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Förord 
 

Tack till min handledare Henrik Stenberg för hans stöd i utformandet av detta arbete, och ett 

varmt tack till intervjupersonerna för denna studie, som så generöst delat med sig av sin tid 

och sina tankar till mig och som har gjort detta arbete möjligt. 



 

Abstrakt 
 

Jag har i denna studie velat titta närmare på, och få en förståelse för, vad nyktra alkoholister 

inom AA upplever har varit viktiga faktorer för att lyckas bibehålla nykterhet. Studiens 

frågeställning har lett till en tillämpning av kvalitativ forskningsmetod med målsättningen att 

få fram så nyanserat och relevant data som möjligt.  

 

Studiens syfte har varit att få en en förståelse för vad nyktra alkoholister upplever har varit 

viktigt för att kunna leva ett nyktert liv, samt att få en förståelse för hur dessa individer 

upplever begreppen meningsfullhet och kontroll och hur dessa eventuellt inverkar på 

bibehållen nykterhet.  

 

Resultaten visar att det råder relativt hög samstämmighet i individernas uppfattningar om 

viktiga faktorer för att bibehålla nykterhet. En faktor är vikten av att inse att individen är 

alkoholist och inte kan återfå kontrollen över sitt drickande. Att fortsätta att närvara vid AA-

möten, som involverar upplevd gemenskap med andra människor, konceptet andlighet samt 

en känsla av identifikation har också en roll att spela för att bibehålla nykterhet, liksom vikten 

av ärlighet mot självet.  

 

Resultaten analyseras, tolkas och diskuteras utifrån socialpsykologiska och psykologiska 

teorier som diskuterar människans vilja till mening, sociala band, alkoholistens 

schismogenesiska förhållande till flaskan samt locus of control.  

 

 

Abstract 
 

In this study I have wanted to look closer at, and gain an understanding for, what sober 

alcoholics within AA experience to have been important factors to retain sobriety. The 

purpose of this study has led to the application of a qualitative research method with the aim 

of gaining data of as much nuance and relevance as possible. 

 

The aim of this study has been to gain an understanding for what sober alcoholics experience 

to have been important in order to live a sober life, as well as gaining an understanding for 

how these individuals experience the concepts of meaningfulness and control and how these 

may influence maintaining sobriety.  

 

The results show that there is a relatively high extent of agreement in the individual 

perception of important factors to retain sobriety. One factor is the importance of realising 

that the individual is an alcoholic and cannot regain control over their drinking. To continue 

to attend AA-meetings, which involve the experience of fellowship with other people, the 

concept of spirituality and a feeling of identification also have a role to play in retaining 

sobriety, as does the importance of honesty towards the self.  

 

The results are analysed, interpreted and discussed from a basis of social psychological and 

psychological theory which discuss man’s will to meaning, social bonds, the alcoholic’s  

schismogenesic relationship to the bottle plus locus of control.  
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1. Inledning 

Alkoholism är en utbredd och allvarlig sjukdom som präglas av svårt negativa konsekvenser 

inom individens alla livsdimensioner, i synnerhet de fysiska, psykiska och sociala, och som 

inte sällan kan leda till upplevelser av en meningslös tillvaro. Att ta sig ur ett missbruk 

förefaller mycket svårt, och många misslyckas, i synnerhet om de inte hittar adekvat hjälp för 

att bli fria från beroendet och kunna leva ett normalt liv. Flera teoretiker inom 

socialpsykologin och psykologin menar att det nuvarande samhället präglas av en osund 

reduktionism, individualism och materialism som lämnar individen ensam och förtingligad, 

där konsekvenserna bland annat kan vara en känsla av meningslöshet i tillvaron och en 

isolering från ett större sammanhang inom vilket individen ingår. Att försöka bli av med ett 

beroende i en sådan miljö måste förefalla vara ett närmast oöverstigligt hinder, och ändå är 

det ett faktum att vissa klarar det. Självhjälpsgruppen Anonyma Alkoholister, AA, lägger stort 

fokus på konceptet andlighet för medlemmarnas möjligheter att tillfriskna, och tidigare studier 

inom ämnet pekar på att just AA förefaller vara den mest effektiva behandlingsmetoden för 

alkoholism (Poage, Ketzenberger & Olson, 2004). Teoretikern Frankl menar att viljan till 

mening i livet är individens primära drivkraft, och att människan är utrustad med en unik 

förmåga att dels kunna höja sig över situationer, oavsett hur svåra de är, dels att kunna finna 

en mening med dem och således finna att livet är meningsfullt oavsett vad som sker (Frankl, 

1995; 1996). Thomas Scheff (1994) beskriver människans behov av tillhörighet och goda 

sociala band som grunden till människans drivkraft, medan Bateson (2000) beskriver hur en 

alkoholist kan ta sig ur ett missbruk genom att bryta den symmetriska relationen till flaskan 

och istället anta ett komplementärt förhållningssätt till omgivningen och till den stora 

helheten, som involverar andliga aspekter. Rotter menar i sina teorier att det finns två olika 

typer av kontrolluppfattningar hos människan, som leder till olika uppfattningar om hur 

individens liv kontrolleras och styrs (Eysenck, 2000). 

 

Detta har legat till grund för mitt intresse att vilja undersöka vad nyktra alkoholister inom AA 

upplever vara viktiga faktorer för att lyckas med en missbruksrehabilitering. Jag har velat 

finna en förståelse för hur en individ, som stått inför en så stor svårighet och utbrett lidande, 

har kunnat återhämta sig och vilka tankar man har om vad som är viktigt för att lyckas med 

detta. Är det möjligt att man, trots en sjukdom med potentiellt så förödande konsekvenser, 

kan se en mening med den? Vad består konceptet andlighet i för dessa individer och hur kan 
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det hjälpa dem? Hur stor roll har omgivningen och relationer till andra människor att spela för 

att lyckas, och hur tillskriver man kontrolluppfattningar för att bibehålla sin nykterhet och inte 

återfalla i missbruket? 

 

1.2 Syfte 

Denna studies syfte är att få en förståelse för vilka faktorer nyktra alkoholister har upplevt 

vara viktiga för att lyckas med en alkoholmissbruksrehabilitering och bibehålla nykterhet. Jag 

har velat undersöka vad dessa faktorer består i och vad de innebär för individen, och hur 

koncepten meningsfullhet och kontroll uppfattas i detta sammanhang. Min avsikt är att 

beskriva och tolka hur dessa fenomen upplevs och möjliggör individens nykterhet, i 

förhoppningen om att få en ökad socialpsykologisk insikt i hur en individ samspelar, som en 

del i den omgivande helheten inom vilken hon ingår, för att nå och bibehålla detta mål.   

 

1.3 Frågeställning 

Vad upplevs vara viktiga faktorer för att lyckas med en alkoholmissbruksrehabilitering och 

bibehålla nykterhet, och hur förhåller sig detta till begreppet meningsfullhet och 

kontrolluppfattningar?  



2. Alkoholism 

Inom litteraturen existerar många och inte helt klart avgränsade begrepp som rör 

alkoholmissbruk. Man gör exempelvis skillnad på högkonsumtion av alkohol och alkoholism, 

där den föregående kan anses röra ett drickande som är mycket över genomsnittet men 

involverar en kvarstående förmåga att välja hur man dricker, medan alkoholism som begrepp 

bland annat rör ett kemiskt beroende och följaktligen ett bruk som inte längre kan styras med 

den fria viljan (Söderling, 1999:21).  Enligt Lauritzon och Haglund (2005:111) kan man tala 

om alkoholmissbruk om minst ett av följande kriterier uppfylls under en tolvmånadersperiod: 

 

a) upprepat alkoholbruk som får konsekvensen att individen misslyckas i fullgörandet av 

förpliktelser, t.ex. inom arbetet  

b) upprepat alkoholbruk i situationer som involverar stor risk för kroppslig skada, t.ex. 

rattfylleri 

c) upprepade problem med rättsväsendet när individen är berusad, t.ex. häktning vid 

upprepade tillfällen för störande beteende som är relaterat till alkoholintag 

d) fortsatt alkoholbruk trots ständiga eller upprepade problem av mellanmänsklig natur 

som orsakas eller förstärks av berusning 

 

De ovanstående fyra punkterna stipuleras även i mer generella termer av DSM-IV som 

kriterier för missbruk (DSM-IV, 2000:84). En annan definition av alkoholism formulerades år 

1992 i Journal of the American Medical Association och lyder: 

 

”Alkoholism är en primär, kronisk sjukdom vars utveckling och symtom påverkas av 

genetiska, psykosociala och miljöbetingade faktorer. Sjukdomen är ofta progressiv och 

dödlig. Den karaktäriseras av förlorad kontroll över drickandet, tankemässig 

koncentration på drogen alkohol, bruk av alkohol trots skadliga konsekvenser samt störd 

tankeförmåga, främst förnekelse. Vart och ett av dessa symtom kan vara kontinuerligt 

eller periodiskt” (Söderling, 1993:117) 

 

Söderling (1993:29) stödjer uppfattningen att alkoholism ska ses som en sjukdom, dels 

eftersom alkoholism är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden och dels pga. att 

fenomenet har många kriterier gemensamt med andra, vedertaget accepterade sjukdomar, 

exempelvis: orsak, ärftlighet, känd utvecklingsgång, progressivitet, liten viljemässig kontroll 
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över förloppet samt kända komplikationer av både fysisk, psykisk, social och beteendemässig 

natur.  

 

Sjukdomsbegreppet är viktigt eftersom det ger den medicinska sfären ett tydligt problem att 

studera och behandla, samtidigt som det ger patienten insikt om att han är sjuk och inte 

moraliskt bristfällig som person eller tokig, utan har en sjukdom som är känd och om vilken 

han kan skaffa kunskap. Denna kunskap möjliggör ett ansvarstagande för att kunna tillfriskna, 

menar Söderling. Dock poängteras att alkoholism inte är en sjukdom som enbart kan 

begränsas till det medicinska området – ett område som bara kan behandla de fysiska 

problemen – utan problemen är i grunden av andlig och existentiell karaktär. Den medicinska 

behandlingen är oftast den minst omfattande, och involverar aspekter som avgiftning, 

eventuell psykiatrisk hjälp för svår depression eller liknande samt behandling av fysiska 

skador. De resterande aspekterna kan, enligt Söderling, samlas under begreppet existentiell 

rehabilitering, ett fenomen som anses kunna behandlas av exempelvis tolvstegsbaserade 

självhjälpsgrupper (1993:34ff). 

 

Även om det förefaller råda en allmän konsensus att alkoholism ska betraktas som en 

sjukdom, går åsikterna om dess behandling isär, främst baserat på vilken aspekt av fenomenet 

man väljer att inrikta sig på. Söderling (1993) menar att sjukdomar generellt kan studeras på 

flera olika systemnivåer, exempelvis cellnivå, organnivå, hur patienten upplever sjukdomens 

yttringar samt hur den påverkar honom som människa etc. Det är följaktligen förvirringen 

mellan olika begreppssfärer som har lett till brister i diskussionen om alkoholism och dess 

behandlingar. Söderling (1993:31) förespråkar ett systemiskt synsätt, som i essens handlar om 

att olika faktorer, exempelvis arv och miljö, samspelar inbördes och beroende av varandra och 

ger samlade effekter, vars summa är något annat och mer än delarna. Den systemiska 

sjukdomsmodellen som perspektiv på alkoholism menar att det finns fyra fundamentala 

domäner som samspelar och som måste tas i beaktande vid alkoholism, mer specifikt en 

fysisk, psykisk, andlig samt social domän. Dessa påverkas av varandra och manifesterar sig 

som ett synligt resultat i form av individens beteende. En sådan typ av holistisk syn på 

alkoholism kan i sin tur förespråka för en multidisciplinär behandlingsmetod för 

alkoholmissbruk (Söderling, 1993:32ff; Poage, Ketzenberger & Olson, 2004), där det 

tillämpas en helhetssyn som även inbegriper ett fokus på andliga aspekter hos individen och 
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som kan vara av större nytta än ett ensidigt behandlande av enbart en komponent av 

sjukdomen, tex det kemiska beroendet.    

 

2.1 Förekomst och behandlingsresultat 

Det finns ingen helt tillförlitlig statistik att tillgå för att få en säkert objektiv bild av vare sig 

alkoholismens utbredning eller olika behandlingsmetoders effektivitet i Sverige. Mörkertalet 

vad gäller alkoholism i Sverige är stort, och statistiken vad gäller alkoholkonsumtion baseras 

bland annat på försäljningsstatistik, vilket är problematiskt då den inte tar i beaktande var sig 

hemtillverkning av alkohol, införd alkohol från exempelvis utlandssemestrar o dyl. eller 

alkohol som konsumeras utanför landets gränser (Leissner, 1997:38).  

 

Alkoholen anses dock vara Sveriges största folkhälsoproblem, och en statlig utredning från 

1994 visar att 3% av kvinnorna och 10% av männen har svårigheter att hantera sin 

alkoholkonsumtion, varav ca 3% av den sistnämnda gruppen anses ha allvarliga problem. 

Inom vården beräknas alkohol vara del av problemet vid 25% av sjukhusinläggningar, vid 

33% av akutintag och vid 50% av självmord (Leissner, 1997:13).  

 

Vad gäller behandlingsresultat varierar uppgifterna också. Statistik från behandlingshem är 

inte alltid tillförlitlig då det inte sällan är stort bortfall i undersökningarna samtidigt som 

uppföljningen i många fall är för kort. AA bygger på grundtanken om anonymitet vilket 

försvårar uppföljning då inga register över individer förs (Söderling, 1993:55). Dock finns det 

flera, av varandra oberoende utförda studier, som indikerar att just AA:s modell förefaller ha 

de mest effektiva behandlingsresultaten, i jämförelse med andra typer av behandlingsmetoder 

för alkoholmissbruk (Poage, Ketzenberger & Olson, 2004). 

 

2.2 Alkoholismens konsekvenser 

Symtomen på alkoholism kan delas in i flera huvudområden, som samtliga kan medföra 

förödande konsekvenser på individens liv. Bland dessa återfinns bl.a. humörförändringar som 

kännetecknas av att alkoholisten får oberäkneligt temperament, som kan leda till skuldkänslor 

och medansvar hos omgivningen och gör relationer till både familj och arbetskollegor alltmer 

ansträngd. Karaktäristiskt är också att alkoholistens livsglädje minskar med åren och kan leda 
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till depression, ångest och känslan av att livet alltmer förlorar sin mening. Det kemiska 

beroendets konsekvenser rör individens förlorade kontroll över alkoholen, som förvandlas till 

att bli en drift och som leder till ökad ångest, vilket i sin tur kräver mer alkohol.  

Toleransnivån ökar i takt med behovet och når så småningom dimensioner där ingenting 

anses få kunna stå i vägen för att skaffa mer alkohol, och där andra aspekter av tillvaron, 

exempelvis relationer, ofta får en status av sekundär betydelse.  Verklighetsflyktens 

konsekvenser rör bland annat förnekelse och självhävdelse, som blir nödvändiga beteenden 

för att individen ska kunna fly den föga tilltalande verkligheten. Förnekelsen riktas ofta både 

mot alkoholisten själv och ut mot omgivningen, och då alkoholisten ofta lider av negativa 

självkänslor, t.ex. av mindervärde, kan detta kompenseras med självhävdelse och 

manipulation som återigen skadar de mänskliga relationerna (Söderling, 1993:45ff). De svårt 

fysiska skadorna brukar manifestera sig sent i sjukdomsförloppet och kan bl.a. involvera 

cirkulationskollaps, skador på balansen samt nervskador med demenstillstånd (Fahlke, 

1997:113).  

 

2.3 Rehabiliteringskriterier 

Det råder inga klara definitioner på vad ett tillfrisknande eller en framgångsrik 

alkoholmissbruksbehandling är. Söderling menar att det beror på vilken målsättning 

behandlingen har, och poängterar att tillfrisknandet bör ses som en process eller en resa utan 

slut, där urspårningar som t.ex. återfall inte behöver uppfattas som misslyckanden utan t o m 

kan vara avbrott som leder till att individen lär sig ”köra” bättre på den fortsatta resan mot 

hälsa (Söderling, 1993:53). Enbart nykterhet är ett inadekvat mått på en framgångsrik 

behandling – det finns en viktig nyansskillnad mellan att vara nykter och att leva nyktert, där 

den senare kan vara en mer framgångsrik process, även om den kantats av återfall, om den har 

medverkat till att individen förändrats och utvecklats vad gäller sig själv, sina relationer samt 

sina känslor och insikter (Söderling, 1993:54). 

