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Författarens förord
Arbetet med denna skrift påbörjades under nittiotalet. Jag sökte modeller
för att beskriva tolvstegsbehandling för att underlätta utvärdering av
behandlingsarbetet. Jag hittade användbara modeller inom arbetslivspedagogiken och i arbeten av professor Bernt Gustavsson vid pedagogiska
institutionen, Örebro Universitet.
Utifrån dessa modeller beskrev jag min erfarenhet av arbete med
tolvstegsbehandling sedan 1984. Med detta som grund påbörjade jag en
diskussion med kollegor om bra tolvstegs-behandling och detta ledde fram
till certifieringskurser i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser
(CTL).
Sedan mitten av 80-talet har jag haft ett samarbete med Frans Schlyter
som då arbetade inom kriminalvården med personalutbildning i alkoholoch narkotikafrågor.
Han fick mig att skriva några skrifter:
Sjukdomen Alkoholism – Tillfrisknandeprocessen (1988),
Återfallsprocessen (1989) och
Att maximera självläkningen – om filosofin i tolvstegsbehandling (1992).
Bl.a. dessa skrifter ingick i en kunskapsuppbyggnad inför öppnandet av
fängelseavdelningar med tolvstegsprogram. Tolvstegsprogrammet inom
kriminalvården är idag omfattande och lyckosam tack vare kunnig och
engagerad personal. Eftersom det för socialarbetare, behandlingspersonal,
drogforskare, tillsynspersonal, upphandlare m.fl. saknas en kortfattad
beskrivning av icke-konfrontativ tolvstegsbehandling har han även
inspirerat mig att i denna lilla skrift försöka förmedla mina erfarenheter.
Jag vill även tacka alla duktiga tolvstegsbehandlare som deltog i
diskussionerna, liksom förra fängelsechefen, författaren
AnnBritt Grünewald, som skrivit förordet.
Gudni Stefánsson
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Förord
Detta är en liten bok med stort innehåll, som jag hoppas får en stor
läsekrets av såväl professionella som andra berörda och intresserade. Och det
borde vara många med tanke på det lidande beroendesjukdomar åsamkar
många människor och inte minst de ekonomiska kostnaderna för samhället
som beräknas till tiotals miljarder för sjukvård och kommuner. Utan denna
boks kunskaper och insikter hos socialarbetare och annan behandlingspersonal, berövas många lidande människor och deras familjer möjlighet att
få tillgång till den upprättelse de Tolv stegen skapar – för den som är villig att
ta första steget på en livslång resa mot en livsstil för överlevnad. Vi som är
drabbade av sjukdomen har som alternativ ”dårhuset eller bårhuset” brukar
det sägas på våra möten.
Trots vårt upplysta samhälle med all den evidens som dagens forskning
ger, är beroendesjukdomar ännu omgärdade av fördomar, förakt och
fördömanden. Därför hoppas jag att boken får stor spridning hos framför
allt politiker och andra beslutsfattare som styr över samhällets resurser.
Boken är också mycket lämplig såväl som kurslitteratur för professionella
som i studiecirklar för en berörd och intresserad allmänhet.
Mot bakgrund av mina egna erfarenheter av beroenden, liksom av den
beskamningsprocess som vidhäftar just dessa sjukdomar kan jag bara
understryka allvaret. Detta handlar om dödliga men behandlingsbara
sjukdomar.
Mitt eget beroende emanerar, som så ofta, från ett genetiskt arv, en
dysfunktionell barndom med djupgående tillitsbrist, en för mig olämplig
tidsepok och arbetsmiljö och avsaknad av fungerande alternativ att hantera
en stark livsångest. Därmed inte sagt att jag ser mig som ett offer. Jag kan
idag inte föreställa mig hur jag skulle ha utvecklats som människa utan de
svåra livserfarenheter som format mig. Idag kan jag se mig själv som en bra
och älskansvärd person som inte längre är beroende av omgivningens
bekräftelse. Detta har gemenskapen omkring De Tolv Stegen givit mig och
för detta är jag mycket tacksam.
AnnBritt Grünewald
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Alla är eniga om att det som offentligt kallas
beroende eller missbruk är ett problem.
Därmed upphör enigheten.

Bilden: Lotusblad
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Inledning

A

lkoholism är ett självständigt tillstånd som kännetecknas av kulturell
tillhörighet. De som är beroende av alkohol söker bekräftelse och
gemenskap med andra som också är beroende.
Svensk missbruksvård betecknar, utifrån sociala teorier, missbruk av
droger som ett avvikande beteende. Det leder till att det talas om olika
missbrukskulturer som subkulturer i samhället.
Medicinska teorier talar däremot om personlighetsstörning och sjukdom
som diagnosticeras som beroende. Alkoholism kallas följaktligen beroende
eller missbruk. Man tvistar om tillståndet är medicinskt eller socialt. Alla är
dock överens om att det är ett problem som påverkar samhället. Missbruk
av alkohol anses av statsmakten vara ett problem och dra stora
sjukvårdsresurser (Ågren, 2002). Detta problem är vårt samhälle därför
angeläget om att lösa. Enbart kommunerna lade 2001 ner ca 4 miljarder på
att lösa det. (Kommunernas bokslut år 2001, 2002). Det kan ge en bild av
problemets ekonomiska omfång och den vikt man lägger vid att slippa det.
Alkoholism är genom tiderna den vanligaste formen av missbruk och är
ökande efter EU-inträdet (En samlad politik för folkhälsa: Att förebygga
alkoholskador, 2001).
Alkoholbruk är en livsstil som kan leda till missbruk och/eller beroende.
Missbruket är ett allvarligt livsstilsproblem både för individen som
missbrukar, den närmaste miljön och för hela samhället. Det är känt att en
rökare måste sluta helt för att slippa ur rökfällan. De flesta bedömare anser
att i likhet med rökning är det total avhållsamhet från alkohol eller
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narkotika som gäller för att ändra sin livsstil och lösa problemet. Det har
varit problematiskt att för narkomani och alkoholism hitta en enhällig
vetenskaplig beskrivning. Det finns ingen samsyn om varför människor
missbrukar och vad alkoholism är. Det innebär att de behandlingar som
beslutas har olika innehåll. Beslut om behandling fattas antingen av läkare
inom sjukvården eller av folkvalda lekmän inom socialtjänsten (Stefansson,
2003). De har bara en gemensam grundsyn, när det gäller alkoholism och
narkotikamissbruk - det att det är ett problem.
Det har gjorts många troliga förklaringar till problemet. Dessa
förklaringar har i undantagsfall lett till behandlingsmetoder som varit
effektiva enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2001).
Kommunernas kostnad för behandling är av den storleksordningen att man
kan förmoda att val av behandling har nationalekonomisk betydelse.
Missbruk är på det viset tydligen ett problem som många gärna vill slippa,
men tvistar om hur. Det är därför viktigt att fokusera på behandlingar som
är effektiva. Tolvstegsbehandling är effektiv enligt SBU (2001) och
rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården.
Tolvstegsbehandling lär ut en ny livsstil baserad på tolvstegsfilosofin. I sin
avhandling Hur skall vi förstå alkoholisters handlande?, säger Hoppe
Jakobsson (1992), att tolvstegs-behandling utgår från en ideologi som
hämtar sin näring från AA-rörelsen och de tolv stegen som karakteriseras
som tolv levnadsregler. De tolv stegen är hämtade från den världsomfattande sammanslutningen för tillfrisknande från alkoholism,
Anonyma Alkoholister (AA), eller AA-gemenskapen. AA gemenskapen ser
stegen som ett förslag till ett program för tillfrisknande.
Tolvstegsbehandlingen hämtar sålunda sin lösning på problemet från AA.
AA presenterar sig som ”en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina
erfarenheter, förhoppningar och styrka med varandra för att söka lösa sitt
gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism”
(Tolv & Tolv, 1991). Det finns ett starkt samband mellan AA-deltagande
och nykterhet enligt Hoppe Jakobsson (1992). AA är en självständig rörelse
som är helt oberoende av tolvstegsbehandlingen.
Centralt för tolvstegsbehandling är att den i likhet med AA ser alkoholism
som en sjukdom. Detta motiverar att undersöka AA:s egen problembeskrivning. AA:s Stora Bok beskriver AA:s tolvstegsprogram och är ett
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oomtvistligt grunddokument inom tolvstegsbehandlingen. Om vi går till
Stora Boken gör avgiftningsläkaren dr Silkworth följande kliniska
iakttagelse som kan ligga till grund för förståelse av sjukdomsperspektivet
inom AA:
( vi tror)…att alkoholens verkningar på dessa kroniska alkoholister är ett
utslag av allergi, att detta verkligt pockande begär är begränsat till denna
grupp av individer och aldrig visar sig hos den vanliga
tillfällighetsdrickaren. Dessa allergiska människor kan aldrig utan risk
förtära alkohol i någon form. När de en gång har fått denna vana och funnit
att de inte kan bryta den, när de en gång har förlorat sitt självförtroende
och sitt förtroende för allt mänskligt då hopar sig deras problem och blir
förvånansvärt svåra att lösa. Ett ytligt, känslosamt vädjande räcker sällan.
Det budskap, som kan intressera och hålla fast intresset hos dessa
alkoholister måste ha djup och värde……”
(AA-Boken, fet stil förf.)

