Intervjuerna i sin 
helhet kommer inte att presenteras i uppsatsen utan det som redovisas är min analys och 
tolkning, tillsammans med vissa citat. Du som intervjuperson kommer att anonymiseras, 
antingen med fingerat namn eller som ”intervjuperson” samt en siffra. Jag vill också 
informera dig om att C-uppsatser publiceras och finns sökbara på internet. 

Min handledare heter Erica Hagström och kan nås på mail: erica.hagstrom@ltu.se  

Tord Svensson 

tordsvensson@me.com 

070-279 33 61 
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Bilaga 3 
 

AA:s Tolv Steg  

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.  

2. Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.  

3. Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.  

4. Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.  

5. Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.  

6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.  

7. Bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister.  

8. Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem 
alla.  

9. Gottgjorde så långt möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada 
dem eller andra.  

10. Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel.  

11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi 
uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att 
utföra den.  

12. När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra 
detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.  
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Bilaga 4 

 

AA:s Tolv traditioner  

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på 
sammanhållningen inom AA. 

2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud, så som Han kommer till 
uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare – de styr inte. 

3. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. 

4. Varje grupp bör vara självstyrande – utom i angelägenheter som berör andra grupper eller 
AA som helhet. 

5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de alkoholister som 
fortfarande lider. 

6. En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade 
sammanslutningar eller utomstående företag, för då kommer problem med pengar, egendom 
och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte. 

7. Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån. 

8. Anonyma alkoholister bör alltid förbli icke professionella – men våra servicecentra kan 
anställa personal för speciella uppgifter. 

9. AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för 
service – dessa är direkt ansvariga inför dem de tjänar. 

10. Anonyma Alkoholister tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör 
AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister. 

11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt 
propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio och film. 

12. Anonymitet är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om 
att sätta princip före person. 
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