 

2.4 Anonyma Alkoholister (AA) 

Anonyma Alkoholister är en gemenskap för individer som försöker tillfriskna från 

alkoholmissbruk, och där medlemmarna tillsammans delar sina erfarenheter, förhoppningar 

och styrkor för att uppnå detta mål. Gemenskapen har som främsta intention att hjälpa 
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alkoholister att sluta dricka, och baseras dels på ett program som involverar tolv steg som rör 

personlig vägledning till nykterhet, dels på tolv så kallade traditioner som fungerar som 

vägledande principer för AA i helhet (Gorski, 1995:11ff). AA är ett icke-professionellt, 

politiskt och religiöst fristående program där det inte återfinns medicinskt eller annat 

expertinflytande (Gorski, 1995:12). AA:s tolvstegsmöten baseras enbart på de tolv stegen och 

involverar inga ledare inom gruppen. Principen bygger på att medlemmarna hjälper sig själva 

och andra att bibehålla nykterhet och deltagandet sker på frivillig basis och brukar delas in i 

sex olika nivåer, mer specifikt: delta i möten, läsa och diskutera AA-litteratur, skaffa en 

sponsor, arbeta med de tolv stegen, bli sponsor åt andra samt delta i servicearbete som 

gagnar AA-gemenskapen som helhet. Arbetet är därmed upplagt så att individen först hjälper 

sig själv, sedan andra och slutligen programmet i sig (Gorski, 1995:14).  

 

Enligt Gorski (1995:16ff) involverar sponsorskapet inom AA att individen tillfrågar en annan 

person med längre erfarenhet av programmet och tillfrisknande från missbruk att bli dennes 

mentor. Syftet är att individen hjälper både sig själv samt personen hon sponsrar, och AA 

menar att sponsrandet av en annan människa hjälper individen själv och därför kan sägas ha 

ett egennyttigt ändamål – detta uttrycks i gemenskapens devis ”för vi kan bara behålla det vi 

fått genom att ge bort det” (Gorski, 1995:18). Genom att försöka hjälpa en annan människa 

överskrider individen sin egoism och börjar styra bort från den självcentrering som är ett 

karaktäristiskt drag i missbruk. På så sätt kan individen börja upptäcka världen som omger 

henne och i processen hitta nya värden som vägleder hennes liv (Gorski, 1995:19).  

 

AA:s arbetssätt involverar vissa begränsningar, mer specifikt om individen som vänder sig till 

gemenskapen lider av exempelvis svår abstinens, förvirring eller psykisk ohälsa – det händer 

att individen då måste söka ytterligare hjälp utöver AA, exempelvis medicinsk sådan, för att 

ha en verklig chans att rehabiliteras från missbruket (Gorski, 1995:28ff). AA delar 

uppfattningen att alkoholism är en sjukdom, som kan sägas manifestera sig som en allergi mot 

alkohol, och att ingen verklig alkoholist någonsin kan återfå förmågan att kontrollera sitt 

drickande, när hon väl förlorat den (AA, 1994:42). 

 

De tolv stegen, som AA utformat som rekommendationer för en tillfrisknande alkoholist att 

följa, är: 
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1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi förlorat kontrollen över våra liv.  

2. Vi kom till insikt om att en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt 

förstånd.  

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

uppfattade Honom.  

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

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

innebörden av dem.  

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

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.  

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

gottgöra dem alla.  

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

andra.  

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

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

som vi uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och 

styrka att utföra den.  

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

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

angelägenheter. (AA, 1994:62-63) 

 

Hälften av dessa tolv steg har direkt referens till Gud/en högre makt, men det poängteras att 

dessa grundtankar, som förvisso kan anses vara av andlig art, inte är knutna till en specifik 

religion. Ateister eller agnostiker kan finna de tolv stegen oacceptabla ur religiös synpunkt, 

men har frihet att översätta dem och begreppet ”högre makt” till något som är meningsfullt 

för dem. Principer som till exempel ”sanning” eller ”medlidande” kan fungera som den 

andliga/meningsfulla aspekten, och t.o.m. gruppen själv kan av vissa ses som denna ”högre 

makt” (AA, 1994). I det sistnämnda fallet är det inte ovanligt att den högre makten anses 

utgöras av gruppmedvetandet, dvs. den kollektiva energin och stödet som gruppen erbjuder 

den enskilde personen (Gorski, 1995:66). AA lägger inga restriktioner på hur man ska tolka 

och förstå de tolv stegen och ge dem en betydelse som är meningsfull för den enskilde 

individen, annat än att de avråder från att denna ”högre makt” ska vara en annan människa. 

Vidare måste Gud/en högre makt ses som en instans som är starkare och har mer makt än 



_______________________________________________________________________________________ 
 

Examensarbete, socialpsykologi C, 41-60p. 

En studie om nyktra alkoholisters upplevelser av viktiga faktorer för att bibehålla nykterhet 

9 

individen själv. Uppfattningen om meningsfullhet i tillvaron baseras inom AA på denna högre 

makt (AA, 1994) 

 

2.5 Tidigare studier 

Poage, Ketzenberger och Olson (2004) har utfört en studie som, såväl som flertalet tidigare 

studier, visar på att det finns en signifikant association mellan längd av nykterhet samt 

andlighet. Undersökningar från 1981 av antal lyckade alkoholrehabiliteringar från 

psykiatriska enheter inom Southern California Psychiatric Association visar att över hälften 

av enheterna inte rapporterade några framgångar alls i att behandla alkoholism, och resterande 

enheter som rapporterade någon framgång hade bara 10% lyckat utfall (Poage et al., 2004). 

Dessa nedslående behandlingsresultat har under en längre tid gett upphov till ett konsensus att 

alkoholbehandling kräver ett multimodalt förhållningssätt och att andlighet stödjer och är en 

ofta förekommande mediator för framgångsrik, långvarighet nykterhet. En studie av Carol 

från 1991 fann exempelvis ett signifikant samband mellan steg 11 av AA:s program (med 

andlig referens), upplevd meningsfullhet med livet samt tid av nykterhet (Poage et al., 2004) 

 

Fler studier har visat på att det existerar två personlighetskonstruktioner som har en roll att 

spela för effektivt rehabiliteringsresultat, nämligen interna kontrolluppfattningar [se teoridel 

av denna uppsats för utförligare beskrivning av denna teori] samt andlighet (Murray, Goggin 

& Malcarne, 2006). I denna studie diskuteras att man funnit en länk mellan intern locus of 

control, dvs. kontrolluppfattningar, vad gäller drickande samt framgång i att tillfriskna från 

sitt alkoholberoende. Detta tycks gå stick i stäv med AA:s grundprincip, som uppmuntrar 

personen att lägga sin tillit hos en högre makt, vilket innebär en externalisation av locus of 

control. Då tidigare studier dock konsistent har påvisat en positiv korrelation mellan 

andlighet, positiva rehabiliteringsresultat och livskvalité, så drar man slutsatsen att det finns 

stöd för att externa uppfattningar av alkoholrelaterad kontroll vid rehabilitering spelar en 

gynnsam roll för ett lyckat utfall (Murray, Goggin & Malcarne, 2006). Man har i denna studie 

undersökt validiteten av en ny frågeformulärmodell kallad ”the Alcohol Related God Locus of 

Control scale” (AGLOC). Formuläret avser att mäta individers perception av rollen som 

Gud/en högre makt spelar för personens återhämtning från alkoholmissbruk.  Formuläret 

innehåller 12 frågor där respondenten svarat på en sexgradig Likert-skala (1=håller inte alls 

med, 6=håller helt och hållet med). Frågorna undersöker dels personens uppfattning av 
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Gud/en högre makts roll i beslutet av att sluta dricka, dels personens uppfattning om Guds/en 

högre makts roll för bibehållen nykterhet. Resultaten från studien visar att AGLOC är ett bra 

och giltigt mätinstrument för att undersöka personers alkoholrelaterade kontrolluppfattningar 

som rör Gud/en högre makt, och pekar också på att uppfattningen om intern kontroll över 

alkohol och drickande är oberoende av andligt relaterande alkoholkontrolluppfattningar, 

vilket är konsistent med tidigare forskning. Man diskuterar om externa kontrolluppfattningar 

om alkohol som kopplas till Gud eller en högre makt, möjligtvis är annorlunda från ”generell” 

andlighet, i situationer där personen upprätthåller sin nykterhet genom deltagande i AA-möten 

(Murray et al., 2006).   

 

En pilotstudie utförd av Li, Feifer och Strohm (2002) har också undersökt huruvida konceptet 

”en högre makt” som AA förespråkar uppmanar till en externalisation av locus of control. 

Man jämför i denna studie en grupp individer som närvarar vid AA-behandling med en 

likvärdig grupp individer som närvarar vid behandlingskliniker som förespråkar ett 

förhållningssätt till missbruk som involverar intern locus of control. Dessa behandlingssynsätt 

kallas SMART (Self Management and Recovery Training) Recovery, förkortat SR. 

Perspektivet baserar sina grundprinciper för stödgrupper på en filosofi som fokuserar på 

kognitiv beteendeterapi, där individerna tränas i att lära sig att lita till sig själva (dvs. inre 

locus of control) hellre än på en högre, extern makt. Anledningen till detta perspektiv på 

behandling är att vissa teoretiker har menat att missbrukspatienter inte bör förlita sig på yttre 

krafter för att bli kvitt sitt beroende då detta snarast förevigar idén om att personen är hjälplös 

och maktlös och kommer att förbli sådan (Li, Feifer & Strohm, 2002). I denna studie mäter 

forskarna huruvida AA samt SR medlemmar skiljer sig åt i uppfattningar om extern locus of 

control genom att de olika försöksgrupperna får fylla i frågeformulär som mäter dels andlig 

tro, dels locus of control kopplat till alkoholkonsumtion. Resultaten visar att AA-medlemmar 

får signifikant högre poäng på båda mätningarna, vilket innebär att de dels har högre andliga 

övertygelser samt har högre extern locus of control-uppfattning vad gäller alkoholdrickande 

än vad SR-medlemmar har (Li et al., 2002). Man diskuterar huruvida ytterligare studier inom 

ämnet kan leda till insikter om vilket behandlingstyp (AA eller SR) kan passa olika 

personlighetstyper - mer specifikt individer med intern respektive extern locus of control - 

bäst, och formulerar hypotesen att personer som är externt orienterade vad gäller locus of 

control skulle ha bäst chans till goda behandlingsresultat från AA medan personer med en 



_______________________________________________________________________________________ 
 

Examensarbete, socialpsykologi C, 41-60p. 

En studie om nyktra alkoholisters upplevelser av viktiga faktorer för att bibehålla nykterhet 

11 

intern orientering vad gäller locus of control kanske skulle ha bäst utbyte av ett 

behandlingsprogram av SR-typ (Li et al., 2002). 
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3.  Teorier 

3.1 Logoterapin och viljan till mening 

Viktor Frankl, psykiater, neurolog och grundaren till logoterapin, menar att människans 

strävan efter att finna meningen med livet är den primära drivkraften hos alla individer. 

Logoterapin vänder sig emot psykoanalysens lustprincip, och menar att viljan till mening står 

i dennas motsats (Frankl, 1996:98). Logoterapin sysselsätter sig både med ontos (varandet) 

och logos (meningen), vilket gör den till både en analys och en terapi (Frankl, 1995:16ff). 

Vidare baserar teorin sin människouppfattning på tre grunder: viljans frihet, viljan till mening 

samt livets mening. 

 

Den första grundstommen, viljans frihet, involverar den mänskliga viljans frihet där man 

måste ta i beaktande att människan är en begränsad varelse. Viljans frihet handlar följaktligen 

om människans frihet att inta ståndpunkt till vilka omständigheter hon än ställs inför. 

Människan inskränks av t.ex. biologiska, psykologiska och sociologiska villkor, men det 

centrala i sammanhanget är att människan är utrustad med en unik förmåga att lösgöra sig 

från vilken situation hon än ställs inför, oavsett hur svår eller tragisk den är. Denna förmåga 

bottnar i både heroism och humor (Frankl, 1995:23). Utöver detta innehar människan också 

en unik förmåga att lösgöra sig från sig själv och att kunna välja inställning till sig själv. Detta 

resonemang innebär att vi kan inta en ståndpunkt till våra egna kroppsliga och psykologiska 

villkor och determinanter, vilket betyder att vi har full frihet att skapa vår egen karaktär. Med 

detta blir vi ansvariga för vad vi eventuellt gjort mot oss själva. Det är, enligt logoterapin, en 

mänsklig förmånsrätt att känna skuld, och det ligger i var och ens ansvar att lära sig övervinna 

dessa känslor (Frankl, 1995:15).  

 

När man reser sig över de kroppsliga och psykologiska fenomenens nivå, befinner man sig i 

den noologiska eller andliga dimensionen, som står i de biologiska och psykologiska 

dimensionernas motsats och i vilken de uteslutande mänskliga fenomenen kan hittas (Frankl, 

1995:24). Den noologiska dimensionen hos människan involverar inte nödvändigtvis religiösa 

aspekter eller teologi, utan Frankl menar att den snarare kan översättas till den antropologiska, 

eller sant mänskliga, dimensionen. Människan befinner sig i denna dimension så snart hon 

börjar reflektera över sig själv, oavsett huruvida detta involverar att hon förkastar sig själv 
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eller ser något positivt. En förutsättning för medvetenhet är förmågan att höja sig över sig 

själv och att bedöma de egna handlingarna man utfört (Frankl, 1995:25). Vår förmåga till 

självtranscendens innebär att vi höjer oss mot en annan mänsklig varelse eller mot mening.  

 

Frankl menar att vi lever i en tid som präglas av reduktionism, specialisering och en brist på 

helhetssyn – specialiseringen av de olika vetenskapsgrenarna har lett till att dess olika 

förespråkare, t.ex. biologerna, psykologerna och sociologerna, vill förklara människan 

uteslutande baserad i sina specifika fält. Specialisterna generaliserar på basis av sina 

begränsade upptäckter. Nihilismen, som alltjämt råder i tillvaron, är maskerad i dagens 

samhälle genom att tala om människans ”ingenting-annat-än-het”. Reduktionismen resulterar 

följaktligen i att människan mister sin mänsklighet och sin komplexa helhet (Frankl, 1995: 

28). Istället reifieras hon, dvs. förtingligas.   

 

I logoterapin diskuteras olika typer av neuroser hos människan. En av dessa typer är den 

noogena neurosen, som har sitt ursprung i andliga dimensionen och kan manifestera sig i 

form av moraliska konflikter och problem. Dessa neuroser är resultatet av en frustrerad vilja 

till mening, en s.k. existentiell frustration, uppkommen ur det existentiella vakuum som brett 

ut sig i människans livsvärld under de senaste århundradena (Frankl, 1995:34; 1996:101). 

Människan måste träffa alltfler val, samtidigt som de traditioner, som format och stött hennes 

beteende historiskt, har börjat försvinna i allt snabbare takt. Individen i det moderna samhället 

har således allt färre insikter om vad hon ska göra, och hon kan inte heller finna stöd i de 

gamla traditionerna om vad hon borde göra. En konsekvens av detta blir att individen får allt 

svårare att ens komma fram till vad hon vill göra. Det existentiella vakuumet kan, enligt 

logoterapin, vara en bakomliggande orsak till depression och även alkoholism (Frankl, 

1996:105ff). 

 

Frankl är kritisk till Freuds lustprincip som en förklaring till mänskligt beteende och menar att 

lustprincipen i slutändan förgör sig själv. Ju mer individen strävar efter att tillfredsställa sin 

lust, desto mer går han miste om sitt mål. Det blir med andra ord jakten på lyckan (dvs. målet) 

som hindrar människan från att nå den. Istället menar logoterapin att lusten normalt sett inte 

är målet för den mänskliga strävan utan bara ett sekundärt resultat av att nå ett mål. Att uppnå 

ett mål blir en orsak att vara lycklig, och därför behöver man alltså inte sträva efter lyckan 

eftersom den kommer att följa av sig själv, om där finns skäl för dess existens. Man kan inte 
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sträva efter lycka, för gör man lyckan till sin motivation blir den med nödvändighet också 

individens fokus, och just detta gör att man förlorar orsaken till lycka ur sikte och förlorar 

den. Framgång och lycka ska inte eftersträvas utan måste inträffa, och ju mindre man oroar 

sig för dem, desto större blir möjligheten att nå dem (Frankl, 1995:39ff). Viljan till status eller 

lust är enbart avledningar från människans primära drivkraft, mer specifikt viljan till mening – 

vår grundläggande strävan att finna och fullfölja mening och ändamål. Om en individ är 

frustrerad och olycklig kan han börja jaga efter lyckan. Denna lycka kan infinna sig, 

exempelvis via biokemisk väg, om individen vänder sig till flaskan för att tillfredsställa 

lustprincipen. När människan således saknar en anledning till lust, kan hon istället förse sig 

med en orsak som resulterar i lust. Skillnaden mellan anledning och orsak är, enligt 

logoterapin, att anledning rör psykologiska eller noogena dimensioner, medan orsak dock 

alltid är något biologiskt eller fysiologiskt (Frankl, 1995:43). 