(Stefansson 2003) berättar om konsensus i en personalgrupp om att kalla
det tillstånd, när patienten har förlorat sitt självförtroende och sitt
förtroende för allt mänskligt, för tillitsbrist och andlig smärta. AA-Boken
(A.A, 1939/1986) talar om tolvstegsprogrammet som just en andlig
lösning. Det måste ses i ljuset av dr Silkworths åsikt att det budskap som
erfarenhetsmässigt kan hjälpa alkoholisten ”måste ha djup och värde”. Det
räcker inte med ”ytligt känslosamt vädjande”. Inspirerad av AA-erfarenheten
prövade Jellinek (1960) att föra fram en vetenskaplig förklaring till
alkoholism, sjukdomsmodellen. Jellineks sjukdomsmodell användes flitigt i
början, men motbevisades senare vetenskapligt till förmån för Världshälsoorganisationens beroendebegrepp från 1977 (Lindström, 1986). Trots detta
användes Jellineks problemförklaring allmänt i traditionell tolvstegsbehandling under åttiotalet och början av nittiotalet för att så småningom
avlösas av beroendebegreppet. Beroendebegreppet rekommenderades som
diagnos av Socialstyrelsen 1995 (Berglund, 2000).
De olika svenska tolvstegsbehandlingarna ser alkoholism som ett eget
tillstånd oberoende av annat, som en kronisk sjukdom i likhet med vilken
annan obotlig sjukdom som helst och tolvstegsprogrammet som grunden
för att hålla den inaktiv och tillfriskna. De rekommenderar sina patienter att
under och efter behandling gå på möten inom AA ( Hoppe Jakobsson,
1992). Trots denna samsyn på viktiga punkter verkar de se problemet, som

11

de hjälper alkoholisten att lösa, ur olika perspektiv. Några utgår ifrån en
teori som familjeterapeuten Craig Nakken har introducerat, där missbrukspersonligheten är ett centralt begrepp i problemformuleringen (Nakken,
1996). Tolvstegsbehandlingen på Korpberget utgår ifrån en liknande teori,
som grundaren Torbjörn Fjällström har satt fram, där Diffe är ett centralt
begrepp.
Definition av Diffe: Utvecklat beroende av kemiska droger och
psykologiska upplevelser och processer, beskriver vi i form av ett
dubbelsidigt sjukdomsbegrepp. Å ena sidan ser vi ett djupt liggande tillstånd
av dysberoende, som, å andra sidan, motsvaras av framväxandet av en
beroendeframkallande personlighetstyp, - gemenligen kallad Diffe.
Dysberoendet är orsaken medan Diffe är effekten. Dysberoende kan
betraktas som svaghet (dys) eller obalans i det normala eller naturliga
beroendesystemet som regleras genom naturlig balansering av behov och
tillfredsställelse. Dysberoende upplevs oftast som obehag, otillfredsställelse,
tomhet, identitetslöshet, meningslöshet, rastlöshet, etc.
Diffe är summan av tankar, känslor och handlingar som strävar efter att hitta
och genomföra yttre lösningar på det inre problemet, (dysberoendet) trots
att dessa leder till negativa konsekvenser. (www.korpberget.se)

Den stridbare pionjären inom svensk tolvstegbehandling, dr Johan
Liljenberg, beskrev ofta alkoholistens problembild som Tarzan-syndromet.
De behandlingshem som säger sig använda Minnesotamodellen har på en
närstående hemsida lanserat ett begrepp som de kallar kemiskt beroende.
Tolvstegsbehandlingen som helhet ser alltså problemet i sjukdomsperspektiv, men verkar ha behov av att utgå ifrån olika begrepp vid
förklaring av problemet. De verkar ha en svårighet att samsas om en klar
teori och en klar problembeskrivning. Denna iakttagelse görs också av
Hoppe Jakobsson (1992). Utåt sett verkar de ha en diffus syn på tillståndet
som leder till missbruk.
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Den diffusa synen på alkoholism verkar isolera tolvstegs-behandlingar
från varandra och från forskning på området och verkar hindra en seriös
dialog med andra inom svensk missbruksvård. Behandlingshemmen tas
inte riktigt på allvar. Exempelvis anses uttrycket kemiskt beroende vara
kvasivetenskapligt av namnkunniga svenska forskare inom den svenska
missbruksvården (Bergmark & Oscarsson, 2000). Motviljan mot tolvstegsbehandling framgår av ordvalet i deras artiklar i en handbok för val av
behandling som är tänkt som referenslitteratur för socialnämnderna ute i
kommunerna. Deras artiklar skulle vara ett intressant föremål för textanalys
utifrån diskurs och makt. De verkar kallsinniga till den lösning på alkoholproblematiken som tolvstegsbehandlingen erbjuder. Detta är förvånande
med tanke på hur få effektiva lösningar som finns. Vidare skulle den
teoretiska utvecklingen på behandlingshemmen av AA:s egen förklaring till
alkoholism ur vetenskapligt perspektiv vara ett intressant studium. Båda
dessa intressanta uppslag ligger däremot utanför ämnet för föreliggande
arbete.
Det för ögonblicket intressanta är att själva den vetenskapliga definitionen av problemet verkar ha underordnad betydelse. Problemet verkar
hitta sin lösning i en behandlingsprocess som drivs av en andlig smärta
(Stefansson, 2003) och bygger på tolvstegsprogrammet. Detta gör att fler
och fler ansluter sig till åsikten att det räcker att hjälpa patienten att få
kontakt med tolvstegsfilosofin utan en mellanliggande teori. Det som är
intressant för föreliggande arbete är att det finns en lösning på ett problem
som inte är tillfredsställande vetenskapligt definierat. En lösning som enligt
SBU (2001) har den högsta graden av evidens för effekt.
För att förstå hur problemet kan lösas utan vetenskapligt godtagbar
definition är det viktigt att sätta sig in i själva behandlingsprocessen på plats
på en tolvstegsbehandling och ta reda på vad det är i processen som leder
patienten till tillräcklig kunskap om problemet för att lösa det. Det leder
fram till följande frågeställningar:
Hur gör man på en tolvstegsbehandling för att åstadkomma de lärprocesser som leder till att patienten får så pass klar bild av sitt problem att
han kan lösa det?
13

•
•
•
•

Hur ser problemet ut som tolvstegsbehandlingen löser?
Vilken kunskap förmedlas?
Hur förmedlas kunskapen?
Vem besitter kunskapen?

Vi ska försöka svara på dessa frågor genom att söka i skriftlig
dokumentation från träning och utbildning av behandlare som bevisligen
drev en effektiv tolvstegsbehandling.

Bilden: Vid Geysir, Island
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Socialstyrelsen anser:
Tolvstegsbehandling ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevård (2007).
Metoden kan inte urskiljas som enskild insats i riktlinjerna men
bedömdes tillsammans med flera andra strukturerade psykosociala metoder
ha den högsta evidensgraden för behandling vid missbruk och beroende av
alkohol.
Kommentar:
Det är utgivarens förhoppning att föreliggande skrift kan underlätta att i
framtiden urskilja tolvstegsbehandling från andra psykosociala insatser.
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Tolvstegsbehandlingens bildningsprocess är en
kulturell resa från isolering och ensamhet tillbaka
till människorna och gemenskapen

Bilden: Sigiriya, Sri Lanka
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Bildningsprocess

Bildning
Bildningstanken är förknippad med människans kultivering och andliga
utveckling. Bildningen handlar om det som har djup och värde och det som
gör människors förhållanden bättre. Före skolornas tid lärde sig människan
genom samtal och umgänge med andra. De samlade på livsvisdom. De
skapade kulturer, som vissa blev högtstående. Folk samlades runt visa
människor och därmed uppstod skolor. Dessa visa människor hämtade sin
kunskap ur sin kultur, sin erfarenhet och det pågående samtalets kunskapsflöde. Detta är bildningens ursprung. Det är på axlarna på dessa människor
som det vetenskapliga samfundet står.
Vi har talat om att missbruket är kulturbildande och vi vet att i missbrukskulturer växer fram kunskap. Det växer även kunskap fram i det umgänge
som äger rum i nyktra kulturer. I de nyktra människornas kultur inom
tolvstegsrörelsen jämför deltagare erfarenhet, styrka och förhoppningar. De
odlar konsten att leva nyktert trots de lever i en övergripande kultur som
glorifierar bruk av diverse kemiska flyktmedel. Detta är tveklöst en bildande
verksamhet. I detta kapitel ska vi titta på kunskapen och hur den växer fram
i kulturer och jämföra med tolvstegsbehandling. Det känns då viktigt att
börja med att få begreppet kunskap klart i förhållande till bildningstanken.
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Begreppet kunskap är det mest centrala i alla former av utbildningar.
Men hur hör det samman med bildning? De grundläggande definitioner vi
rör oss med i nutida kunskapsdiskussion härrör från Platon eller Aristoteles.
Platon definierade kunskap på ett sådant sätt att den endast gällde den
teoretiska kunskapen. Aristoteles var den första att vidga föreställningen om
bildning och föra in begrepp för praktisk kunskap.
Episteme är ordet för den kunskap som är vetenskaplig och allmängiltig.
Techne är ordet för den kunskap vi använder i tillverkning, för allt vi
framställer. Hantverket är sinnebilden för den kunskapen.
Fronesis är ordet för den kunskap vi använder för att bygga ett gott
mänskligt samhälle och goda mänskliga relationer. Den är politisk och etisk
genom att dess syfte är att göra mänskliga förhållanden bättre.
Bernt Gustavsson (2005) Bildning och demokrati

Praktisk klokhet - fronesis
Den fronesiska kunskapen är den viktiga kunskapen för tolvstegsbehandling.
Den fronesiska kunskapen är kunskapen om att skapa goda relationer.
Det är en livsviktig kunskap för den som tänker överge sin trygghet i
missbrukskulturen och erövra den nyktra kulturen med nya relationer och
nya vänskapsband. Därför är den fronesiska kunskapen den viktiga
kunskapen för tolvstegsbehandling. Att den inte har kommit i blickfånget
för utvärderingar kan hänga samman med att denna kunskaps-form inte har
varit uppmärksammad inom skolans värld:
Det tredje begrepp om kunskap som Aristoteles formulerade, fronesis,
praktisk klokhet, introduceras första gången i skolans verksamhet i min bok
Vad är kunskap? (2002) Skolverket. Detta begrepp för kunskap är av
demokratisk karaktär i den meningen att det inte förutsätter formell
skolning. Praktiskt kloka människor kan man finna lite varstans och de
utmärks främst genom att de bär på långvariga, djupgående livserfarenheter.
Bernt Gustavsson (2005) Bildning och demokrati
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Förmedlingen mellan det partikulära
och det universella
Kunskapen i tolvstegsbehandling är fronesisk och förmedlas i en
bildningsprocess och en demokratiseringsprocess som kännetecknas av ett
deltagande i grupp med klar grupptillhörighet och klar målsättning. Varje
grupp och varje kultur är sammansatt av många individer med olika åsikter.
Dessa kallar vi här partikulärer. Gruppen eller kulturen bildar ett
”universum” med gemensamma värderingar och åsikter, det kallar vi här det
universella.
En människa som tillhör två kulturer hämtar sin andliga styrka från två
kulturer. Det är klart att de olika värderingarna i dessa två kulturer
kolliderar. Detta måste bearbetas eftersom kollision av värderingar minskar
den andliga kraften. Alla bikulturella människor har upplevt detta. En
norrlänning i Stockholm vet exakt vad jag talar om. Det vet också den som
har persiska rötter. Vi kallar denna process hybridisering. Vi känner till
hybridbilar som har två kraftkällor, bensin och elektricitet. Vi talar om
hybridisering mellan kulturer när en partikulär har två kulturer att hämta
sin andliga styrka från och lyckas undvika kulturkollisioner. Partikulären är i
det fallet en bikulturell människa som hittar andlig balans i en tredje
identitet. Det går inte att hela livet känna sig som Stockholmare i Malmö.
Man måste hitta en kompromiss mellan den inneboende stockholmaren
och malmöiten. Det ger full tillhörighet i den nya kulturen. Det är ju i
kultur och gemenskap som vi hittar vår andliga styrka.
Vi ska titta på det partikulära i förhållande till de universella värdena i en
kulturkrets och se tolvstegsbehandling som en partikulär hybridiseringsprocess mellan missbrukskulturen och behandlingskulturen med målsättningen att hitta ett gott liv utan droger. Denna bildningsprocess kan
analyseras utifrån begreppet legitimerat lärande umgänge eller Situated
learning, legitimeate peripheral participation (Lave och Wenger, 1991), en
lärprocess i sociala sammanhang där det perifera ligger i att ingen enskild
har hela ansvaret för processen i gruppen utan det ansvaret ligger på
gruppen som helhet. Lave och Wenger ger många exempel på denna form
av lärande från olika håll i världen. Ett exempel de tar från västvärlden är just
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AA-gruppernas verksamhet. Detta teoretiska närmande kräver att än fler
nyckelord lyfts fram och preciseras ytterligare:
Bildningsprocess:
Bildning är genom många berättelser beskriven som en resa eller ett äventyr.
Vi bryter upp hemifrån, far ut i världen för att möta det okända, och
kommer tillbaka hem igen, desamma men ändå förändrade. Genom mötet
med andra erfarenheter har vi kommit att förändra tolkningen av det vi
utgick ifrån. Det medför att återkomsten innebär en omtolkning av det vi
startade i. Denna tolkning av tillvaron är under ständig utveckling. Vår
kunskap om världen är med det sättet att se en oändlig process som aldrig
tar slut. Det återknyter till den klassiska bildningstanken och bildning som
fri process. (Bernt Gustavsson, 2005)