 

Eftersom viljan till mening är vår fundamentala intention menar Frankl (1995:44) att 

självförverkligande, precis som lycka, inte kan göras till ett ändamål i sig självt eftersom det 

då per automatik kommer att förlora sitt självberättigande. Självförverkligande är ett resultat, 

mer specifikt resultatet av uppfyllelsen av en mening. Bara i den utsträckning individen 

fullföljer en mening i sitt liv kommer han att fullfölja sig själv och således förverkliga sig 

själv.  Frankl (1995:49) poängterar att viljan till mening inte ska ses som en drift, utan som en 

dragningskraft på människan, som kan sägas föra henne framåt. Det är alltid upp till individen 

att avgöra om hon vill fullfölja en mening eller inte – fullföljandet av mening förutsätter ett 

medvetet beslutsfattande. Denna vilja till mening kan inte beordras eller krävas av vare sig 

individen själv eller de runtomkring henne, utan kan bara uppstå om meningen tydliggörs för 

oss. 

 

Inom logoterapin diskuterar man hur Freuds psykoanalytiska teorier ledde till en upplösning 

av vissa spänningar i dennes tidsålder, mer specifikt till lösgörandet av den undertryckta 

sexualiteten. Medan detta var en positiv bedrift, menar man att individen i vår nuvarande 

tidsålder blivit besparad olika typer av spänningar till den grad att vi istället lider av leda och 

apati. Även detta är uttryck som har sitt ursprung i det existentiella vakuumet, dvs. bristen på 

mening. Medan människan inte bör ställas inför överdrivna krav råder istället motsatsen i 

överflödssamhällets tidsålder, där bristen på krav, som är ett resultat av samhällets försök att 

bespara individen spänningar, leder till att människan tenderar att skapa sina egna spänningar 
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på både sunda men även osunda sätt. Sunda sätt att skapa spänning kan vara genom 

exempelvis sportens tävlande, medan osunda kan manifestera sig i att t.ex. vända sig till 

droger för ”kickar” (Frankl, 1995:49ff). Logoterapin menar att man måste finna en balans 

mellan individens frihet och uppgifter – att ha frihet att leva sitt liv, men att också ha 

meningsfulla uppgifter i sitt liv.  

 

Vår mänskliga förmåga till självtranscendens är ”essensen” i människans existens (Frankl, 

1995:55). Meningar och värden är relativa och subjektiva, men bara i avseendet att de är 

unika för varje individ och situation – följaktligen är människan unik både vad gäller 

”essensen” och existensen (Frankl, 1995:59ff). Detta innebär att det inte finns någon 

universell mening med livet, utan enbart unika meningar som råder i individuella situationer 

och tidpunkter. Sättet på vilket vi ser världen är förvisso subjektivt, men bara genom att 

perspektivet som vi antar för att betrakta verkligheten är subjektivt, vilket inte på något sätt 

minskar verklighetens objektivitet, argumenterar Frankl. Ett sätt att exemplifiera detta 

resonemang är två människor som tittar ut genom ett fönster på en byggnad utanför och ser 

byggnaden ur två lite olika perspektiv, men som ändå inte kan sägas se två olika byggnader – 

byggnadens objektivitet och realitet påverkas inte av de två olika perspektiven. Vad vi ser 

genom våra perspektiv, oavsett hur subjektiva dessa är, är den objektiva eller transsubjektiva 

världen (Frankl, 1995:64).  

 

Logoterapin betonar att meningen med livet växlar från människa till människa, och det 

väsentliga är därför inte livets mening i allmänhet utan den specifika meningen med en 

persons liv i ett givet ögonblick. Frankl menar att det kan ses som att människan tillfrågas av 

livet vad hennes mening ska vara, och människan kan bara svara livet genom att vara 

ansvarig, vilket är människolivets egentliga väsen (Frankl, 1996:107). Vidare menar 

logoterapin att människan har frihet att fritt besvara frågorna som ställs till henne av livet, 

men detta innebär inte att hon kan svara godtyckligt, utan har ett ansvar att finna den sanna 

meningen i en situation, då mening kan definieras som det som menas och är något som måste 

upptäckas och inte uppfinnas. Detta resonemang innebär att individen inte kan få mening 

utifrån, utan måste hitta den på egen hand (Frankl, 1995:66). En person måste själv avgöra 

hur hon ska tolka sin livsuppgift, och om hon ser sig ansvarig inför Gud, samhället, samvetet 

eller något annat (Frankl, 1996:108). Vårt verktyg för att hitta meningen är just vårt samvete, 

som ses som en intuitiv förmåga att komma underfund med meningen i en viss situation. 
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Genom att finna meningen kan vi också skapa oss nya värden som leder oss vidare i livet och, 

viktigast av allt, få en förmåga att hantera lidandet (Frankl, 1995:68ff). Vår traditionslösa 

tidsålder präglas av brist på universella värden, vilket är en av anledningarna till att alltfler 

människor drabbas av känslor av tomhet och meningslöshet. Livet kan dock förbli 

meningsfullt, även i en sådan levnadsmiljö, genom att individen håller fast vid de unika 

värdena som hon upptäcker från sina olika erfarenheter av situationer. För att kunna hitta 

dessa unika meningar måste individen, enligt Frankl, dock vara utrustad med ett robust och 

livligt samvete, vilket blir vårt främsta redskap för att stå emot det existentiella vakuumets 

effekter. Även om människan är begränsad i både sin makt, frihet och visdom måste hon 

lyssna till sitt samvete, även om hon är medveten om att hon kan begå misstag och ha fel, och 

även om vi aldrig med säkerhet kan veta vad den sanna meningen är i en viss situation har vi 

fortfarande ett ansvar att göra ett försök att finna den. Frankl förespråkar tolerans för det 

faktum att människors samveten kan leda dem åt olika håll, och att om det existerar en 

möjlighet att du har fel så existerar samtidigt en möjlighet att någon annan kan ha rätt (Frankl, 

1995:70). Om sökandet efter mening inte lyckas, är det lätt hänt att människans drabbas av 

uppgivenhetssjuka när hon befinner sig i ett smärtsamt tillstånd eller en svår situation som 

involverar lidande – att i sådana lägen vända sig till droger för att åtminstone uppfylla 

lustprincipen kan då stå nära till hands. Som exempel på detta resonerar Frankl runt sina egna 

erfarenheter som fånge i andra världskrigets koncentrationsläger, där man kunde se fången - 

som tappat tron och hoppet om att kunna hålla sig vid liv – sätta sig ner och röka samtliga av 

sina få och värdefulla cigaretter för att få uppleva ögonblicklig njutning. Det var, enligt 

Frankl, ett typiskt tecken på att individen givit upp hoppet om att överleva, vilket han 

följaktligen inte heller gjorde (Frankl, 1996:20). 

 

Enligt logoterapin finns det tre olika grupper av värden som kan ge individen en känsla av 

mening i tillvaron, mer specifikt skapande värden, upplevelsevärden samt attitydvärden. Den 

första gruppen handlar om vad individen kan ge världen i form av skapelser, exempelvis 

konst eller hantverk, medan den andra gruppen värden rör vad vi som människor tar emot från 

världen i form av upplevelser och erfarenheter. Den tredje gruppen handlar slutligen om 

vilken inställning individen antar till de olika situationer hon ställs inför, i synnerhet sådana 

som involverar ett öde man inte kan påverka. Genom detta resonemang upphör existensen 

aldrig ha en mening, eftersom även om individen av olika skäl, t.ex. vid en obotlig sjukdom, 

inte har tillgång till värden som rör skapande eller upplevelser så står det fortfarande en 
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mening att finna, nämligen den i det ofrånkomliga lidandet (Frankl, 1995:74). Logoterapin 

menar att lidande bör undvikas närhelst det är möjligt, men betonar att individen måste vara 

medveten om att det är en del av den mänskliga existensen att ibland konfronteras med 

lidande som är oundvikligt, samt ha medvetenhet om att livet är förgängligt. Att blunda för 

den typen av existentiella fakta ökar bara på en neurotisk verklighetsflykt hos människan – 

om ett smärtsamt öde inte kan förändras måste det accepteras, och kan till och med förvandlas 

till något meningsfullt (Frankl, 1995:77). Attitydvärdena styr också vilka meningsfulla 

inställningar individen utvecklar gentemot vad logoterapin kallar den mänskliga existensens 

tragiska treklöver, nämligen smärta, skuld och död. 

 

Individens inställning till skuld involverar att hon intar en ståndpunkt till sig själv, medan 

inställningen till smärta handlar om att anta en ståndpunkt inför ödet. Logoterapin menar att 

ödet inte kan förändras, men att människan utan tvivel kan förändra sig själv, vilket är en 

integral del av människans väsen. Det är ett mänskligt prerogativ att känna skuld, samtidigt 

som det är människans plikt att övervinna den. Baserat på detta argument ska individen aldrig 

behandlas som ett offer för omständigheter, eftersom man då både slutar behandla henne som 

människa samtidigt som man också fråntar hennes handlingsförmåga till att förändra sig 

(Frankl, 1995:77ff) 

 

3.2 Teorin om sociala band     

Thomas Scheffs teori om människans och samhällets natur menar att upprättandet och 

upprätthållandet av de sociala banden är människans primära drivkraft. Det är genom stadiga 

sociala band mellan individer som samhället kan hållas ihop genom social solidaritet, den 

kollektiva representationen av sociala band, med en kraft som står i balans mellan både 

närhet och distans, alltså differentiering. Differentieringen i de sociala banden kan dock vara 

obalanserad, antingen genom underdifferentiering (där de sociala banden är så starka att 

individen blir uppslukad av gruppen, t.ex. i en grupp eller familj som kräver total konformitet 

som tecken på lojalitet) eller överdifferentiering (där de sociala banden är alltför lösa och 

individen drar åt sitt eget håll, utan hänsyn till gruppen, och alltså blir isolerad från gruppen). 

Den optimala differentieringen, som är vad som ska eftersträvas, involverar både närhet, t.ex. 

att förstå den andre, men också distans, t.ex. att acceptera att den andre är en unik individ och 

inte som du själv (Scheff, 1994:4)  
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De grundläggande känslorna för att upprätthålla respektive hota de sociala banden är stolthet 

respektive skam. Scheffs länk mellan individen och samhället, dvs. mellan mikro- och 

makronivå, görs genom införandet av ett par mellannivåsteg i teorin. Scheff menar att för att 

upprätthålla det sociala bandet krävs att individerna är i en typ av vad Goffman beskrev som 

state-of-talk, vilket involverar två system som måste vara aktiva och fungerande: ett 

kommunikationssystem där man kan klargöra sina tankar för den andre samt ett hänsyns-

emotionssystem där man utvärderar den andres, och i förlängningen det sociala bandets, 

status (Scheff, 1994:6ff). Just hänsyns-emotionssystemet kan beskrivas som ett subtilt system 

genom vilket sociala sanktioner utmäts, både positivt och negativt laddade sådana. Goffman 

menade i sina teorier att just förväntan eller upplevelse av skam spelar en framträdande roll i 

alla sociala möten – vid varje möte finns en risk för avvisande – och genom hänsyns-

emotionssystemet kan subtila sanktioner utdelas som skapar just dessa plågsamma 

skamkänslor hos individen. Det kan uppnås med ett så diskret handlande som ett missat 

taktslag i konversationens rytm, en blick etc. Om individen å andra sidan accepteras av den 

andre i samspelet, så som hon är, brukar känslan av belöning i form av stolthetskänslor och 

gemenskap infinna sig, och även detta signaleras genom hänsyns-emotionssystemet (Scheff, 

1994:74ff). I synnerhet skam ses i Scheffs teori som den primära sociala emotionen, och 

uppstår i individens övervakande av sina egna handlingar genom att hon ser sig själv ur 

andras ögon. Detta är en kraftfull påverkansfaktor på vårt sociala beteende och kan verka för 

konformitet (Scheff, 1994:80). 

 

Genom kommunikationssystemet och hänsyns-emotionssystemet kan individerna, om det 

sociala bandet är intakt, signalera och uttrycka ett ömsesidigt godkännande av motpartens 

deltagande i samspelet. Detta uppnås genom att man använder sig av rituellt korrekta former 

för kommunikation för att uttrycka känslor och handlingar, som syftar till att godkänna den 

andres deltagande. Det är viktigt att detta godkännande i samspelet uttrycks och uppfattas av 

parterna, eftersom den ena parten annars kan känna sig bortstött eller utelämnad, vilket skulle 

kunna hota det sociala bandets status (Scheff, 1994:7). Kommunikation mellan individer 

involverar också abduktion, en typ av vardagslogik där individerna relaterar det verbalt 

uttryckta till sammanhanget, dvs. där delarna förstås genom att relateras till den 

kontextbundna helheten. Abduktion innebär en växelverkan mellan fantasi och reflektion, 

och genom denna process genereras kunskap om det sociala bandet (Scheff, 1994:31). 
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Kommunikationens former utvecklar ömsesidig förståelse och signalerar hänsyn och aktning 

mellan individerna. Om detta sker på ett positivt sätt och individerna når en ömsesidig 

förståelse på både kognitivt och emotionellt plan råder samklang mellan dem, vilket leder till 

känslor av stolthet över det sociala bandet. Scheff poängterar att denna samklang inte 

nödvändigtvis rör enighet mellan individerna utan snarare handlar om empatisk 

intersubjektivitet, ett slags tankeläsning. Det elementära mänskliga bandet involverar alltid 

mental och emotionell förening, och dess motsvarighet på makronivå, social solidaritet, 

innebär samma känsla av samhörighet. Samhället är därför möjligt till den utsträckning som 

dess medlemmar har förmågan att kunna förenas i delade känslor och meningar, dvs. 

samklang (Scheff, 1994:97). Om individerna däremot inte når en adekvat ömsesidig 

förståelse på både ett tanke- och känslomässigt plan hotas istället det sociala bandet genom 

känslor av skam (Scheff, 1994:7ff). 

 

De band som knyts av vuxna individer tenderar att vara improviserade till sin karaktär, vilket 

gör det nödvändigt att ständigt testa och förnya bandet om det ska ha en möjlighet att förbli 

intakt. Detta uppnås när individerna samspelar i olika situationer, och Scheff poängterar att 

de situationer där den rådande diskursen enbart handlar om utbyte av information och tankar, 

och där ingen hänsyn tas till känslor (dvs. där ingen hänsyn tas till hur något sägs utan endast 

till vad som sägs), tenderar att vara skadliga för de sociala banden. Detta gäller dessvärre de 

flesta ”seriösa” diskurserna i det moderna samhället (Scheff, 1994:8).  

 

Scheff menar att det moderna samhället effektivt undertrycker och förnekar känslorna skam 

och stolthet, och att en möjlig förklaring är att anomi har bretts ut. De många fördelaktiga 

förändringar som det traditionella samhället har genomgått för att bli ett modernt, och 

numera post-modernt, sådant innebär dock också att alla sociala band mellan individer är 

hotade. Människan har, enligt Scheff, ett grundläggande behov av ett nät av intakta sociala 

band och av en känsla av tillhörighet, och då det nuvarande samhället innebär att de flesta 

individer inte uppfyller ens sitt minimum av band för att känna sig trygga, undertycker man 

människans insikt om detta faktum, eftersom en sådan insikt om avsaknandet av band och 

tillhörighet vore kopplad till intensiv smärta för individen. Samhället har därför utvecklat två 

försvar mot förlusten av säkra band, försvar som är institutionaliserade och alltjämnt rådande. 

Det ena försvaret bygger på myten om individualism, förnekelse och undertryckande av 

känslorna som är länkade till sociala band, mer specifikt känslorna skam och stolthet. Det 
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andra försvaret handlar om att förneka den mänskliga naturens och interaktionens faktiska 

komplexitet och hävda att de är något enkelt och okomplicerat (Scheff, 1994:12). 

 

Om ett samhälle väljer att förtrycka idén om det sociala bandet, blir påföljden att de 

associerade känslorna skam och stolthet också förtrycks. Liksom Cooley och Goffman anser 

Scheff att dessa två känslor är primära sociala emotioner som syftar till att kommunicera det 

sociala bandets status, både till individen själv och till andra. Den vanligaste uttrycksformen 

för stolthet är ett högt hållet huvud och ögonkontakt, där man dock indikerar respekt för 

motparten genom att turas om att titta respektive titta bort. Vad gäller uttrycken för känslor 

av skam, kan öppen skam signaleras genom att individen sjunker ihop och sänker blicken, 

medan kringgången skam (eng. bypassed-shame) oftast involverar att individen stirrar rakt 

fram i ett försök att ”övervinna” den andre (Scheff, 1994:15). Att dessa typer av känslor 

förtrycks av samhället exemplifierar Scheff genom att påpeka att vi ogärna pratar klarspråk 

om begreppen skam, skuld eller förlägenhet, utan väljer att t.ex. säga ”det var ett pinsamt 

moment för mig”. I detta exempel maskeras den verkliga emotionen, förlägenhet, i 

förnekelse och projektion: det var situationen som var pinsam, inte jag. Vårt främsta verktyg 

med vilket vi förmedlar oss till andra, dvs. språket, används på ett sätt som förnekar 

existensen av skam, vilket är ett exempel på hur förtryckandet av dessa känslor är 

institutionaliserat i vårt samhälle, argumenterar Scheff (1994:17).  