Med bildningsprocess menas partikulärens utfärd mot universella värden
för att hämta intryck och återkomst.
Det ser ut så här:
￼

Pilen ned betecknar partikulärens intryck från kulturkretsen och en
upplevelse av kulturkretsen. Partikulären går från sig själv och sin egen
värdegrund ut till de universella värden i kulturkretsen och hämtar det som
är matnyttigt för andlig utveckling. På det viset uppstår en bildningsprocess
i viljan att genom möten lära sig av andra. På så sätt kan denna resa också
förstås som en rörelse från isolation till delaktighet.
Bildning leder alltså till en förändring av partikulären, en anpassning på
valda punkter till skillnad från att vara avvikande. På detta vis leder en
bildningsprocess till bildning.
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Det goda samtalet
Gustavsson (2005) talar om dialogen som ett centralt inslag i bildningstraditionen och sökande efter kunskap. Denna dialog hävdar han har sitt
ursprung i den Sokratiska dialogen. Hoppe Jakobsson (1992) beskriver den
Sokratiska dialogen i alkoholbehandlingen. Hon säger att alkoholterapeuten är som en barnmorska. Terapeuten hjälper patienten att förlösa
sin egen inneboende kunskap genom att ställa initierade frågor och hjälpa
patienten att föda fram svar på sina egna problem. Gustavsson (2005) talar
om dialog i hermeneutisk mening utifrån villighet till tolkning och understryker det lekfulla i dialogen där partikulären sätter sin egen tolkning på
spel för att öppna sig för andras tolkningar:
Dialog i hermeneutisk mening är att utgå från och framställa sin egen
tolkning eller mening om den fråga saken gäller. För att sedan ta till sig en
annans mening om saken behöver vi öppna oss för dennes tolkning. Denna
förmåga till ett öppet och lyhört lyssnande är central för förmågan att ta till
sig nya tolkningar. Gadamer använder leken för att klargöra detta. Såsom vi
glömmer oss själva när vi ger oss in i lekens regler, så gör vi när vi öppnar oss
för en annans tolkning. Vi sätter vår egen tolkning på spel, eller ur spel, för
att öppet möta en annan.

Gustavsson (1996/2003) understryker att Sokrates inte nöjde sig med att
ställa frågor till sina lärjungar. Han vände sig inåt till sig själv och sin inre
röst eller daimon. Kunskapen söks i det inre och i dialog eller samtal som
kännetecknas av att ha ett fast och någorlunda avgränsat ämne. Kunskapen
har sitt ursprung och säkerställs i samtalet enligt Gadamer. Det goda
samtalet blir då att deltagarna är inställda på den sak som ska diskuteras och
samtalets syfte är att hitta till en sanning om själva saken. Ingen sitter inne
med hela sanningen och de som deltar är medvetna om det. Deltagarna
måste vara öppna och lyssnande. Gustavsson (1996/2003) fortsätter så här:
Ett äkta samtal hänger samman så man håller sig till ämnet, man lyssnar
ingående på vad den andre har att säga och man behandlar varandra med
ömsesidig respekt. I en sann dialog formas och omformas deltagarna i ett
ömsesidigt givande och tagande.
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Ett samtal med dessa kvaliteter och som leder till någon form av
konsensus, i den fråga som samtalas om, definieras här som ”det goda
samtalet”.
Det kan leda till demokratiseringsprocess:

När var och en i det ”goda samtalet” uppriktigt talar om sin egen
upplevelse av ett fenomen och sin välgrundade åsikt, då utkristalliseras en
gemensam bild av ett problem som kan leda till en lösning. Detta definieras
här som en demokratiseringsprocess. Den stora pilen är den gemensamma
bilden. Den enkla pilen upp betecknar partikulärens uttalanden i gruppen.
De enkla pilarna ned är partikulärens upplevelse av den gemensamma
bilden.
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Hybridisering
När två kulturer kolliderar i samma partikulär uppstår ett spänningsfält
mellan hemkulturen, där ens rötter ligger, och den nya kulturen som man
lever och verkar i. Lösningen på detta är hybridisering mellan dessa kulturer.
I dialog med sig själv och sin omgivning kommer partikulären fram till en
tredje värdegrund att stå på. Denna värdegrund kallas här för hybridisering
och anses vara dynamisk till skillnad från stabil. Den är alltså föränderlig.
Den är färskvara som förnyas varje dag i möte med andra människor och
den dialog som då uppstår. Denna hybridisering definieras som en framoch tillbakagående process.

Som framgår av bilden betecknar pilarna partikulärens upplevelser och
intryck och p betecknar den partikulära värdegrunden och numren hänvisar
till respektive kulturtillhörighet med motsvarande universella värden.
På tolvstegsbehandling hybridiserar patienten mellan missbrukskultur
och nykter kultur. När hybridiseringen går tillbaka inträder återfall.
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Praktisk klokhet - fronesis
formulerades av Aristoteles
Fronesis är kunskap av mer demokratisk
karaktär i den meningen att den inte förutsätter formell skolning.
Praktiskt kloka människor finns lite varstans.

Bilden från Þingvellir i Island
En helig plats för islänningarna - vaggan för deras demokrati.
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Vi återgår till kunskapsdefinitionerna:
Fronesis är ordet för den kunskap vi använder för att bygga ett gott
mänskligt samhälle och goda mänskliga relationer. Den är politisk och etisk
genom att dess syfte är att göra mänskliga förhållanden bättre.
Bernt Gustavsson (2005) Bildning och demokrati

Tolvstegsbehandling är en samling lärprocesser.
I dessa förmedlas det kunskap. Denna kunskap är den bärande kunskapen i
denna behandlingsform.
Det viktigaste som förmedlas är fronesis - kunskapen om hur vi umgås och
relaterar.