 

3.3 Alkoholistisk stolthet och schismogenesis 

Gregory Bateson har utvecklat en teori om alkoholism och alkoholistens förhållande till 

flaskan, som delvis relateras till AA:s arbetssätt och grundtankar. Bateson menar att AA:s två 

första steg, som handlar om kapitulation inför alkoholen respektive en högre makt – med mer 

makt än den enskilde individen – är geniala eftersom de åstadkommer två viktiga saker: det 

första steget initierar förändring, vilket är essentiellt för en alkoholist, och det andra steget 

punkterar myten om självmakt (eng. self-power) genom introducerandet av en högre makt. 

Enligt denna teori karaktäriseras alkoholistens nykterhet av en förödande variant av 

Cartesiansk dualism, dvs. uppdelningen mellan kropp och själ, mer specifikt mellan medveten 

vilja och den kvarvarande delen av personligheten hos alkoholisten. Genom AA:s två första 

steg bryts denna dualistiska strukturering upp (Bateson, 2000:313). 
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Bateson menar att alkoholistisk stolthet, som är ett utmärkande drag hos alkoholister, är en 

egendomlig och handlingsstyrande princip som kan härledas ur den kunskapsteoretiska 

dualism som länge präglat västerländskt tänkande (Bateson, 2000:321ff). Denna stolthet är inte 

kontextuellt strukturerad runt tidigare framgångar och handlar alltså inte om uppnådda mål, 

som t.ex. ”jag lyckades...” utan handlar istället om ”jag kan...”. Känslan av stolthet grundas 

alltså i att konstant vilja anta utmaningar, för att ständigt bevisa att man kan krossa satsen ”jag 

kan inte”. När alkoholismen har blivit ett faktum för individen manifesterar sig denna 

stolthetsprincip i tanken ”jag kan hålla mig nykter”. Om individen lyckas med detta, kommer 

utmaningen följaktligen att försvinna – alkoholisten har blivit vad AA beskriver som ”kaxig”; 

han slappnar av, förlorar sin beslutsamhet, riskerar en drink och återfallet är ett faktum. Det 

strukturella sammanhanget för nykterhet förändras när just målet nykterhet uppnås, och 

kontexten för stolthet kommer istället att bestå i att anta utmaningen av en drink, återigen för 

att bevisa premissen ”jag kan”. Den sammanhangsbundna strukturen av alkoholistisk stolthet 

placerar alkoholismen utanför självet, vilket är problematiskt och en uppfattning AA försöker 

att förändra hos individen genom uttalandet ”en gång alkoholist, alltid alkoholist” med vilket 

man placerar alkoholismen inom självet. Alkoholistisk stolthet är, enligt detta resonemang, 

kopplat till risktagande (Bateson, 2000:322) 

 

Den alkoholistiska stoltheten förutsätter alltid en reell eller inbillad ”andre”, som individen har 

en relation till. Denna relation kan antingen vara symmetrisk eller komplementär till sin 

karaktär. Generellt talat är en relation symmetrisk om part A och part B beter sig likartat mot 

varandra – om A gör X, gör B också X som respons på A:s beteende osv. Om beteendena som 

utförs av A respektive B är olikartade men ändå ihopkopplade (t.ex. beteendena att ge 

respektive att ta emot) och om dessa beteenden ökar ömsesidigt, där A gör X och B gör Y, och 

A svarar med ökad X och B svarar med ökad Y, är relationen komplementär. Båda dessa typer 

av relationer löper risken att eskalera till vad Bateson benämner schismogenesis, dvs. en 

extrem form av tävlande eller motsättning i relationen som riskerar att spåra ur och kan 

medföra negativa konsekvenser för en eller båda parterna (Bateson, 2000:323ff). Den 

schismogenesiska processen kan dock avstanna om en av parterna byter strategi och beteende – 

om nation A, som varit involverad i en symmetrisk schismogenesis med nation B vad gäller 

exempelvis kapprustning, av olika skäl plötsligt avstannar sitt eget beteende, är chansen god att 

nation B upplever hotet som minskat och därför upphör med det egna beteendet.  
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Bateson menar att vanligt alkoholdrickande i västerländsk kultur är symmetrisk till sin natur, 

där individer som går ut och tar en drink med sina vänner tenderar att ”matcha” varandra när 

det gäller intagsmängd av alkohol, en form av rivalitet som dock är vänskaplig och därför 

oproblematisk. När däremot alkoholisten börjar utveckla ett beroende och försöker att motstå 

att dricka, början han uppleva svårigheter i att stå emot den sociala kontexten där han förväntas 

matcha vännernas drickande. I takt med att sjukdomen utvecklas och blir allt allvarligare börjar 

alkoholisten istället att dricka i sin ensamhet och utveckla tankesätt och beteenden som grundar 

sig i antagandet av utmaningar. När omgivningen börjar hävda att hans drickande är ett 

problem eller en svaghet svarar alkoholisten symmetriskt genom att bli förargad och börja 

försäkra sig själv om sin förmåga att motstå flaskan. Vad som sedan följer är enligt Bateson ett 

karaktäristiskt drag för symmetriska responser, nämligen att en kortvarig period av framgång 

leder till brist på motivation att fortsätta kampen, vilket obönhörligen leder till återfall - 

symmetriska ansträngningar kräver nämligen likvärdig symmetrisk ansträngning från 

motparten. Samtidigt försämras alkoholistens övriga relationer, t.ex. till partnern eller 

arbetsgivaren, då dessa allt som oftast antar en växande komplementär natur där partnern 

kanske försöker ta alltmer hand om alkoholisten och beter sig mer och mer beskyddande. 

Dessa beteenden kommer dock bara att skapa ilska eller skam hos alkoholisten, då hans 

symmetriska stolthet inte kan handskas med några komplementära roller i relationerna. 

Följaktligen, menar Bateson, kan alkoholistens förhållande till flaskan ses som symmetriskt 

och klart schismogenesiskt, då det eskalerar alltmer. Alkoholisten måste finna ett sätt att bryta 

denna schismogenesiska relation på, vilket kan ske genom den andliga omvändning som AA 

förespråkar eftersom just fokus på en högre makt innebär att alkoholisten får en ny och 

komplementär syn på sitt förhållande till både andra människor och Gud (Bateson, 

2000:324ff). Genom att acceptera den högre makten börjar individen få insikten att hon ingår i 

ett större system än det som den materialistiska världsbilden utmålar, och hon inser då också 

att överlevnad inte bara kan knytas till individen/organismen utan hänger på omhändertagandet 

av hela systemet (Bateson, 2000:332). Relationen mellan individen och dennes uppfattning om 

en högre makt är, enligt Bateson, sund och komplementär och står i skarp kontrast till 

alkoholistens stolthet och symmetriska förhållningssätt till ”den andre”, t.ex. flaskan. 

Relationen mellan individen och den högre makten kan definieras som att individen är del av 

den högre makten. Bateson menar slutligen att AA som organisation kan ses som en 

komplementär relation till yttervärlden, då dess främsta syfte är just hjälp och service och 

riktas utåt (Bateson, 2000:333ff). 
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3.4 Teorin om locus of control 

Julian Rotter utformade 1966 en teori och mätskala som rör kontrollursprung eller 

kontrollfokus hos individer. Denna teori, som benämns locus of control, har för avsikt att 

förklara individuella skillnader i kontrolluppfattningar. Teorin menar att människans 

kontrolluppfattningar kan delas in i två huvudgrupper, interna samt externa sådana, och dessa 

manifesterar sig i övertygelser om att individens livsöde styrs antingen inifrån henne själv 

eller utifrån. Personer med intern locus of control tenderar att tro att det som händer dem som 

individer beror på, och styrs av, deras egna handlingar. Personer med extern locus of control 

har däremot en tendens att anse att det som sker beror på yttre, ostyrbara krafter (Eysenck, 

2000:517). Den sistnämnda kategorin individer placerar därför kontrollen över skeenden 

utanför den egna personen, exempelvis på slumpen eller andra människor, och har enligt 

studier ett mer passivt och inadekvat sätt att hantera problem på (Eysenck, 2000: 517, 693). 

 

En individ med intern locus of control, som anser att konsekvenserna för dennes liv härleds 

från egna handlingar och beteenden, borde enligt dessa definitioner därför ha större 

sannolikhet att klara sig ur ett alkoholmissbruk än en externt kontrollorienterad person som 

inte anser sig kunna styra och därför ta ansvar för sitt liv pga. att det är yttre företeelser som 

dikterar konsekvenserna. Teoretiker har generellt utgått ifrån premissen att det är användbart 

för alkoholister att försöka utveckla en intern kontrolluppfattning, eftersom denna anses 

kunna associeras med en förbättrad förmåga att dels ta ansvar för eget beteende och tagna 

beslut, dels att kunna acceptera konsekvenserna av dessa (Li et al., 2000).  

 

Den centrala tanken (och den andliga dimensionen) inom AA, konceptet av en högre makt 

som individen ska stödja och förlita sig på för att uppnå nykterhet, skulle enligt teorin om 

locus of control innebära en externalisation av kontrolluppfattningar, där individen uppmanas 

att lita till yttre krafter för att tillfriskna. Det är just denna aspekt som teoretiker i huvudsak 

har kritiserat AA:s filosofi för (Li et al., 2000). 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Olika typer av forskningsfrågor leder till olika möjligheter vad gäller metodval, som således 

ska baseras på vilken typ av fråga man söker svar på. Frågor som rör fenomens egenskaper 

eller kvalitéer, t.ex. ”vad innebär det att ha ångest?” leder till en analys av kvalitativ karaktär, 

medan frågor av typen ”förekommer ångest i större grad bland arbetslösa?” leder forskaren in 

mot en kvantitativ analys (Starrin, 1994:25). En kvalitativ analys av data handlar inte om 

renodlad induktion utan snarare om abduktion, där man kontinuerligt växelverkar mellan 

observationer och idéer, dvs. mellan delar och den framväxande helheten. Företrädare för 

denna typ av metod menar att upptäckter eller genuin förståelse av ett fenomen kan kopplas 

till just den abduktiva processen (Starrin, 1994:26).  

 

Då denna studie rör dels människors upplevelser av alkoholism och vad som är viktigt för en 

rehabilitering, dels de svårdefinierade koncepten meningsfullhet och kontroll, föreföll det 

naturligt att jag skulle använda mig av en kvalitativ metod, som på ett mer nyanserat sätt kan 

beskriva människors tankar och upplevelser. Kvantitativa metoder, exempelvis i form av 

frågeformulär, har nackdelen att bestå av fördefinierade, standardiserade frågor som inte har 

samma möjlighet att ta hänsyn till individuella nyanser i upplevelser. De kan inte heller på ett 

detaljerat sätt urskilja vad individens definition av begrepp som nämns ovan består i. 

Begreppen meningsfullhet och kontroll anser jag ligger mycket i just individens upplevelser, 

och är därför inte mätbara i positivistisk mening. Eftersom jag varit intresserad av att få en 

förståelse för vad andra människors uppfattningar om viktiga faktorer för en lyckad 

alkoholmissbruksrehabilitering består i, dvs. en förståelse för en annan individs livsvärld, har 

jag i och med den kvalitativa metoden inte behövt fördefiniera vad jag förväntar mig att få för 

svar, vilket återigen är en förutsättning inom kvantitativa metoder, exempelvis 

enkätundersökningar.  

 

Inom vetenskapsteorin anses det kvalitativa vara det som är möjligt att uppleva men som 

varken är mätbart eller kvantifierbart. Det kvalitativa kan vara objektivt i epistemologisk 

mening (om två individer t.ex. uppfattar eller beskriver samma fenomen på samma sätt kan 

man peka på att det föreligger intersubjektivitet, dvs. objektivitet, i deras uppfattning eller 
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beskrivning) men inte i ontologisk mening (tex ”detta staket existerar oberoende av personen 

som iakttar det”). Uttryckt på ett annat sätt kan det kvalitativa vara intersubjektivt förmedlbart 

som upplevelseinnehåll, men det kan inte existera oberoende av det upplevande subjektet, 

dvs. människan. Begreppet ”objektivt” involverar, enligt detta resonemang, att flera subjekt 

kan uppleva det kvalitativa (innebörden i t.ex. gemenskap eller meningslöshet) på samma sätt 

och dessutom förmedla detta till varandra på ett meningsfullt sätt. Kierkegaards uttalande 

”subjektivitet är sanning” syftar till att betona värdet i upplevda insikter som inte kan fångas 

med hjälp av rationalitet eller genom det kvantitativa förhållningssättet (Barbosa da Silva & 

Wahlgren, 1994:54ff). 

 

Enligt Kvale (1997:13) syftar den kvalitativa forskningsintervjun till ”att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening”. Kunskapen som erhålls inom den kvalitativa forskningsintervjun byggs upp 

successivt, och relateras till fem olika aspekter: kunskap genom samtal (intervjun är en dialog 

mellan två personer), kunskap genom berättelse (i intervjun berättar respondenten en 

berättelse om sitt liv), kunskap genom språk (intervjuns medium är det mänskliga språket), 

kunskap som kontext (datainsamlingen sker i ett mellanmänskligt samspel, dvs. intervjun, och 

mening i vad som uttalas är kontextberoende) samt kunskap som relation (intervjun är en 

relation mellan två parter som samtalar om ett ämne – kunskapen existerar enbart i relationer 

mellan personen och världen). (Kvale, 1997:45ff) 

 

Kvalitativ analys kan resultera i identifieringen av företeelser, egenskaper och innebörder, och 

målsättningen för denna typ av analys är att upptäcka variationer, strukturer samt processer 

hos företeelser, egenskaper och innebörder som inte ännu är tillräckligt kända. Dessutom 

syftar den kvalitativa analysen till att finna ingående, internt relaterade element i dessa 

företeelser – detta innebär att delarna endast kan förstås mot bakgrund av en helhet, som 

uppvisar egenskaper som inte de enskilda delarna gör för sig, vilket leder till slutsatsen att 

helheten är mer än summan av dess delar (Starrin, 1994:26ff) 

 

4.2 Hermeneutik 

Studiet av det specifikt mänskliga, exempelvis uttryck av människans medvetande i form av 

olika upplevelser (t.ex. av ångest, glädje eller meningsfullhet) kan med fördel genomföras 
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med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden hermeneutik, då denna metod är lämplig för 

förståelsen av just mänskliga upplevelser (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994:52). Termen 

hermeneutik anses härstamma från ”Hermes”, guden i den grekiska mytologin som hade till 

uppgift att översätta gudarnas budskap till människorna. Hermeneutiken betyder således ”att 

tolka”, ”att klargöra” och ”att översätta” och grundas på flera förutsättningar, bland annat att 

meningsförståelse alltid sker i ett sammanhang i vilket mening skapas eller framträder. 

Delarna i materialet är beroende av helheten och vice versa vid varje tolkning och förståelse, 

ett samspel som benämns den hermeneutiska cirkeln. Exempelvis kan man aldrig fullt förstå 

en annan individs beteende eller handlingar om man inte har en uppfattning om hennes kultur 

eller sociala nätverk, dvs. kontext. Den hermeneutiska cirkeln kan ses som ett förlopp utan 

slut, där de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening, men där en 

närmare analys av delarnas mening kan förändra den ursprungligt förmodade helhetliga 

meningen, vilket återigen kan komma att förändra meningen hos delarna etc. I praktiken kan 

denna cirkulära process upphöra när man identifierat en rimlig mening som är fri från inre 

motsättningar (Kvale, 1997:50). Vidare förutsätter varje förståelse en viss förförståelse som 

kan bestå i olika former av kunskap, exempelvis teorier och olika slags erfarenheter och 

insikter. Förförståelsen utgör den referensram som forskaren använder sig av för att tolka 

materialet – utan någon typ av referensram finns det ingen möjlighet att tolka innebörder av 

något (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994:58). 

 

Målet för den hermeneutiska forskningen är att förstå handlingar och företeelser sedda var för 

sig som helheter samt i relation till allt som är känt runt omkring dem. Vid materialinsamling 

är det viktigt att skapa de villkor som är mest gynnsamma för att man ska få en så rik kunskap 

som möjligt om de fenomen och förhållanden som studeras (Sjöström, 1994:77ff). Det är 

därför av vikt att intervjusituationen är bekväm och trygg för respondenterna. Vid analys av 

det insamlade materialet är det viktigt att forskaren är systematisk och relaterar delarna till 

helheten, dvs. tillämpar den hermeneutiska cirkeln som ligger till grund för tolkning och 

förståelse. Eftersom människan aldrig möter någonting förutsättningslöst utan tolkar allt hon 

ser, uppfattar och upplever – fastän detta många gånger sker omedvetet – är det viktigt inom 

hermeneutisk forskning att man som forskare är medveten om sina egna förväntningar, 

värderingar, åsikter och känslor, dvs. förförståelse. Man kan som individ aldrig helt frigöra 

sig från dessa, men man kan medvetandegöra dem så långt det är möjligt och således aktivt 

ompröva tolkningar för att se om de kan ha påverkats av denna referensram, och söka andra 
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möjliga tolkningar (Sjöström, 1994:82ff). Som forskare bör man därför systematiskt pröva om 

tolkningar tills man hittat den mest rimliga utifrån den information som finns tillhanda.  