Till eftertanke:
Är inte alla både elever och lärare på en tolvstegsbehandling?
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Man lär sig längs vägen.
Du kan inte ge det du inte har.
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Utveckling av
tolvstegsbehandling
som metod

B

eskrivning av behandlingsprocessen nedan är hämtad från min egen
erfarenhet av arbete med tolvstegsbehandling och från eget material
till personalutbildning från tre behandlingsprogram som följdes upp
och visade sig effektiva tolvstegsbehandlingar. Dessa är Solliden i Åkarp
1985-1987, Runnagården i Örebro 1988-1990 och Vårnäs i Vingåker 1995
periodvis fram till 2006. Tolvstegsbehandlingen utvecklades i samtal mellan
oss som höll på med den. Denna beskrivning av utvecklingen fokuserar på
processen i behandlingen och är klart avgränsat från missbruksutvecklingen
före inskrivning och den tillfrisknandeprocess som äger rum efter behandling
inom tolvstegsgrupperna.
De två första behandlingsprogrammen i tid är behandlingsprogrammet
på det privatägda behandlingshemmet Solliden i Åkarp där jag satte upp ett
behandlingsprogram, utbildade och handledde personal under åren
1985-1987. Programmet följdes upp av Gierz (1988) och visade sig vara
effektivt. Detta ledde till ett omfattande utvecklings- och utbildningsarbete
hos det landstingsägda LVM hemmet Runnagården i Örebro där jag var
verksam 1988-1990 och fortsatte utvecklingen av behandlingsprogrammet
från Solliden, avseende avgiftnings- och motivationsprogram (Gerdner ,
Bodin, Söderfeldt, 1989). Behandlingsprogrammet följdes upp och
utvärderades av Gerdner (1998) och visade sig likaledes vara effektivt.
Vidare hämtas material från personalutbildning på Vårnäs i Vingåker
1995-2006, ett program som utvärderades av Ekholm, Jonsson och
Sidebäck (1999) och Sidebäck och Jonsson (2002). Detta program visade
sig också effektivt.
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Vidare kommer jag att hänvisa till en utbildningsplan för
tolvstegskunniga behandlare eller rådgivare som användes på Solliden
1985-1987, Rockesholm i Grythyttan och Runnagården 1988-1990 och
senare på Lilla Forsa kollektivet i Mönsterås 1991-1992 och Vårnäs i
Vingåker 1995 till idag, samt arbetsmanual för tolvstegsbehandling på Kva
Kumla 1998.
Jag kommer att beskriva utvecklingen i första hand utifrån material från
Solliden och manualer som användes vid personalutbildning, igångsättning
av avgiftningsprogram och programutveckling på LVM hemmet
Runnagården 1988-1990, samt ett utkast till manual som skrevs under den
tiden och användes delvis på Runnagården så sent som 1993, samt
influenser från övrig verksamhet.
Slutligen har jag fått nya intryck och bekräftelse från verksamma
behandlare på certifieringskurser för tolvstegsbehandlingens lärprocesser
(CTL) som pågått sedan 2004.

Olika kunskap på Solliden och Runnagården
Behandlingsprogrammen på Solliden och Runnagården var olika
bemannade. På Solliden var det enkelt att beskriva behandlingsprocessen
för personalen. Behandlarna var alla aktiva inom tolvstegsrörelsen och själva
processen att söka välmående med hjälp av tolvstegsgrupper och de tolv
stegen ingick i deras dagliga livsföring. På Runnagården fanns i början
mycket kompetenta behandlare, många med bra eftergymnasial utbildning,
men få tolvstegskunniga nyktra alkoholister.
Detta gav mycket utvecklande möten genom inspirerande frågeställningar som avhandlades under studiedagar. Där möttes på ena sidan en
objektiv och vetenskapligt grundad teoretisk syn på behandlingen och på
den andra sidan en behandlingssyn sprungen ur tolvstegsfilosofins
subjektiva och erfarenhetsmässiga fronesiska kunskap. Detta förhållande
gör det intressant att använda studiematerial från Runnagården för att
belysa tolvstegsbehandlingen.
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Bemanningen ändrades sedan när behovet av tolvstegskunniga
behandlares speciella kompetens blev uppenbar. Under 1988-1990 ökade
antalet tolvstegskunniga behandlare till 12 på Runnagården. Det var bitvis
en svår process när personalen bytte arbetsuppgifter. Antalet tolvstegskunniga nyktra alkoholister minskade sen i samband med omorganisation
och uppsägningar i början av nittiotalet - de som anställdes sist fick gå först.
Det hade förödande effekter.
Denna omorganisation anser Gerdner (2004) var en av anledningarna till
sämre resultat i patientgruppen under början av nittiotalet. Han lägger inte
uttalat märke till att de tolvstegskunniga behandlarnas speciella kompetens
och speciella kunskap hade försvunnit. De bar tydligen på en viktig kunskap
som inte fanns kvar i organisationen. När den fronesiska kunskapen som
bottnar i tolvstegsfilosofin försvann minskade resultaten. Denna kunskap
och hur den förmedlas är i fokus i denna studie.
Eftersom Runnagårdsprogrammet 1988–1990 var mycket effektivt och
förekom i diskussionen inom missbruksvården (Gerdner, 2004) är det
viktigt att lyfta fram den kunskap som åstadkom dessa resultat. Därför
framhävs från skriftliga studieplaner från den här tiden det förhållningssätt
som personalen hade till denna grupp. Vi undersöker, utifrån skriftliga
anvisningar i författarens ägo, initiering av lärprocesser och vilken kunskap
som förmedlades och vilka förkunskaper och erfarenheter som krävdes för
att fullgöra olika programpunkter. Eftersom Lave och Wenger (1991) tar
lärandet inom AA som exempel på legitimerat lärande umgänge, där
legitimeringen utgör en grad av delaktighet i en social process, används
detta begrepp vid analys av hur behandlingen ger utrymme för social
samvaro som leder till lärande.
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Träning av tolvstegsbehandlare
Utbildningsplanen för behandlare på Solliden hade målet att få in
patienterna i ett kulturellt sammanhang.

￼ Bild 4 Mål för utbildningen.
Som framgår av bilden var målet att utbilda personal för rehabilitering av
alkoholister enligt SOLLIDEN-MODELLEN (1985-1987). Till grund för
Sollidens behandlingprogram lades AA:s tolvstegsfilosofi och den
utveckling av tolvstegsbehandling som ägt rum i Island. Grundat på dessa
influenser från Island fanns det en sjukvårdsavdelning på Solliden för
avgiftning av patienter. Behandlingen hade som huvudsyfte patientens
varaktiga nykterhet, ökad delaktighet i sociala sammanhang och förbättrat
familjeliv. Vi anslöt oss till förklaringen av alkoholism som en social, andlig
och kroppslig sjukdom och ansåg det därför som en självklarhet att en
behandling av hög kvalitet måste bedrivas och utvecklas i den kulturkrets
där missbruket hade utvecklas. Följaktligen ansåg vi att det måste finnas en
terapeutisk bredd på personalgruppen. Det förklarades med att vi ville att
alla i patientgruppen skulle känna igen sig i någon ur personalgruppen. Vi
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sökte därför personal med olika bakgrund och missbruksprofil men där alla,
inom tolvstegsfilosofin eller AA-programmet, hade hittat samma lösning.
Som framgår av bild 5 skulle detta mål uppnås genom att behandlingspersonalen skulle lära sig samarbeta såsom en grupp, där tonvikten lades vid
sinnesro, självrespekt och allmänt välmående i personalgruppen och att de
genom det visade att de behärskade konsten att vara nykter enligt AA:s
principer. De skulle behärska att utföra samtliga programpunkter såsom att
hålla föreläsningar, leda grupparbete och ha enskilda samtal med patienter.
Behandlingspersonalen skulle behärska att hjälpa patienten sätta mål i sitt
nya nyktra liv och kunna objektivt beskriva patientens utveckling både
muntligen och skriftligen. Behandlaren skall vara införstådd med och hedra
de idéer som ligger till grund för behandlingsmodellen. Dessa har efter
avslutad behandling som mål patientens varaktiga nykterhet, bättre
familjeliv och ökat socialt deltagande. De skall vidare ha kunskap om
aktuella mediciner och medicinsk omvårdnad, samt den lagstiftning som
gäller inom allmän sjukvård och missbruksvård.