 

Teoretikern Hunt (1989) menar att fältmetoder, t.ex. observationsstudier, karaktäriseras av att 

forskaren samspelar med subjektet i dennes naturliga miljö. Detta, anser hon, är det enda sätt 

på vilket man kan uppnå en djup förståelse för en annan persons livsvärld. Att bli djupt 

personligt engagerad och involverad som forskare är svårt att undvika och är dessutom en 

nödvändighet för att få fram bra material. Problemet är att forskarens egna omedvetna 

konflikter, kallat ”transferens”, kan påverka resultatet, och detta förklaras bland annat genom 

att individens förflutna kommer att ha en inverkan på hennes förståelse av nuet. Då jag inte 

har några personliga erfarenheter av fenomenet alkoholism, varken direkt eller indirekt, anser 

jag att jag enligt ovanstående resonemang inte löpt någon större risk för att bli omedvetet 

påverkad av intervjusituationerna. Min förhållningssätt till alkoholism och dess konsekvenser 

för individen och dennes omgivning är ett av genuin empati och intresse, men i övrigt fritt 

från åsikter och värderingar från exempelvis egna livserfarenheter, vilket jag hoppas har 

värnat om intervjuprocessen och följaktligen resultatet. 

 

4.3 Förförståelse, analys och tolkning 

Min förförståelse för fenomenet alkoholism grundar sig, som nämns ovan, inte i egna 

erfarenheter och eventuella värderingar från detta, utan dels i deskriptiva teorier om 

alkoholism som sjukdom och dess manifestationer hos individen och dennes livssituation, 

dels i tidigare studier inom ämnet samt i de specifika teorier som är basis för denna studie och 

som rör meningsfullhet, sociala band, alkoholistens schismogenesiska förhållande till flaskan 

och kontrolluppfattningar. Denna förförståelse ligger åtminstone delvis till grund för den 

helhet inom vilken delarna av materialet kommer att relateras och tolkas, i enlighet med den 

hermeneutiska cirkeln, med målet att hitta relationer, mönster och strukturer inom materialet.  

 

4.4 Validitet och generaliserbarhet vid resultatredovisning 

Eftersom kvalitativ forskning inte kan presentera resultat i mer ”objektiv” bemärkelse som 

t.ex. via grafer, tabeller och siffror – vilket är metoden för kvantitativ forskning – måste 

slutsatser som dras uttryckas klart och otvetydigt. Om olika tolkningar av materialet är 
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möjliga, vilket ofta är fallet, måste forskaren indikera på vilka grunder den redovisade 

tolkningen valts och andra avvisats (Sjöström, 1994:84). Den för hermeneutiken centrala 

metoden för att värna om validitet, dvs. giltighet, i resultaten bygger på att forskaren 

systematiskt och genomgående ifrågasätter sina egna tolkningar och antar ett kritiskt 

förhållningssätt till de egna slutsatserna tills man funnit den rimligaste tolkningen (Sjöström, 

1994:89).  Eftersom hermeneutiken söker en djupgående förståelse av meningsfulla fenomen 

hos enskilda individer kan inte resultaten generaliseras i positivistisk bemärkelse, men det är 

möjligt att finna mönster som kan generaliseras till att gälla en viss grupp (Sjöström, 

1994:86). Genom att sammanställa kunskap om flera enskilda individer kan man också, 

genom ökad insikt, få en ökad förståelse för människor med exempelvis ett visst problem – 

detta blir då en generalisering på metanivå, där man inte kan generalisera det särskilda 

kunskapsinnehållet, men däremot insikten om en människas livsvärldsuppfattning och 

livsvillkor. Den enskilda människan och hennes livssituation är alltid unik, även om det kan 

återfinnas aspekter av upplevelser och situationer som delas med andra – när det handlar om 

att förstå den enskilda individen måste kunskapen om det generella alltid underordnas det 

unika eller specifika, och en öppenhet måste bibehållas inför möjligheten att det kan finnas 

förhållanden som leder till att något annat än det ”generella mönstret” gäller just för den unika 

individen (Sjöström, 1994:87).  

 

Även om tolkningen är forskarens rätt har jag i denna studie varit intresserad av att, så långt 

det är möjligt, klargöra hur fenomen och begrepp uppfattas av andra människor och har därför 

sökt att återspegla specifika tolkningar till respondenterna med syftet att klargöra just 

personens uppfattning av sin livsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att få 

fram nyanserade beskrivningar av olika aspekter av en annan individs livsvärld, och det är 

nödvändigt att vara lyhörd både till direkta uttalanden och till det som ”sägs mellan raderna”. 

Kvale (1997:36) menar att detta kan uppnås genom att forskaren försöker formulera det 

”dolda budskapet” och sända tillbaka det till respondenten för att få indikation på huruvida 

tolkningen är riktig. Detta förhållningssätt är ett grundantagande inom existentiell 

hermeneutik där man eftersträvar en så riktig och rättvisande bild som möjligt av vilka tankar 

en individ har och vad hon menar och upplever (Sjöström, 1994:84). Tolkningen förutsätter 

således inget yttre sanningskriterium, utan verkligheten består i vad individen upplever är 

verkligt och sant för dem.  
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4.5 Urval, tillvägagångssätt och etiska aspekter 

Då målet för denna studie varit att få en förståelse för nyktra alkoholisters tankar om kontroll 

och om upplevelsen av viktiga faktorer för att lyckas med en alkoholmissbruksrehabilitering 

har det varit essentiellt att finna respondenter som har erfarenheter av alkoholism och 

nykterhet. Då konceptet nykterhet är mångfacetterat och det inte existerar några specifika 

definitionskriterier på vad ett tillfrisknande eller en framgångsrik alkoholmissbruksbehandling 

är, exempelvis vad gäller tid av nykterhet, har jag inte baserat några urvalskriterier på en 

specifik tid av nykterhet.  

 

Intervjuguiden för denna studie har varit semistrukturerad och bestått av frågor som rör ett 

antal teman som jag velat diskutera med respondenterna, bland annat andlighet, 

kontrolluppfattningar, meningsfullhet, relationer och upplevelsen av svåra respektive viktiga 

faktorer för rehabilitering. Många oplanerade följdfrågor har väckts vid de olika 

intervjutillfällena samt mycket information framkommit självmant, vilket lett till att guiden 

inte alltid följts till fullo vid alla intervjutillfällen, vare sig vad gäller kronologisk frågeföljd 

eller utsträckning. Intervjuerna har avslutats med två påståenden som respondenterna har 

ombetts förhålla sig till, och som rör den centrala innebörden av Frankls tankar om viljan till 

mening samt innebörden av intern locus of control.  

 

Rekryteringen av informanter har skett på en frivillig basis från ett antal AA-grupper i en 

svensk stad. Vid ett tillfälle närvarade jag vid ett öppet AA-möte, där jag fick möjlighet att 

observera hur ett möte går till samt att presentera studien och fråga om det fanns frivilliga 

personer som var intresserade av att delta, och flera av respondenterna rekryterades på detta 

sätt, direkt och indirekt. Andra respondenter rekryterades genom telefonkontakt med andra 

AA-grupper, där min förfrågan fördes vidare till enskilda möten och där personerna sedan 

hörde av sig och erbjöd sitt intresse att delta i intervjuer.  

 

Fem av intervjuerna ägde rum i de respektive AA-gruppernas lokaler, medan en intervju 

skedde hemma hos intervjupersonen ifråga. Fyra av deltagarna var män och två kvinnor. 

Respondenterna informerades om att studien skulle utföras i intervjuform och bandas för att 

allt material skulle kunna tas tillvara. De informerades också om att deras deltagande var 

mycket uppskattat och helt anonymt, att deras namn kommer att fingeras i 

resultatpresentationen och att bandinspelningarna skulle förstöras när transkriptionen var 
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färdig. Vidare klargjordes att om det fanns någon typ av fråga som ställdes och som personen 

av något skäl inte ville svara på så var det bara att säga till – då ämnet för studien har varit av 

en känslig karaktär har jag varit mycket mån om att informanterna inte ska behöva känna sig 

illa till mods vid något tillfälle. Detta har också inneburit att jag inte alltid bett om 

förtydligande av vissa utsagor under intervjuernas gång, om jag fått intrycket av att ämnet är 

känsligt och att personen inte velat specificera ytterligare. Avslutningsvis frågades 

intervjupersonerna om de skulle vilja få en kopia av det slutförda arbetet, vilket samtliga var 

intresserade av.  
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5. Resultat 

5.1 Thomas 

Thomas kom i kontakt med AA för 11 år sedan och varit nykter i fem år. Han har arbetat 

aktivt inom organisationen och har bland annat varit invald i AA:s informationskommittée 

samt haft rollen som delegat och deltagit i konferenser både inom Sverige och utomlands. 

Thomas berättar att hans alkoholbruk började runt tjugoårsåldern, och att festandet med tiden 

eskalerade både vad gäller intagsmängd och tillfällen tills han, efter ett antal år, fann att han 

drack varje dag i veckan. Han började dölja sin höga konsumtion för sin familj, bland annat 

genom att dricka i källaren och gömma spritflaskor. Det var framförallt insikten om hur 

mycket ekonomin blev lidande från drickandet, samt att arbetet började bli svårt att sköta, 

som drev honom till att söka hjälp, först genom att genomgå en behandling och sedan 

kontakta AA. Han upplevde det första året inom AA som trögt eftersom han inte hade aha-

upplevelsen, och hans motivation för att närvara vid möten grundades dessutom initialt bara i 

att vilja tillfredsställa andra, nämligen hans familj och arbetsgivare. För att hålla sig till 

mötena skrev han upp sig som ansvarig för kaffekokningen, eftersom han då hade ett ansvar 

inför andra och inte kunde utebli. Han poängterar dock att han efter en tid började gå för sin 

egen skull, och började bli fascinerad av att läsa litteraturen och bemästrade den snart med en 

kunskap och entusiasm som fick de andra medlemmarna att be honom engagera sig mer 

formellt, i informationskommittéer och liknande.  

 

Thomas berättar att hans långvariga engagemang i servicearbetet och viljan att vara andra till 

nytta gjorde att han glömde bort sig själv, och efter sex års nykterhet återföll han plötsligt i att 

dricka alkohol. Efter att ha lagt in sig för behandling och återkommit till AA-mötena blev han 

åter nykter och har förblivit det sedan dess. Thomas anser att svårigheten i att bli nykter ligger 

i att förmå sig avstå från det gamla, dvs. alkohol, i synnerhet vid festliga tillfällen. En annan 

svårighet är att acceptera att man är alkoholist. Thomas berättar att han vid sin första kontakt 

med AA definierade sig som ”högkonsument” av alkohol, eftersom han ansåg det lite finare 

och framförallt annorlunda än alkoholist, en tankegång som höll ett fönster öppet för att 

kunna dricka kontrollerat igen en dag. Hans sponsor kunde så småningom hjälpa honom att 

inse att han var alkoholist och följaktligen stänga det här fönstret, och Thomas berättar att 

hans tillfrisknande gick lättare efter det.  Han beskriver sig som en överdrifternas man, och att 



_______________________________________________________________________________________ 
 

Examensarbete, socialpsykologi C, 41-60p. 

En studie om nyktra alkoholisters upplevelser av viktiga faktorer för att bibehålla nykterhet 

32 

han sedan sin tid i AA insett att han inte vill kunna dricka normalt, något han förr trodde var 

hans målsättning, utan att han snarare vill ha allt eller inget, vilket gör fortsatt alkoholbruk 

omöjligt.  

 

Thomas nämner ett flertal faktorer som varit viktiga för honom för att kunna bibehålla sin 

nykterhet. Det ena har varit att ha en sponsor inom AA, som han har kunnat lita på och ringa 

till i alla lägen och som har hjälpt honom mycket. Det har också varit viktigt för honom att 

kunna släppa det materiella och tryggheten från pengar, samt att kunna hjälpa andra 

människor.  

 

Under tiden han drack hårt fanns det ingen mening med någonting, upplever Thomas, och 

förklarar att han inte ens tänkte på konceptet meningsfullhet då. Tillvaron som onykter 

handlade om ensamhet och isolering – alkoholen påverkade inte bara hans ekonomi och 

arbete utan även mänskliga relationer negativt, bland annat pga. oärlighet och genom att han 

saknade känslor och empati för andra människor. Som nykter lever han nu i en god relation 

med en kvinna, och denna relation, liksom den till hans barn och barnbarn, är mycket 

meningsfull för Thomas. Vidare upplever han att hans meningsfullhet består i att: ...”Gud lät 

mig bli nykter för att hjälpa de här som jag har hjälpt, och så länge jag inte är färdig med 

mitt jobb i AA /.../ så kommer Han att låta mig vara nykter. Och då ser jag en mening med det 

här”.  

 

Thomas tankar om andlighet är att det består i vad människan tänker på och upptas av för 

stunden, och att det inte har en religiös innebörd. Hans gudstro är eklektisk och i hans andliga 

resonemang ingår en tro på att människan lever flera gånger, och att det finns en fullkomlig 

sanning som själen genom dessa otaliga liv ska lära sig att förstå och utöva, nämligen kärlek 

till allt och alla.  

 

Thomas upplever att ett sätt på vilket han kontrollerar sin nykterhet och bibehåller den är att 

han accepterar när han slås av en besatt tanke på att han måste skaffa alkohol, observerar 

denna tanke och sedan släpper den. Han berättar att hans tro på en högre makt också hjälper 

honom att leva nyktert, men poängterar att: ...”Gud gör för mig vad jag inte kan göra. Han tar 

hand om det som jag inte klarar av /.../ men tro utan handling är ju död, och därför måste jag 

ju agera”. Han upplever att det finns en mening med vad som sker i en människas liv, och att 
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en högre makt har en plan för hans liv, som han till skillnad från tidigare inte längre motsätter 

sig utan istället försöker gå i samklang med. Thomas anser att individen själv har ett ansvar 

för sitt liv, och att man således aldrig kan skylla på andra människor för vad som sker. 

Människan har alltid ett fritt val, oavsett vad som händer: ... ”Man har alltid ett val – även om 

du inte väljer, så har du valt /.../ det är många som gnyr och tycker att de är ett offer för allt 

möjligt, och javisst, men de väljer ju att bli offer, de tillåter sig att bli offer”.  

 

5.2 Magda 

Magda började i AA för tre år sedan och har vid intervjutillfället varit nykter i ca fyra 

månader. Hon berättar att hon har brukat alkohol sedan 18-årsåldern och beskriver den första 

upplevelsen av alkohol som att ha hittat det som innan fattats för henne. Hon har numera 

dragit slutsatsen att alkoholdrickandet kan ses som ett symtom på hur man mår psykiskt som 

individ, och då hon lidit av depression har alkoholen tjänat som en effektiv medicin som gett 

snabb lindring. Hennes alkoholdrickande övergick med tiden från att bara ske vid fest med 

vänner till att bli en solitär sysselsättning, och började accelerera alltmer. Hon berättar att hon 

vid ett tillfälle kontaktade sjukvården för sin depression, och fick i och med detta också rådet 

att söka sig till AA. Magda berättar att hon redan många år tidigare besökt AA ett fåtal gånger 

tillsammans med en vän, som var medlem och som uppmuntrat henne att följa med, men att 

hon inte fastnade för programmet vid de tillfällena. Hon ansåg sig dessutom inte vara 

alkoholist utan en person som bara drack för mycket. För tre år sedan gick hon dock alltså 

med i AA igen, och har varit medlem sedan dess. Hon upplever att programmet är underbart 

och att det återställt hennes tro på Gud efter ett helt vuxet liv som ateist. Magda beskriver att 

hon som yngre var i uppror mot sina religiösa föräldrar men samtidigt kunde känna ett avund 

gentemot små frikyrkliga gemenskaper, där människor tog hand om varandra och aldrig 

behövde vara ensamma. Hon uppfattade sig dock som utesluten från en sådan möjlighet till 

gemenskap, eftersom hon var tvungen att tro på Gud, vilket hon inte ansåg sig förmögen att 

göra. I AA har hon funnit denna gemenskap, och hon förklarar att eftersom programmet 

tillåter individen att uppfatta Gud på ett personligt sätt så har hon kunnat skapa sig en bild av 

Gud som hon tyckte om. Begreppet andlighet översätter Magda till just Gud, och berättar att 

tron på Gud innebär att man aldrig är ensam, att man aldrig kommer att behöva dö och att 

man alltid har någon annan som är starkare än en själv att lita på.  
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Magda berättar att hennes liv under perioderna av svårt alkoholmissbruk föreföll meningslöst. 

Hon upplever att hon drack just för att livet inte hade någon mening och för att fly vardagen 

och alla dess problem. Hon anser att meningsfullhet i livet är viktigt, och kan bestå i att 

individen har ett kall i sitt liv, exempelvis ambitioner och att kunna gå in och arbeta för 

någonting som man upplever betydelsefullt. Att ha vettiga sysslor med vilka man fyller 

tillvaron, samt att känna mänsklig gemenskap är också viktigt för hennes upplevelser av 

meningsfullhet. I kontrast till detta står alkoholen, som inte går ihop med något vettigt och 

betydelsefullt, varken vad gäller aktiviteter, relationer eller konversation med andra 

människor. 

 

Magdas upplevelser av AA-gruppen är att den erbjuder en gemenskap som präglas av godhet 

och tolerans, där man alltid är välkommen. I denna gemenskap blir hon sedd och känner sig 

inte ensam. Dessutom anser hon det positivt att ordet går från man till man, och att varje 

person får säga det man har på hjärtat och att folk lyssnar utan att vare sig lägga sig i eller 

värdera det som sägs, vilket står i kontrast till bemötandet man får ute i samhället, där man 

förväntas vara glad och problemfri och således måste bära allt inombords. I gruppen upplever 

hon ett igenkännande i andras problem, och beskriver hur hon upplevde insikten i att inte vara 

ensam i att känna på ett visst sätt. Att kunna sitta och prata med goda vänner i gemenskapen 

istället för att sitta ensam hemma och dricka är en positiv upplevelse, och hon finner det 

underbart att hon alltid är välkommen tillbaka till gruppen, oavsett vad som händer. Även om 

en individ kommer till ett möte berusad, blir han inte utslängd, men Magda poängterar att 

personen ifråga då måste sitta väldigt tyst och inte störa under mötets gång. Vetskapen om att 

hon alltid är välkommen tillbaka till gruppen upplever hon vara en viktig faktor för att 

bibehålla nykterhet.  

 

Magda upplever att hon kontrollerar sin nykterhet på två sätt; dels genom medicinering med 

Antabus, som hjälper henne att kontrollera impulserna av att vilja dricka (en medicin som 

omöjliggör alkoholbruk eftersom individen då blir mycket sjuk) och dels genom att gå på AA-

möten. Mötena hjälper henne då de förmedlar en känsla av gemenskap som gör att hon känner 

sig uppfylld av något som tar bort behovet av att vilja berusa sig. Hon upplever också att hon 

får hjälp av Gud att styra sitt alkoholbegär, men poängterar att hon anser sig ha ett eget ansvar 

för sin sjukdom och att hon har fått en fri vilja från Gud att välja antingen det goda eller det 

onda och att hon ber Gud om kraft för att kunna stå emot alkoholbegäret.   
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5.3  Martin 

Martin har vid intervjutillfället varit nykter i fem veckor. Han beskriver sin uppväxttid som 

bra, med god kontakt med kamrater och vänner, och sin studietid som tuff men lärorik, där 

han studerade hårt och gick in mycket för sitt sportintresse. Han berättar att han var väldigt 

osäker som ung trots ett tufft yttre, och började dricka alkohol i 17-årsåldern, och att det inte 

handlade om stora mängder eller många tillfällen på den tiden, men att han brukade ta i lite 

mer än resten av vännerna på exempelvis fester. Martin upplever att alkohol i många år enbart 

innebar något positivt för honom, så länge han lyckades sköta resten av tillvaron, t.ex. 

familjen, arbetet och fritidsintressena, och att han fortfarande anser att andra människors 

normala och kontrollerade alkoholkonsumtion vid sociala tillställningar kan vara 

meningsfullt, i synnerhet om de annars är lite blyga och har svårt att umgås. Dock poängterar 

han att meningsfullheten snabbt förvandlas till meningslöshet när konsumtionen går för långt 

och all kontroll försvinner ur bilden och konversationen t.ex. börjar präglas av oärlighet.  

 

Martins drickande accelererade med tiden, bland annat när hans arbete ledde till att han 

tillbringade många kvällar på hotell i ensamhet och inte kunde ha ett normalt, socialt 

umgänge. Han förklarar att alkoholen är något som kan tas till oavsett situationen, om arbetet 

t.ex. har gått bra eller dåligt, och att det för alkoholisten inte spelar någon roll. Han sökte 

hjälp för sitt alkoholproblem relativt sent, vilket han upplever beror på att han under lång tid 

lyckades sköta sin tillvaro trots drickandet, samtidigt som han alltid upplevt att han måste 

klara sig på egen hand, och har funnit det svårt att be om hjälp.  

 

Martin upplever att ett nyktert liv är givande och ger en meningsfullhet som annars inte kan 

uppnås, men att detta liv inte alltid är lätt och tar mycket kraft och koncentration, eftersom det 

bland annat inneburit att han måste lära sig mycket på nytt, exempelvis hantera situationer där 

han annars hade tagit vägen genom alkohol. Under hans perioder av hårt, okontrollerat 

drickande var Martins tankar om meningsfullhet diffusa. Alkoholen ledde till många psykiskt 

negativa konsekvenser, mer specifikt att inte vilja umgås med vänner, vilket resulterade i 

mycket ensamhet. Martin beskriver sig själv som en umgängesmänniska, och berättar att han 

försökt hålla upp drickandet just för att kunna ha ett meningsfullt liv. Att dricka hårt och 

umgås med andra alkoholister ger en ökad känsla av meningslöshet, eftersom samspelet 
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präglas av att alla är lika ointressanta och bara pratar om sitt. Martin upplever att alkoholen 

leder till att man tappar allt, inklusive kontakten med verkligheten och förmågan till 

förkovring, vilket bidrar till att göra umgänget meningslöst. Han upplever att meningsfullhet 

ligger i att kunna umgås normalt med människor och att kunna göra det bästa av situationer 

och leva ett bra liv, t.ex. att trivas med sitt arbete och ha goda vänner, dvs. den stora helheten, 

och att detta inte är kopplat till att ha mycket pengar. Martin upplever också att hans 

meningsfullhet ligger i relationen till andra människor, t.ex. sina barn och barnbarn, samt till 

sina djur, och han berättar att han numera gläds åt de små sakerna i livet, som att kunna leva 

nyktert och hantera situationer, vilket gör hans omgivning glad och stolta över honom. Han 

gläds åt andra människors framgångar och anser att meningen med en människas liv förvisso 

är något unikt för varje individ, men att den viktigaste aspekten för honom är att vara en bra 

människa, dvs. en medmänniska. Att ha framgångar i livet, att kunna bli accepterad för den 

man är och att ha ett naturligt bra självförtroende är viktigt för att kunna leva ett gott liv.  

 

Martin berättar att hans återfall för fem veckor sedan följde på en lång tids nykterhet av flera 

år, och att det i hans fall delvis berodde på att han hade slutat gå på AA-möten. Han upplever 

att hans tro på en högre makt, som inte är ett strikt religiöst koncept då han inte är kristen, 

hjälpt honom ur svårigheter, vilket i sin tur har hjälpt honom att åter söka sig till möten. 

Martin känner att en högre makt, en instans med mer makt än han själv, har hjälpt honom ur 

många svåra situationer som han annars inte hade klarat sig ur på egen hand. Han upplever att 

den griper in och styr upp honom när han är på villovägar, och den innebär att han känner en 

trygghet.  

 

Martin upplever att viktiga faktorer för att bibehålla nykterhet är att gå på AA-möten, så ofta 

som man känner att man behöver men i synnerhet när man känner att man vacklar, eftersom 

det i mötena finns en kraft att hämta ur andra människors delningar, en kraft som inte kan 

hittas någon annanstans. Han menar att man lär sig mycket på hur andra människor fungerar 

och kan ta till sig att en del saker är lika för alla, t.ex. skörheten hos människan. En annan 

viktig faktor anser Martin vara att man är noggrann och organiserad i att kontrollera 

nykterheten, vilket han gör genom att gå på många möten, ofta, och även dubbelgardera sig 

med Antabus under en övergångsperiod. För att bibehålla nykterhet är det viktigt att inte vara 

ensam – det är svårt om man inte träffar sina gelikar, upplever Martin. Hans husdjur har också 

hjälpt honom mycket i att förbli nykter, eftersom de kräver mycket omvårdnad och tid. 
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Martins upplevelser av gruppen är en av gemenskap och värme, där det är underbart att kunna 

sitta och bara lyssna på andra. Dels leder berättandet till en förståelse för andra människor, 

dels känner Martin att det är nyttigt att dela med sig genom livsberättelser eftersom det leder 

till en känsla av lättnad hos individen, och att man mår bättre på detta sätt än när man går runt 

och bär på allting inombords, som ofta är fallet ute i samhället.  

 

Martin menar att han aldrig kan återfå kontrollen över alkoholen i form av att kunna dricka 

normalt, och måste således låta bli flaskan helt. Han upplever en trygghet i tron på en högre 

makt, som hjälper honom ur situationer han inte skulle ha klarat själv, men berättar att han 

också är en personlighet som är noggrann i att hålla kontroll i olika situationer, och han håller 

även kontroll på sig själv genom att lyssna på sina vänner och låta sig bli tillsagd om de anser 

att han gör något han inte borde, något han uppskattar och leder till att han försöker bättra sig.  

 

5.4 Annie 

Annie kom i kontakt med AA för första gången för ca 20 år sedan. Hon berättar att hennes 

missbruksproblem i grunden varit matmissbruk, mer specifikt ätstörningar, och att problemen 

med alkohol kom först senare i livet. Annies syn på missbruk är att om individen har anlag för 

ett missbruk, så har hon anlag för vilket missbruk som helst, och att hon troligtvis är född till 

att vara en överdrifternas personlighet, där allting präglas av tankegången om antingen allt 

eller inget. Hon genomgick en svår skilsmässa vars konsekvenser tog henne väldigt hårt under 

lång tid och led av depression, och de gånger hon drack alkohol så gjorde hon det för att det 

fick henne att somna och slippa verkligheten. Hennes alkoholkonsumtion ökade med tiden, 

och när hon vid ett tillfälle kontaktade sjukvården fick hon i och med detta även rådet att söka 

sig till AA. Annie insåg själv i det läget att hon drack för mycket och av fel anledningar, dvs. 

för att fly tillvaron. I AA upplevde hon att hon möttes av en grupp trevliga människor och av 

en varm, välkomnande stämning och hon gick på möten två gånger om dagen under många 

års tid. Mot slutet upplevde hon dock att hon var stabil i sin nykterhet, och dessutom fick sin 

andliga aspekt från annat håll, och beslöt sig för att sluta närvara vid möten. Hon levde 

nyktert under ett par år, men började sedan sakta dricka alltmer igen och kände att hon åter 

började förlora greppet om alkoholen och tillvaron. Samtidigt berättar hon att hon skämdes 

för att söka sig tillbaka till AA, eftersom hon misslyckats i att bibehålla sin nykterhet på egen 
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hand. Hon nådde slutligen en brytpunkt och gav då upp den långa, ensamma kampen mot 

alkoholen och sökte sig tillbaka till AA-gemenskapen, där hon nu har gått på möten i sex år 

och varit nykter. Förutom mötena bär hon alltid en tablett Antabus med sig, fastän hon inte 

behövt många tabletter under sina år som nykter.  

 

Fastän konceptet av en högre makt är viktigt inom AA, upplever Annie att det räcker om man 

tror på gruppen och går på möten och upplever att man blir förstådd. Definitionen av en högre 

makt spelar då ingen roll och kan uppfattas att bestå i vad som helst. Hon beskriver att hon 

alltid haft en stark Gudstro, men att hon upplever att: ... ”den högre makten – för mig – går 

via gemenskapen i AA. Det är den här /.../ energin, om jag är A och du är B, så är det den här 

energin mellan A och B och det är ju så mycket mera. Bara A där och B där, det blir så 

isolerat”.  

 

Annie känner att hon i AA-gruppen funnit likasinnade, där typen av missbruk egentligen inte 

är relevant utan där man känner igen sig i de andras tankegångar och känslor, vilket ger en 

upplevelse av att känna sig hemma i gemenskapen. Känslan av att bli förstådd är viktig, och 

gruppen fungerar som en god terapiform, ungefär som en bikt, som hjälper Annie genom att 

man tillåts prata om sina problem och får möjlighet till att rensa ut: ...”Det är som 

tandborstning. Hoppar man över så smakar det inte bra i munnen /.../ det är mental hygien”.  

 

Annie upplever att meningsfullhet består i att inse att allt hör ihop: ... ”det är som dropparna i 

havet – vi är dropparna och havet är Gud – och varje droppe är lika viktig”. 

Meningsfullheten består i att ha band till livet och en högre makt och att inse att människan 

tillhör en gemensamhet och inte är isolerad. I kontrast till detta står missbruket, som innebär 

ett förnekande av allt annat i tillvaron och som leder till att: ... ”det är ju meningslöst då, för 

då har jag kapat mig, då har jag isolerat mig från livet, men allt detta kommer tillbaka när du 

är i gemenskapen med AA”. Annie upplever att det finns en mening med allt som sker och alla 

människor vi möter. Hon tror på reinkarnation och att människan lever många liv, och att hon 

kanske valt ett liv med missbruk för att lära sig balansen mellan ytterligheterna av total 

kontroll och ingen kontroll. I mötet med andra ligger meningen i att människan ska lära sig 

tolerans, ärlighet och ödmjukhet, där man erkänner att man behöver andra och att de har ett 

värde. 
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Annie upplever att viktiga faktorer för att lyckas att bibehålla nykterhet ligger i gemenskapen 

från gruppen, som erbjuder stöd och förståelse och insikten i att människor är lika. Gruppen 

fungerar också som en terapiform där individen kan få tala fritt om problem, och där man 

ständigt blir påmind från de andras berättelser om hur lätt det är att falla tillbaka i 

alkoholmissbruket. Det är därför viktigt att fortsätta att gå till mötena. Uppehåll från möten är 

farligt eftersom man så småningom glömmer sjukdomsbilden och börjar tänka att problemen 

inte var så allvarliga som man trodde, i synnerhet om man börjar jämföra sitt kvantitativa 

alkoholintag med andras. Annie menar att man utan att gå på möten lätt drabbas av ett 

högmod och den självhypnotiska tanken: ... ”du kan nog, du ser, det är inte så farligt /.../ man 

klarar det själv”. Annie berättar att hon med nöje utför servicearbete inom AA i form av att 

vara ständig kaffekokare, och att det är en ytterligare motivation för att inte slarva med att gå 

på möten.  

 

5.5 David 

David har varit nykter sedan han gick med i AA för tolv år sedan. Han berättar att han 

kommer från ett harmoniskt hem med många goda ideal, där han haft en trygg, kärleksfull 

barndom. Hans första kontakt med alkoholen kom i 14-årsåldern, och David beskriver 

upplevelsen av alkoholen som en total förändring av självet, där han upplevde känslan av att 

ha funnit livets mening. I sin ungdom blev han kristen och insåg intuitivt i och med denna 

förändring att han måste försöka hålla sig borta från kemiska medel, något han gjorde under 

några år, men han kom senare åter i kontakt med alkoholen. Han berättar att han som ung man 

var väldigt osäker, blyg och hade dålig självkänsla, trots det starka yttre han uppvisade, och 

att han fortsatte att dricka alkohol vid sociala tillfällen då den erbjöd en enkel genväg till att 

må bra och kunna prata och umgås. Drickandet accelererade alltmer, och började med tiden 

övergå till att bli en solitär handling, där han ofta intalade sig själv att han måste sluta, men 

inte kunde. Konsekvenserna av sjukdomen blev bland annat att hans relation till andra 

människor blev lidande, och David berättar att han var oförmögen att ta hänsyn till någon 

annan än sig själv, och att verkligen kunna se andra människor. Han förnekade att han hade 

alkoholproblem och upplevde istället att hans omgivning hade problem. Han nådde slutligen 

en personlig botten där han upplevde förtvivlan över att hans liv rasade, och fick rådet att 

söka sig till AA. Han gick snart till sitt första möte och har blivit kvar i gemenskapen och 

varit nykter sedan dess.  
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David menar att konceptet andlighet inte är något mystiskt eller obegripbart, utan beskriver 

det som ett jordnära begrepp som handlar om det som är icke-materiellt och värdefullt för 

människan i tillvaron. Han berättar att han fått en andlig upplevelse inom AA och att denna 

består i nya, goda och förbättrade relationer till både andra människor, till Gud och till sig 

själv, i form av att han återfått en självkänsla och ett självvärde. Den förbättrade relationen till 

jaget upplever David har grundats på att sluta ljuga för sig själv och manipulera, att erkänna 

att han är alkoholist och att vara öppen och ärlig. Med denna nya ärlighet upplever han att han 

har börjat kunna bearbeta de konsekvenser som sjukdomen har inneburit för hans tillvaro, i 

form av att han har börjat kunna möta sin skuld och sina känslor av skam som uppkommit ur 

alkoholismens verkningar på hans beteende och liv. Denna andliga uppgörelse har lett till en 

ny ärlighet, öppenhet och villighet till förändring, vilket David anser är viktiga faktorer för att 

kunna utvecklas andligt och för att kunna utveckla relationer. Han upplever att sann kärlek 

alltid återfinns i relationen till en annan människa, och exemplifierar detta resonemang med 

citatet: ”Endast inför ett Du kan Jag älska, och endast inför ett Du så finns det ett Jag.”  