 ￼
Bild 5
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Detta omsattes sedan i en utbildningsplan som visas på bild 6 där det
förelästes om isländska erfarenheter av det som får en behandling att
fungera och tonvikten läggs vid patientens ansvar för sitt liv, sin vistelse på
behandlingshemmet och sin alkoholism. Det understryks att allt som
händer på ett behandlingshem är behandling. Vidare lyfts fram vikten av ett
grupperspektiv på bekostnad av ett individuellt perspektiv. Det är processen
i gruppen som leder till tillfrisknande snarare än individuella insatser.
Denna process kännetecknas av givande och tagande av kunskap och idéer.
Personalen skulle behärska föreläsningar som kunde ge bränsle till samtalen
i grupp och pauser mellan programpunkter. Det förelästes om sjukdomsbegreppet och den sk nollpunkten. Nollpunkten är den punkt man står på i
livet i dag. Patienten uppmanades sen att lägga märke till hur han
utvecklades från nollpunkten. På det viset blev all utveckling mot ett nyktert
och gott liv en vinst. Det förelästes om torrfylla som är ett uttryck för
andligt illamående och anses vara kännetecknande för tiden före återfall i
missbruk. De skulle vidare behärska olika föreläsningar om tolvstegsfilosofin och hur familjen påverkas av alkoholism. Gruppteknik och eget
arbete med de tolv stegen samt medicinsk kunskap och omvårdnad ingick i
detta.

Bild 6
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Mötet med Runnagården
Det ovan skrivna är att se som riktlinjer till behandling som sedan
vidareutvecklades in i en annan behandlingskultur på Runnagården. Mötet
med Runnagårdens personal var intressant eftersom där utkristalliserades
vilka frågor de behandlare som inte övade de tolv stegen ställde sig. Därför
kommer jag här att beskriva behandlingsprocessen utifrån bildmaterial från
deras personalutbildning. Dessa bilder beskriver det som är självklart för en
aktiv tolvstegsmänniska, men är inte uppenbart för andra. Behandlarna på
Runnagården hade olika bakgrund. När programmet startade delade vi upp
arbetsstyrkan. Socionomerna hade huvudansvaret för forskning, olika
tester, kontakter med socialtjänsten och administration. Sjukvårdspersonal
skötte omvårdnad och service. De tolvstegskunniga behandlarna, som ofta
var nyktra alkoholister, skötte själva programmet.
￼

Runnagården i Örebro var 1988 ett LVM-hem för både män och kvinnor.
I dag drivs Runnagården av SIS som ett LVM-hem för enbart kvinnor.
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Behandlingsprocessen beskrevs 1988-1990 utifrån min praktiska
personliga erfarenhet från Solliden för personalen på Runnagården i bild 8:

Bild 8
Manual från 1988 som beskriver för Runnagårdens personal hur patienten kommer
in i ett program som har som mål att hjälpa patienten till ett fullvärdigt liv i nykterhet
med hjälp av tolvstegsfilosofin. Patienten varvar schemalagda föreläsningar och grupper
med enskilda samtal med personal och andra patienter, för att bekräfta eller förkasta det
som avhandlas under programpunkter.

Bilden förklarades för personalen utifrån att känslosvängningar är vanligt
förekommande i tolvstegsbehandling och det är den tolvstegskunnige
behandlarens huvuduppgift att handskas med dem och att patienten
förväntas bearbeta dem enligt tolvstegsprogrammets förslag. Dessa svängningar kännetecknar sjukdomen alkoholism. Patienten lär sig handskas
med olika svårhanterliga känslor här och nu och uppmanas fortsätta öva
efter behandlingen genom regelbundet deltagande i tolvstegs-möten. De
skall återvända till ett samhälle som de inte kan handskas med utan droger.
De är på behandlingen för att lära sig handskas med den nyktra världen. Det
går att lära sig det genom att öva tolvstegsprogram. Målet med
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behandlingsprocessen är sålunda också att väcka intresse för regelbundet
deltagande i AA efter behandlingen. Patienterna uppmanas till det,
samtidigt som det understryks att behandlingshemmet står fritt från
AA-sammanslutningen och har inget annat gemensamt med den än de tolv
stegen för tillfrisknande som de fått låna.
AA är en mötesplats för dem som vill utveckla sig i konsten att leva ett
nyktert liv baserad på tolvstegsfilosofin. Tolvstegsprogrammet föddes inom
AA, men används i dag av många sammanslutningar som söker bättre liv.
Dessa sammanslutningar utgör en mötesplats för att dela erfarenheter av en
livsstil grundad på tolvstegsfilosofin.

Fronesis är kunskapen om hur vi relaterar
Den fronesiska kunskapen förmedlas i en
danande grupprocess där alla är lärare och alla
är elever
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Vägen genom
behandlingen

Bildningstraditionens centrala tanke är att människan
förändras genom den kunskap hon skaffat sig.
Med ett tolkande synsätt av detta slag är människans tolkning av
sig själv och tolkningen av omvärlden oupplösligt förenade.
(Bernt Gustavsson, 2005)

Bilden: Galle, Sri Lanka
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Det vi ville se på Runnagården
Eftersom Runnagården är en så kallad LVM-institution var de flesta av
patienterna tvångsintagna (Gerdner, 1998). Patienterna var dömda till
vistelse där på grund av att deras missbruk var farligt för dem själva eller
deras omgivning. De kom vanligen tillsammans med en socialarbetare eller
polis. Patienterna på Runnagården togs in på en låst avdelning med
specialiserad sjukvård och "avgiftning", dvs abstinensbehandling.
Efter abstinensbehandling och diagnosticering skrevs patienterna ut till öppnare
form av behandling. Detta tog tid till men för patienten och onödig kostnad. På
sjukavdelningen erbjöds patienterna därför ett sjudagars behandlingsprogram
baserat på de tolv stegen. Målet var att väcka hopp om ett fullvärdigt liv i
nykterhet, minska abstinensbesvär och motivera till fortsatt behandling. Detta
lyckades. Tiden på låst avdelning minskade från 42 dagar 1987 till 13 dagar
1988 och avvikningar från öppna avdelningar minskade stort.
(Furuholm, 1991)