 

David upplever att det som gör livet andligt och meningsfullt är relationer. Just relationer är 

det han uppfattar vara mest betydelsefullt och meningsgivande för honom, och han förklarar 

att: ... ”nånstans skulle jag vilja dra ett likhetstecken mellan andlighet och relation”. Den 

viktigaste beståndsdelen i god andlighet är att komma bort från en egocentrerad tillvaro och 

börja uppfatta att det finns andra människor, som betyder mycket för oss, och att man inte står 

ensam. Han upplever att det finns en mening med livet, och att ärlighet inför sig själv skapar 

möjlighet till kärlek, vänskap och relationer som gör tillvaron meningsfylld. Det meningsfulla 

i hans liv är de små sakerna, till exempel en promenad, en god middag eller ett enkelt samtal 

med en annan människa. Meningsfullhet består också i att få göra något gott för en annan 

människa. David anser att en människa kan börja uppnå insikt om mening med livet när man 

inser att man inte är universums mittpunkt och slutar att agera utifrån det. I motsats till 

meningsfullhet och andlighet står isolering, självupptagenhet och materialism, och han 

berättar att hans upplevelser av meningsfullhet under de svåra perioderna av drickande i hans 

liv endast bestod i att få uppleva ett rus.  

 

I AA-gruppen har David känt en identifiering och en samhörighet med andra, som präglats av 

ett sunt lyssnande där ingen avbryter, värderar eller kommenterar, utan där människor istället 
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ler igenkännande och nickar. David upplever att AA-gemenskapens styrka ligger just i 

identifieringen och lyssnandet, där man inser att alla människor är lika och där 

gruppmedlemmarnas öppenhet och generositet i att dela med sig av sina berättelser och egna 

livserfarenheter fungerar som en slags fundamental terapi, som präglas av lyssnande, 

igenkännande och att individen får bli sedd. Aspekten av att man inom gruppen delar med sig 

av erfarenheter och där individen tillåts ta till sig det man orkar och förmår från andras 

erfarenhet är viktig och ger liv åt andra människor, menar David.  

 

David anser att människan har ett eget ansvar för hur livet blir, även om hon inte alltid har 

möjlighet att styra det som händer. Individen kan inte styra över sjukdomar, men kan däremot 

styra och ta ansvar för tillfriskandet från denna sjukdom. Angående kontrollen över sin 

nykterhet så förklarar David att han inte ens använder sig av språkbruket ”att hålla sig 

nykter”, eftersom det då underförstått kan tolkas som att han kämpar mot alkoholen och 

försöker hålla den i schack: ...”Jag kämpar inte mot alkoholen /.../ Den kommer alltid att 

vinna över mig, det är en ojämn match. Så det är ingen idé att ens kämpa, att pröva på”. 

Istället upplever han att han bibehåller sin nykterhet genom att kontrollera sitt liv, mer 

specifikt genom att leva ett bra liv, där han är uppmärksam på att alltid vara ärlig mot sig själv 

och ta hand om sig som människa i form av att bedriva en slags andlig hushållsrengöring, som 

innebär att människan måste få tillfälle att prata ur sig och inte bära på allting själv 

inombords. Han upplever att AA har ungefär samma funktion som en bikt, dit man kan 

komma och berätta om sig själv och hur man känner och upplever olika saker. De stora 

problemen i livet har inte att göra med alkohol utan är vardagsproblemen som består i hur 

man hanterar och bearbetar situationer. 

 

David upplever att viktiga faktorer för att lyckas att bli och förbli nykter har varit att lyssna på 

andra i gemenskapen, att se tillbaka på sitt eget liv och, mest fundamentalt av allt, att fortsätta 

att gå på möten. Mötena tjänar som en ständig påminnelse om att han har en svårhanterlig 

sjukdom, och att livet är svårt för alla människor ibland. Insikten om att både mörka och ljusa 

stunder kan vara farliga för en alkoholist är viktig, och vid mötena får han också den viktiga 

möjlighet att bearbeta sitt inre liv. Han upplever att återfall för en alkoholist ofta handlar om 

att individen har upphört att gå på möten, och med detta förlorat självbilden och 

sjukdomsinsikten. Om en alkoholist börjar tumma på sin ärlighet, sin öppenhet och villighet 

till förändring kan det vara nära med ett återfall, anser David.   
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5.6 Erik 

Erik har varit nykter i 12 år, sedan han började på AA för andra gången. Han första kontakt 

med alkoholen började i 15-årsåldern, och han berättar hur tillgången till alkoholen gjorde att 

han kände sig hel och att han hittat något som passade honom utmärkt. Hans festande fortsatte 

accelerera alltmer med åren, men han berättar att han inte hade en tanke på att han skulle bli 

alkoholist utan att han trivdes med drickandet, skötte sitt arbete och upplevde att han levde ett 

bra liv. Han fick i och med ett läkarbesök reda på att hans levervärden var så dåliga att han 

måste upphöra med alkoholdrickandet omedelbart, och Erik höll upp ett antal månader men 

började sedan igen. Han beskriver att hans perioder av drickande respektive nykterhet har 

präglats av att han hållit upp när han känt att det var problem, men att alkoholdrickandet 

sedan ökat lite jämfört med vad det var innan, och på sikt alltså eskalerat alltmer. Hans familj 

började uppmana honom att sluta dricka, och Erik sökte sig till AA för första gången men 

fastnade inte, och fortsatte att dricka i ytterligare många år, med flera svåra konsekvenser, 

innan han återigen sökte sig till AA. Denna gång stannar han i gemenskapen, och har varit 

nykter sedan dess.  

 

När Erik drack som svårast berättar han att allting kretsade runt alkoholen och att få mer att 

dricka samt att sluta. Han resonerade i paradoxala tankebanor där han, när drickandet var som 

värst, upplevde att han måste sluta dricka, men för att han skulle sluta behövde mer att dricka 

för stunden, för att kunna sluta senare. Det fysiska begäret var starkt och trängde ut mycket av 

meningsfullhet och djupare tankar, berättar han, samtidigt som han i nyktert tillstånd kunde 

känna sig deprimerad över hur han förstörde sitt liv, vilket återigen kunde driva honom till att 

dricka och känna att han inte brydde sig om någonting längre.   

 

Som nykter upplever Erik numera meningsfullhet på många sätt. Hans liv som nykter innebär 

bland annat att han kan ta för sig av många av de roliga saker som livet erbjuder, något som 

inte involverar behovet av att ha mycket pengar. Han anser att det finns en mening med livet, 

nämligen kärlek till andra människor och till allt, samt att hjälpa andra människor och att ge 

utan att förvänta sig något tillbaka. Hans upplevelser av meningsfullhet grundar sig bland 

annat i att kunna hjälpa en annan människa och i upptäckten av de positiva konsekvenserna 

detta kan medföra för personen, och poängterar att denna uppfattning delvis sammanfaller 
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med hans andliga uppfattningar. Han berättar att han arbetar med att informera om AA:s 

existens på en avgiftningsenhet för alkoholister, och att han i och med detta även kan få andra 

alkoholister att lyssna på hans erfarenheter och resonemang om andlighet, och att det kan 

ligga en mening i: ... ”att Gud har nytta av mig som har gått den här vägen och som har varit 

såpass bångstyrig som jag varit själv”. I hans andliga uppfattningar ligger tron att Gud inte 

gör misstag utan skickar de människor som individen ska träffa, och att det således är det, 

som förefaller som de små tillfälligheterna, som utgör skillnaden som avgör om det går bra 

eller dåligt för en människa.  

 

Erik upplever att hans kontroll för att bibehålla nykterhet är ett levnadssätt, där han aktivt 

söker att leva ett bra liv och att inte samla på och bära med sig negativa känslor i form av 

bitterhet, ilska och harm, eftersom de utgör en farlig bas, i synnerhet för en alkoholist. Istället 

försöker han möta prövningar genom att ta dem för vad de är värda, utan att vara grundad 

med gamla, negativa känslor. Hans medvetenhet om att han är en individ som tar till drinken 

vid olika tillfällen gör att han också aktivt försöker undvika att utsätta sig för de tillfällena.  

 

Eriks berättar att hans Guds-relation är av en högst personlig och icke-religiös karaktär. Den 

har utvecklats långsamt, i takt med att han upplevt att tron på en högre makt - som för Erik 

initialt bestod i makten från AA-gruppen i form av större kunskap än hans egen - har hindrat 

honom från att återfalla i alkoholdrickande vid tillfällen då han med säkerhet vet att han 

annars skulle ha druckit, om han inte hade haft AA. Erik menar att tron på en högre makt, 

eller en tro överhuvudtaget, innebär att människan har mer kraft än om hon inte skulle tro på 

någonting alls. Den innebär också att hon får mer sinnesro och minskad dödsångest och kan 

lämna över när man inte klarar det själv längre. Kontrollen i att få och bibehålla nykterhet 

handlar delvis om hjälp från denna högre makt, men Erik förklarar att hans tankegång om 

hjälp från Gud är: ...”Om jag gör vad jag kan, så gör Gud resten. Men om jag inte gör vad jag 

utan jag skiter i det, då skiter Gud i mig också. Då släpper vi taget bägge /.../ om jag inte 

själv ställer upp, då kan ingen hjälpa mig”.  

 

Erik upplever att grundstommen i att bibehålla nykterhet är att hjälpa andra människor, 

eftersom det innebär att han dels måste hitta goda argument för att övertyga andra om 

nykterhetens fördelar, vilket så småningom leder till att argumenten inpräntas hos en själv, 

dels för att han – när han lyckas få med sig andra personer att bli nyktra – då har ett ansvar 
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gentemot dem att inte börja supa igen själv: ... ”för då drar jag ju ner alla de som är runtom 

mig också”. Genom att bry sig om andra och lyssna på deras bekymmer upplever Erik också 

att han kan få en paus från att fokusera på sina egna problem, och menar att man genom att 

hjälpa en annan människa och glömma sig själv för en stund får kraft. Han poängterar dock 

att det i slutändan inte går att ge bort någonting som man inte själv har, exempelvis sinnesro, 

eftersom det då inte består i något verkligt. Andra viktiga aspekter för att inte få ett återfall är, 

i AA-kontexten, att personen måste ha tålamod, ta de tolv stegen i ordning och inte ge sig in i 

en tidsmässig tävlan med någon annan. Stegen är baserade på varandra och Erik menar att det 

är svårt att ge sig in på ett steg som ligger längre fram, om man inte är färdig på den stegsnivå 

man befinner sig på. Dessutom menar Erik att det är av högsta vikt att personen är övertygad 

om att han är alkoholist, och att detta innebär att han inser att han är maktlös inför alkoholen 

och därför måste släppa tanken på att någonsin kunna återfå kontrollen över sitt drickande och 

istället vara beredd att ge upp alkoholen för gott, eftersom tron att man kan lära sig att återgå 

till normalt, kontrollerat drickande resulterar i återfall som förr eller senare medför negativa 

konsekvenser för individen. Erik upplever också att det är essentiellt att en person vill sluta 

dricka för sin egen skull och inte för andras, t.ex. för att frun eller arbetsgivaren kräver det, 

eftersom det i så fall involverar en omedveten tankegång hos alkoholisten att det enda han 

behöver göra är att göra sig av med dessa hinder, och således blir fri att kunna fortsätta dricka. 

Ännu en viktig faktor för Erik för att bibehålla sin nykterhet har varit att han aldrig släppt AA 

och alltid ser till att ha det nära till hands, även när han reser, samt hans insikt om att han för 

egen del inte heller kan byta ut alkoholen mot att bestå i något annat. Att försöka byta ut den 

och låta den bestå i exempelvis tabletter, leder till en förändring av sinnesstämningen som gör 

att han blir en annan och farlig variant av sitt riktiga jag, där personen som uppstår i den andra 

substansen alltid kommer att leda honom tillbaka till den första.  
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6. Resultatsanalys 

6.1 Viktiga faktorer för att bibehålla nykterhet 

Vad som framgår från resultatet är att viktiga faktorer för att bibehålla nykterhet i stor 

utsträckning upplevs vara kopplade till gemenskapen och identifieringen i AA-mötenas 

kontext, som involverar både påminnelser om den egna sjukdomsbilden samt möjligheten för 

individen att få tala om sina tankar och bekymmer och uppleva en förståelse och ett 

igenkännande i de andra. Det upplevs också viktigt att acceptera att man är alkoholist, och 

följaktligen inse att man måste lägga alla förhoppningar om att kunna återfå kontrollen över 

alkoholen åt sidan och istället avhålla sig från att bruka alkohol helt. En annan viktig faktor är 

att få känna samhörighet, kraft och stöd i andra människor och att inte stå ensam i sina försök 

att bli kvitt beroendet och leva nyktert. Goda relationer till andra människor, och viljan att 

hjälpa andra och kunna gå ur sin egen begränsade värld och egocentrism, förefaller således 

vara essentiella komponenter för att kunna bevara nykterhet. Vad som också framgår tydligt 

är att förekomsten av upplevelser av meningsfullhet är mycket viktigt för att kunna leva ett 

bra och nyktert liv och att konceptet många gånger direkt sammanfaller eller är inflätat i goda 

sociala band, andlighet och ärlighet. Konceptet andlighet är av vikt, och består dels i 

upplevelsen om hjälp från en högre makt/Gud, som dock alltid involverar aktiv, egen 

handling och således ansvar från individens sida, dels en skiftning från en isolerad, 

egocentrerad livssyn till ett helhetsseende där individen upplever att hon tillhör en större 

kontext, där hon både får hjälp från en yttre, kraftfullare instans men också har ansvar för sig 

själv och sina medmänniskor. Aspekten ärlighet förefaller avgörande för både nykterhet, 

meningsfulla relationer till andra människor och till det egna jaget, vilket diskuteras nedan. 

 

6.2 Meningsfullhet, andlighet och ärlighet 

Upplevelsen av meningsfullhet ligger hos många av intervjupersonerna i övertygelsen om att 

det finns en mening med livet och med det som sker, en sorts deterministisk uppfattning om 

att svåra prövningar kan ha som syfte att tillföra insikt, kunskap och att utveckla personen till 

det bättre och hjälpa andra människor. Thomas, Erik, Annie och Magda uttrycker detta i olika 

uppfattningar. Thomas och Annie talar om tron att själen lever många liv och på förväg kan 

ha valt ett svårt sådant, i form av alkoholism eller annat missbruk, för att lära sig saker, t.ex. 
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kärlek och tolerans. Magda talar om vikten av att känna att man har ett meningsfullt syfte med 

livet, ett kall, t ex i form av ambitioner och att vara en god människa, både i sig själv och för 

andra. Erik, liksom David och Thomas, upplever att det ligger stor meningsfullhet i att vara 

andra människor till nytta och att göra gott, och han uttrycker uppfattningen att det kan finnas 

ett syfte och en mening med hans liv som alkoholist, som består i: ... ”att Gud har nytta av 

mig som har gått den här vägen och som har varit såpass bångstyrig som jag varit själv”. 

Thomas beskriver en likartad uppfattning: : ...”Gud lät mig bli nykter för att hjälpa de här 

som jag har hjälpt, och så länge jag inte är färdig med mitt jobb i AA /.../ så kommer Han att 

låta mig vara nykter. Och då ser jag en mening med det här”.  De ovanstående resonemangen 

kan tolkas in i logoterapins tankegångar om viljan till mening samt vikten av attitydvärden, 

som leder till att livet aldrig upphör att ha en mening. Samtliga respondenter upplever att 

meningsfullhet ligger i goda relationer till andra människor, och vissa nämner dessutom den 

viktiga rollen som relationen till ett älskat husdjur har. Martin beskriver hur meningsfullhet 

ligger i att ha ett gott och normalt umgänge med andra människor och att kunna vara 

förankrad i verkligheten och på så sätt utvecklas, t e x genom förkovring, vilket gör umgänget 

med andra ytterligare meningsfullt. Logoterapins tankegång om viljans frihet och människans 

frihet att anta ståndpunkt till de svårigheter man möter, skulle kunna exemplifieras i Thomas 

resonemang: ... ”Man har alltid ett val – även om du inte väljer, så har du valt /.../ det är 

många som gnyr och tycker att de är ett offer för allt möjligt, och javisst, men de väljer ju att 

bli offer, de tillåter sig att bli offer”. Utifrån Frankls tankar om att människans existentiella 

essens består i förmågan av självtranscendens, där man är riktad mot något annat än självet, 

kan man tolka David beskrivning om hur sann kärlek alltid återfinns inför en annan människa: 

”Endast inför ett Du kan Jag älska, och endast inför ett Du så finns det ett Jag.” Även 

Thomas, Erik och Magda beskriver på olika sätt hur höjandet mot en annan människa i form 

av medmänsklighet och att ge hjälp ligger till grund för meningsfullhet i livet, något som 

sammanfaller med deras andlighet i olika stor utsträckning. Andligheten tycks ligga som en 

bas för respondenterna för att kunna förbättra relationerna till andra människor, och involverar 

att individen kan ta ett steg ut ur den självcentrering som präglat dennes liv och se andra 

människor och uppfatta deras värde och betydelse, vilket möjliggör goda relationer. Davids 

uttalande: ... ”nånstans skulle jag vilja dra ett likhetstecken mellan andlighet och relation” 

kan ses som en illustration av detta resonemang. Begreppet ärlighet är avgörande, både för 

meningsfullhet, relationer och för att kunna leva ett nyktert liv. David beskriver ärlighetens 

betydelse för att kunna bearbeta de konsekvenser som alkoholismen bringat, bl.a. känslan av 
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skuld. Ärlighet och öppenhet ligger också till grund för att kunna utveckla goda relationer till 

andra och till det egna jaget, vilket i sin tur skapar möjlighet till kärlek, vänskap och ett bra 

och meningsfullt liv som har betydelse för nykterheten. Genom tolkning kan man även 

uppfatta fortsatt närvarande vid möten som ett exempel på ärlighet mot den egna personen, 

där individen behåller sin sjukdomsinsikt, och att motsatsen, dvs. en oärlighet mot jaget, 

präglar handlandet av att upphöra att gå till möten och således tappa sitt uppriktiga 

hållningssätt till sig själv och sjukdomen. Likaså framgår det att olika former av oärlighet kan 

prägla och följaktligen skada de mänskliga relationerna vid alkoholbruk, vilket i 

förlängningen kan ge upphov till upplevelser av meningslöshet. Att meningsfullhet till så hög 

utsträckning upplevs ligga i goda, ärliga relationer till både andra och sig själv kan, enligt 

Scheffs resonemang, peka på vikten av att kunna känna stolthet över både de sociala banden 

till andra och till en högre makt men även, kan tänkas, till den egna personen.  

 

6.3 Sociala band 

Vad som framgår klart från intervjupersonernas berättelser är att alkoholismen har medfört 

svårt negativa konsekvenser för individens sociala band. Alkoholen har inneburit ensamhet, 

isolering och en oförmåga att kunna ha givande relationer till andra, eller ens till det egna 

jaget. Den förstör på olika sätt samspelet och kommunikationen med andra människor, vilket 

framgår i t.ex. Martins tankar om att meningslöst umgänge rör just okontrollerat alkoholbruk 

och typen av kommunikation som uppstår från det. Utifrån Scheffs tankar om social 

solidaritet, där det råder samklang mellan individerna på känslo- och tankemässig nivå, kan 

man tolka intervjupersonernas resonemang om AA-gruppens gemenskap som präglas av 

lyssnande och igenkännande, där det underförstått kan råda en känsla av stolthet hos individen 

i form av känslor av samhörighet och identifikation. Annie, Martin och David beskriver den 

viktiga, närmast terapeutiska komponenten som återfinns i mötenas gemenskap och som 

består i att individen får tala ut och bli sedd, något som upplevs grundläggande för att 

människan ska må bra. Kommunikationsmöjligheterna inom gemenskapen upplevs fungera 

som en slags bikt, och Annie beskriver hur detta leder till en känsla av renhet: ... ”Det är som 

tandborstning. Hoppar man över så smakar det inte bra i munnen /.../ det är mental hygien”. 

Det kan tolkas som att AA:s utformning vad gäller de tolv stegen, som endast är 

rekommendationer och inte påbud för hur en individ ska handla och tänka för att bli fri sitt 

beroende, ger upphov till det positiva fenomenet optimal differentiering inom gruppen, där 
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varje individ kan översätta innehållet, exempelvis konceptet av en högre makt, till något 

personligt betydelsefullt och där det således inte råder strikta krav på konformitet för att 

tillhöra gruppen. Scheffs resonemang om hur hänsyns-emotionssystemet råder och tjänar ett 

syfte för de sociala banden kan tolkas in i Davids upplevelser av att gemenskapen präglas av 

sunt lyssnande, i form av tystnad när någon talar, igenkännande nickanden och leenden, vilket 

ger en känsla av samhörighet, och i min tolkning, respekt för individen. Detta kan illustrera ett 

ömsesidigt godkännande som leder till upplevelser av emotionell och kognitiv samklang där 

de sociala banden inom gruppen präglas av stolthet. Aspekten om hur en gruppmedlem i AA 

som är berusad ändå är välkommen till att sitta i mötet men förväntas vara tyst, kan på samma 

sätt tolkas vara ett exempel på optimal differentiering, utan alltför strikta krav på konformitet, 

men också på det rådande hänsyns-emotionssystemet, där man kan uppfatta förväntningen om 

tystnad som en subtil form av social sanktion. Att individernas känsla av meningsfullhet ofta 

återfinns i goda relationer, dvs. sociala band till både familj, partner, vänner och i vissa fall 

husdjur framgår också i många exempel. Att vara en social person, att ha relationer till andra 

samt en högre makt och att inte stå ensam är viktigt och uttrycks i både David, Martin, Annie 

och Magdas utsagor. Eriks och Thomas tankar om att meningsfullhet ligger i att hjälpa andra 

människor, både genom vänskap och regelrätt sponsorskap i AA, kan också tolkas in i de 

sociala bandens vikt, i synnerhet känslan av glädje och stolthet när en annan människa lyckas 

väl.  

 

Myten om individualism kan också tolkas in i några av respondenternas tankar. Martin 

berättar hur han alltid trott att han måste klara sig själv och således har haft svårt att be om 

hjälp, samtidigt som han tydliggör insikten att mycket få alkoholister kan klara sig ur ett 

missbruk om de står ensamma, utan behöver sina gelikar och stödet de erbjuder. Att uppleva 

en samhörighet och vara del av ett sammanhang, och att inte leva isolerad och egocentriskt, 

upplevs som meningsfullt och fundamentalt viktigt för ett gott liv hos alla respondenterna. 

Man kan utifrån teorin om de sociala banden och vikten av tillhörighet också tolka den kraft  

och sammanhangskänsla som respondenterna upplever från gemenskapen, och som jag anser 

illustreras väl i Annies tankar om hur: ...”den högre makten – för mig – går via gemenskapen i 

AA. Det är den här /.../ energin, om jag är A och du är B, så är det den här energin mellan A 

och B och det är ju så mycket mera. Bara A där och B där, det blir så isolerat”. 
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6.4 Alkoholistisk stolthet och schismogenesisk alkoholrelation  

Det finns några indikationer på Batesons resonemang om alkoholistisk stolthet, i form av 

satsen ”jag kan”, i respondenternas berättelser, vilket innebär att även denna teori kan 

användas för att tolka respondenternas utsagor. Annie berättar hur lätt det är för alkoholisten 

att börja tänka i utmanande tankebanor: ... ”du kan nog, du ser, det är inte så farligt /.../ man 

klarar det själv”. Utifrån tankegången om alkoholistens symmetriska relation till flaskan och 

vikten av att förändra den till en komplementär sådan, skulle man kunna uppfatta Davids 

synsätt på begreppet kontroll som just ett sådant förhållande: ... ”Jag kämpar inte mot 

alkoholen /.../ Den kommer alltid att vinna över mig, det är en ojämn match. Så det är ingen 

idé att ens kämpa, att pröva på”. Insikten om att individen ingår i ett större 

sammanhang/helhet och att detta innebär antagandet av en komplementär relation till en högre 

makt/Gud, uttrycks väl i Annies resonemang om hur alkoholen leder till kapandet av 

kontakten till Gud och hur detta resulterar i att: ... ”det är ju meningslöst då, för då har jag 

kapat mig, då har jag isolerat mig från livet...” och i hur meningsfullheten istället är kopplad 

till en återupprättelse av banden till livet runtom och i insikten om att allt hör ihop: ...”det är 

som dropparna i havet – vi är dropparna och havet är Gud – och varje droppe är lika viktig”. 

Det förefaller att Batesons teori om hur AA-gemenskapen placerar alkoholismen inom självet 

stöds i informanternas resonemang i form av upplevelsen om det egna ansvaret för 

sjukdomen, vilket i praktisk bemärkelse kan sägas peka på en intern kontrolluppfattning.  

 

6.5 Kontrolluppfattningar 

Det framgår tydligt att samtliga respondenter, enligt definitionen, har en extern 

kontrolluppfattning vad gäller just Gud/en högre makts roll i att bibehålla nykterhet, men att 

detta bara är en mindre del av hela sanningen. Dessa externa kontrolluppfattningar samspelar i 

samtliga fall med interna kontrolluppfattningar, som uttrycks i tankegångarna om att 

individen bara kan få hjälp av en högre makt om han/hon samtidigt själv handlar och således 

tar ansvar för sin situation, vilket enligt den teoretiska definitionen pekar på intern locus of 

control. Erik förklarar detta förhållande mellan sin egen respektive Guds roll i att förbli 

nykter: ...”Om jag gör vad jag kan, så gör Gud resten. Men om jag inte gör vad jag utan jag 

skiter i det, då skiter Gud i mig också. Då släpper vi taget bägge /.../ om jag inte själv ställer 

upp, då kan ingen hjälpa mig”. Magda uttrycker ett liknande förhållningssätt, där hon 

upplever att Gud hjälper henne i att förbli nykter men att hon har ett eget ansvar för sin 
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sjukdom och att hennes fria vilja till att kunna välja det goda eller onda innebär att hon ber om 

kraft för att kunna välja det goda, dvs. styra alkoholbegäret. Thomas resonemang pekar på 

samma uppfattning: ...”Gud gör för mig vad jag inte kan göra. Han tar hand om det som jag 

inte klarar av /.../ men tro utan handling är ju död, och därför måste jag ju agera”. 

Användning av medicinering för att kontrollera nykterheten skulle eventuellt också kunna 

tolkas som en externalisation av kontrolluppfattning, eftersom kontrollen då består i en faktor 

som tillförs utifrån, men då det samtidigt poängteras att medicineringen bara gäller en 

övergångsperiod och fungerar som ett slags extra skydd, och då man väljer att kombinera den 

med att gå på möten för att bibehålla sin nykterhet, blir detta åter en blandning av externa och 

interna kontrolluppfattningar.  
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7. Diskussion 

Min tolkning av denna studies resultat är att det återfinns både likheter men även vissa 

skillnader i Frankl och Scheffs tankegångar om människans drivkraft, som kan kopplas till 

AA-gemenskapens kontext och den nyktra alkoholistens tillfrisknande och som möjligen ger 

upphov till en viss motsättning.  

 

En skillnad vad gäller teorierna och deras tillämpning i denna studie är att Scheffs tankar om 

sociala band och vikten av gemenskap och tillhörighet, via tolkning, kan återfinnas som en 

viktig punkt i många av informanternas utsagor för sin nykterhet, medan Frankls budskap om 

individens möjligheter och ansvar att finna en mening i tillvaron och således kunna förändra 

sitt liv till det bättre är en mer individbaserad tankegång, som också kan uppfattas i vissa av 

informanternas tankar om kontroll och eget ansvar. I AA-kontexten skulle man därför kunna 

se det som att individen befinner sig i en inte helt okomplicerad rörelse mellan gemenskapens 

hjälp till tillfrisknande samt det egna ansvaret för att bli nykter. Gemenskapen erbjuder ett 

positivt, meningsfullt och konstruktivt sammanhang för hjälp, som individen behöver för att 

kunna släppa sitt beroende. Samtidigt tycks den ställa vissa krav på individen, som innebär att 

hon inte bara kan förvänta sig att bli omhändertagen och kunna stanna i en självbild och värld 

som präglas av självcentrering, utan där hon förväntas bidra till gemenskapen på en 

självständig bas i och med sitt nyvunna oberoende som nykter, t.ex. genom att hjälpa andra 

och att utföra servicearbete. Man skulle kunna uppfatta denna process som individen 

genomgår som en ständig rörelse mellan gemenskap och individuellt agerande, där 

gemenskapen ibland kan innebära ett givande stöd men ibland också ställa krav på individuell 

förändring. Jag tolkar det som att denna rörelse är hanterlig för individen, en tankegång som 

skulle kunna illustreras med exempelvis Eriks resonemang om det egna ansvaret att förbli 

nykter, eftersom ett återfall skulle innebära att man också drar ner de andra runtom sig som 

man hjälpt, samtidigt som han menar att han bara kan hjälpa andra att få sinnesro om han 

själv har det. Individen går således en balansgång mellan vad hon själv behöver och vad andra 

behöver och har alltså ett ansvar både inför sig själv och andra, något jag tolkar uppstår inom 

kontexten av att ge bort vad man har till andra för att kunna behålla det själv, vilket är ännu en 

central tanke inom AA.  
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En likhet inom Frankls och Scheffs perspektiv är att essensen i deras respektive teorier om 

människans drivkraft sammanfaller på en mycket viktig punkt, nämligen att känslan av 

meningsfullhet i livet hör ihop med goda relationer, och vice versa. Att tillhöra ett 

sammanhang, att känna samhörighet och uppleva samklang med andra människor förefaller 

essentiellt för ett meningsfullt liv och för att som alkoholist kunna bibehålla sin nykterhet och 

leva ett gott liv. En stor del av alkoholismens negativa konsekvenser rör just förlusten av 

band, både de sociala och känslan av tillhörighet till en större helhet, vilket leder till isolering, 

ensamhet och självupptagenhet hos människan som i sin tur kan kopplas till känslor av 

meningslöshet. Att hjälpa andra människor och att kunna höja sig över sitt jag är viktigt för att 

ha en mening med livet. Det förefaller att AA-gemenskapen fyller en viktig funktion för 

alkoholisten, utöver att försöka hjälpa honom att bli kvitt sitt beroende, nämligen att den 

involverar en plattform för identifikation, samhörighet och gemenskap som Scheff menar att 

alla människor har ett grundläggande behov av. I denna gemenskap erbjuds möjligheten till 

sund kommunikation som stärker sociala band och ger en känsla av stolthet, något några av 

respondenterna beskriver som en sorts terapiform, nämligen att individen tillåts prata om sina 

känslor, problem och kort sagt de viktiga sakerna i livet, och hur lyssnandet och 

igenkännandet ger kraft och får personen att må bättre.  

 

Det verkar som att konceptet andlighet, som i AA-kontexten handlar om en tro på något yttre, 

med mer makt än individen själv, fungerar som en hjälpande aspekt för att ge individen en 

känsla av sammanhang i en större helhet. Den kan verka positivt för relationen till andra 

människor eftersom den placerar individen som del i ett större system, och inte isolerad och 

övergiven i en reduktionistisk och individualistisk värld. Gemenskapen verkar också ge en 

känsla av tillhörighet som, pga. alkoholismens verkningar på bl.a. de sociala banden, kan vara 

svår att uppnå annars och som är positiv för att kunna rehabiliteras från missbruket och 

återknyta band till omgivningen och tillvaron i allmänhet. Även om vi behåller antagandet att 

denna tro på en högre makt kan definieras som en extern kontrolluppfattning, anser jag att 

tidigare studier inom just detta område kan ha missat en viktig aspekt av begreppet, vilket 

delvis beror på sättet de har utförts på. Att utröna hur stor en persons tro på Gud eller en högre 

makt är genom kvantitativa metoder förefaller alltför trubbigt och onyanserat, eftersom det 

inte nödvändigtvis säger någonting om vad denna tro egentligen består i och innebär. Vad 

som framkommit tydligt från denna studies resultat anser jag vara att alkoholistens externa 

kontrolluppfattning vad gäller nykterhet är mer komplex än vad som tidigare hävdats, och att 
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den involverar viktiga element av interna kontrolluppfattningar där individen själv anser sig 

ha ansvar för, och därmed kan styra, sitt tillfrisknande och ett fortsatt nyktert liv. Utifrån detta 

måste jag ställa mig kritisk till resonemanget om att externa kontrolluppfattningar per 

definition ska anses som ett förevigande av idén att personen är hjälplös och maktlös. 

Tvärtom kan den externa kontrolluppfattningen i detta sammanhang tjäna som en brygga för 

att ta itu med de svårigheter som ett tillfrisknande innebär, och som kan verka oöverkomliga 

om individen upplever att han står ensam och bara har sig själv att lita på. Att dra slutsatsen 

att externa uppfattningar om alkoholkontroll som kopplas till andlighet är annorlunda från 

”generell” andlighet är visserligen intressant men också osäkert, eftersom resonemanget även 

här enbart tycks bygga på premissen att konceptet andlighet per definition måste bestå i en 

externalisation av kontrolluppfattningar, samtidigt som man inte detaljerat har gått in på vad 

det innebär i faktisk bemärkelse. En fortsatt studie inom ämnet skulle med fördel kunna 

fokusera på vad konceptet ”generell” andlighet specifikt består i och hur det är kopplat till 

uppfattningar om kontroll och hur/om det förekommer hos nyktra alkoholister i andra 

kontexter än AA.    
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