När vi satte igång med sjudagarsprogrammet beskrevs vägen genom
behandlingen för Runnagårdens personal utifrån Sollidenerfarenheterna.
Bild 11 visar patienternas väg. De var i dåligt skick, rädda, arga, skamsna,
påverkade av droger och fysiskt slitna. De hade genomgått en utveckling i
missbrukskulturen som lett till isolering, bristande självkänsla, bristande
självuppfattning, ensamhet, relationsproblem, svårigheter att knyta
kontakter med andra, tillitsbrist och hopplöshet.
Patienten går till sig själv och accepterar den behandling som erbjuds eller
förkastar den. Patienten ser och träffar nyktra alkoholister. Detta kan leda
till att patienten accepterar behandlingen. Det vaknar hopp, enskilt, eller i
samtal med andra patienter och personal. Dessa samtal kan vara de första
nyktra relationer som patienten skapat på många år.
I föreläsningar lär sig patienten om sjukdomen alkoholism. Det finns
föreläsningar om sjukdomsbegreppet som läkaren håller, sjukdomens
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utveckling som hålls av en nykter alkoholist som ger många färgstarka
exempel ur eget liv, det hålls föreläsningar om vägen tillbaka av en som
lämnat missbruket och ingår nu i tolvstegsrörelsen.
Patienten lär sig använda gruppsittningarna för att spegla sin sinnesstämning. Patienten får tillräckligt med kunskap för att kunna diagnostisera
sig själv. Denna diagnos tar tid. Patienten måste gå till sig själv för att
komma fram till om detta budskap angår honom. Patienten berättar om
sina fynd i gruppen och samtalar med andra patienter om alkoholismen.
Det skapas relationer och den egna tilliten ökar. Patienten lär sig använda
tolvstegsprogrammet och speglar sina känslor mot gruppen.
Patienten gör en utfärd till gruppen och vid återkomsten till sig själv i
enskild reflektion ser han tolvstegsprogrammets möjligheter i sitt eget liv.
En riktigare självbild framträder genom övande i att vara ärlig om sina
tankar och känslor.
När patienten själv har fattat beslutet att börja öva tolvstegsprogrammet
blir behandlingen en asyl för patienten istället för tvång. Asyl och assistans
till ett aktivt deltagande i tolvstegsrörelsen är det förhållningssätt som
personalen har. Patienten övar att lösa sina relationsproblem i grupp.
Patienten lär sig dra nytta av den läkande kraften som finns i att dela med sig
av sin styrka och sina svagheter i gruppen och hitta lösningar i tolvstegsprogrammet. Detta i förhoppningen att det blir lättare för patienten att
sköta sin sjukdom på egen hand efter utskrivning. AA inbjuds på kvällarna
för att underlätta patientens kontakt med rörelsen efter utskrivning. Att
skaffa sig nyktra vänner och delta aktivt i tolvstegsrörelsen borgar för
nykterhet.
Resultatet blev att abstinensbehandlingen blev kortare, mindre plågsam
och billigare. Denna form av avgiftning har använts i Island sedan 1977 och
borde införas mer allmänt i Sverige pga goda resultat.
￼
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Bild 11 visar vägen genom behandlingen som den beskrevs för Runnagårdens
personal 1988 utifrån erfarenheter från behandlingshemmet Solliden i Åkarp 1986.
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Enskilda programpunkter
År 1988 förändrades även Runnagårdens låsta avdelningar och ett
strukturerat motivationsprogram infördes för att underlätta LVMpatienters övergång till programmen på de öppna enheterna (Gerdner m.fl.
1997). Motivationsprogrammet startade direkt efter tillnyktring och tog sin
utgångspunkt i AA:s steg 1 om upplevelsen av maktlöshet. Det följde ett
schema som kombinerade interaktiva lektioner, filmer om missbruk, och
gruppsamtal under ledning av alkoholrådgivare (Gerdner, 2004)

Bild 12 på nästa sida visar hur programmet var uppbyggt. Målet med
behandlingsprogrammet var att motivera till fortsatt behandling. Det skulle
åstadkommas genom att väcka hopp om bättre liv i nykterhet och ge insikt
om att patienten var värd det livet. Detta skulle börja med att patienten
accepterade sin situation och frivilligt skrev in sig i det ständigt pågående
sjudagars behandlingsprogrammet. När de hade klarat dessa sju dagar utan
frånvaro hade de rätt att gå ut till öppen avdelning. Deltagande i detta
behandlings-program gav hopp genom patienten fick träffa tolvstegsaktiva
människor som klarat sin nykterhet, de lärde sig om sjukdomen alkoholism
utifrån AA:s syn på problemet och diagnostiserade sig själva utifrån det.
￼

41

Bild 12 Att följa detta schema och ingå i den lärprocess och motivation som det
initierar ledde till att dagar på låst avdelning på LVM-hemmet Runnagården
minskade från 42 dagar 1987 till 13 dagar 1988. Avhopp från öppna avdelningar
minskade påtagligt. (Furuholm, 1991)
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Schemat såg ut så här:
07.00-09.00 Väckning, provtagning, frukost, bäddning mm
09.00 -09.30 Morgonsamling
09.30- 09.45 Paus
09.45-10.45 Föreläsning
10.45-11.30 Paus
11.30- 14.00 Lunch, vila, enskilda samtal
14.00-15.00 Grupp
15.00-16.00 Kaffe
16.00-17.00 Valda steg läses och diskuteras
17.00-19.00 Middag, vila
19.00-20.00 AA möte
Kaffe samvaro och uppmaning till meditation.
I ett utkast till manual gavs de tolvstegskunniga behandlarna bl.a. följande
anvisningar till programpunkter (manual i författarens ägo, 1988).
Morgonmötet är motivation inför dagens arbete. Föreläsningen är en
anonym plats där man passivt samlar kunskaper utan att konfronteras och
låsas i åsikter. Gruppen är ett ställe där man kan följa patientens utveckling
och där patienter och handledare jämför sina erfarenheter av missbruket.
Grupperna är forum för att utreda missförstånd, sätta delmål och klargöra
sin situation. I gruppen kommer patienten ut ur alkoholdimman. Steget är
tolvstegsintroduktionen, där man hittar lugn och ro. AA-mötet är en övning
i att tillgodogöra sig AA:s läkande verkan och lära sig AA-arbete. Det är
patienternas eget forum. Mötet hålls av äldre patienter eller som besök från
AA utifrån. Det skall göras en klar åtskillnad mellan detta möte och själva
behandlingshemmet.
Morgonmöte: Gruppens ledare talar om sitt namn och att han är alkoholist
eller anhörig. Målet är att lyfta fram och undersöka följande: Vikten av att
leva en dag i taget. Inte ta in i dagen i dag något tråkigt från gårdagen. Inte
bekymmer för morgondagen. Vi glömmer allt det tråkiga som hände igår.
Hände något roligt? (Manual i författarens ägo, 1988).
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Frågan går laget runt, patienten talar om sitt namn och att han är alkoholist.
Gruppledaren ställer bara frågor och ser till att varje patient ostört får tala
till punkt så länge han håller sig till att tala om sig själv och sin alkoholism.
Lära patienten att säga jag i stället för man eller annat som kan kamouflera.
Ex.: Jag brukar dricka öl på pubar istället för man dricker öl på pubar
(Manual i författarens ägo, 1988).

Vidare sägs i anvisningar till personalen att de största behandlingsresultaten är att vänta mellan programpunkter i informella samtal, eller när
patienten sitter ensam och mediterar eller smälter det han lärt sig under
dagen. Det är därför av största vikt att AA:s deviser och Sinnesrobönen finns
litet varstans i huset. Sinnesrobönen ska finnas inne i varje rum på behandlingen, både i sovrum och allmänna utrymmen. Patienter som har svårt att
tillgodogöra sig programmet måste ha tillfälle för enskilda samtal med
personal. Dessa samtal ska vara motiverande och äga rum när än man anser
att de behövs.
Det hölls fem föreläsningar i sjudagarsprogrammet. De hölls måndag till
fredag, men under helgerna fanns ett enklare program där filmvisning
ersatte föreläsningarna.
Föreläsningarna bildar en helhet.
Patienten känner igen sig i sjukdomens utveckling, han lär sig att
alkoholism är en sjukdom när han hör om sjukdomsbegreppet, han får
hopp genom föreläsningen om tillfrisknandet. AA-föreläsningen talar
om hur AA bildades och vad det har gjort för miljoner människor och
föreläsningen om känslor förklarar Sinnesrobönen och lär ut vikten av
accepterande. Vi lär ut att sinnesro är viktigare än rättvisa.
Rättvisa kommer som en följd av sinnesron.
(Manual i författarens ägo, 1988)

Föreläsarna rekommenderades att anpassa sina föreläsningar till
patientgruppen och den lärprocess som var igång. Detta skapade variationer
i innehåll, men det som togs upp var alltid det samma. Det var de egna
exemplen som varierade.
”Vi ska lära patienten att alkoholism är en sjukdom som är behandlingsbar.
Att det finns ett samband mellan missbruket och hans livssituation och att
han missbrukar på grund av sin sjukdom och inget annat. Patienten vill
innerst inne sluta sitt missbruk och har bestämda åsikter om varför han
missbrukar. Vi får lära honom att man faktiskt har rätt att ändra åsikt och att
det är grunden för all utveckling att man ändrar åsikt.”
(Manual i författarens ägo, 1988)
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Det förekom sålunda variationer mellan föreläsningar utifrån vem som
höll dem. Det som kännetecknar dem är just det stora utrymme som
föreläsarens egen erfarenhet och praktiska klokhet fick. Detta utrymme
skapade så stora variationer i föreläsningarna att det aldrig hölls samma
föreläsning på något av programmen. De varierade både mellan föreläsare
inbördes och vad den enskilde föreläsaren sa var gång han höll sin
föreläsning. Under föreläsningar och gruppsittningar delade de tolvstegskunniga behandlarna med sig av sina erfarenheter av att med hjälp av de tolv
stegen handskas med sjukdomen alkoholism och dess känslosvängningar.
Grupper pågick alla dagar och personalen fick följande anvisningar:
GRUPPSITTNING AVGIFTNING: Var lugn, presentera dig som
alkoholist, ställ frågor, håll patienten vid ämnet och lyssna. Låt var och en
tala till punkt, avbryt om patienten går utanför ämnet och ställ fråga till
nästa patient. Gå inte i polemik eller försvar för Runnagården. Bara ställ
frågor. Låt gruppen svara på frågorna. Gruppen rannsakar sjukdomen
alkoholism, accepterandet, sambandet mellan rus och nuvarande
livssituation etc. Förklara husregler och att det gäller det samma med
behandlingen och en fotbollsmatch: så länge man håller sig till reglerna
pågår det fotboll, när alla bryter reglerna då är förtrollningen borta. Det
pågår behandling i patientens intresse så länge han håller sig till reglerna.
Man blir frisk genom gruppdynamik.
(Manual i författarens ägo, 1988)

I pauserna träffades patienterna och bekräftade eller förkastade det sagda.
För att åstadkomma det fria utbytet mellan patienter var det viktigt att
begränsa utifrån kommande oro, sålunda fanns restriktioner i samband
med TV-tittande och liknande.
I pauserna mellan programpunkterna behandlar patienterna varandra och
där blir ofta resultatet förbluffande. Vi har tid att vänta på att patienten
kommer till insikt genom deltagande i programpunkter.
(Manual i författarens ägo, 1988)

Behandlarna uppmanade patienterna att sätta namn på sina känslor och
bearbeta dem genom att tala om dem i gruppsittningar, vid enskilda samtal
med behandlare eller andra patienter. Under föreläsningar fick patienterna
kunskap om hur sjukdomen yttrar sig och många bra tips om hur
tolvstegsprogrammet kan användas för att hålla den inaktiv. Patienterna
uppmanades att visa sina känslor inom ramarna för husregler. Vanliga
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husregler på tolvstegsbehandling är att allt våld och hot om våld är
förbjudet, tillika erotiska förbindelser eller att styra sina känslor med droger.
Förnekande ansågs vara tecken på alkoholism. Det gavs klara riktlinjer för
hur denna försvarsmekanism skulle behandlas:
I takt med att patienten kommer till insikt om sitt missbruk och sin sjukdom
lägger han av sitt förnekande. Vårt primära mål är sålunda inte att bryta
förnekande utan väcka hopp och skapa insikt som i sin tur leder till att
patienten slutar förneka. Resultat av behandlingen ser vi i första hand
genom patientens förändrade beteende och genom den takt han lägger av
sitt förnekande. Det är av största vikt att alkoholisten får lägga av sitt
förnekande med värdighet. Vi vinner inget med att argumentera bort
förnekandet genom hårdkonfrontation. Däremot finns stora vinster att
hämta genom att väcka insikt och tillåta patienten att med värdigheten i
behåll själv komma fram till situationens allvar.
(Manual i författarens ägo, 1988)
Det är vanligt förekommande på tolvstegsbehandling att vid 22-tiden ha
ett aftonmöte som har som mål att bjuda god natt, och sen ska alla sova från
23 till 7 på morgonen. Den längsta och effektivaste programpunkten säger
många. Det är också vanligt att ha en självständig grupp som patienterna
själva ansvarar för. Schemat från Runnagårdens avgiftnings- och
motivations-avdelning 1988 är ganska representativt för tolvstegsbehandling i Sverige. AA-mötet där AA kommer utifrån och håller möte är
kanske inte så vanligt i Sverige, men anses omistligt på behandlingen i
Island.

Den icke-konfrontativa 12-stegsbehandlingen:

Att i ljuset av nya insikter
lägga av sitt förnekande med värdighet
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Vad kom vi fram till?
Sjukdomsbegreppet var återkommande en stötesten i tolvstegsbehandlingens möte med övrig missbruksvård. Det är otillfredsställande att inte ett
problem kan formuleras när lösningen av problemet praktiseras dagligen på
behandlings-hem. Vi inom tolvstegsbehandlingen brukade hävda att
eftersom alkoholism svarade på en behandling när den behandlades som
sjukdom då var det en sjukdom och vi var rätt fanatiska i den åsikten.
Det vi inte insåg var de stora nyheter som tolvstegs-behandlingen
berättade. Det var att trots att problemet inte kan definieras tillräckligt bra för
att skapa en allmän teoretisk konsensus så hittar detta sin lösning i en
bildningsprocess. Denna bildningsprocess är tolvstegsbehandlingens lärprocesser där patienten är partikulären. Dessa lärprocesser är andan i
behandlingen. Lärprocesserna drivs fram av patientens andliga smärta i ett
sökande efter lättnad och bättre mående.

Tillitsmodellen är en bra modell för att förstå denna andliga smärta.
Tillitsmodellen
För att förklara för personalen på Runnagården 1988-1990 kärnan i
tolvstegsbehandlingen och målet med grupper och föreläsningar föddes
tillitsmodellen i själva handlednings-situationen. Den användes parallellt på
Tjärnan i Dalarna och Rockesholm i Grythyttan och diskuterades flitigt
bland de tolvstegskunniga behandlarna. Modellen prövades senare på
personalgruppen hos Lilla Forsa-kollektivet i Mönsterås och verkade hålla.
Denna modell har sedan visats för deltagare i workshop i Island där svenska
politiker, socialarbetare och behandlare har träffats på ett fyrtiotal workshops
sedan 1988. Erfarna behandlare på kriminalvårdsanstalten Kumla tog till sig
modellen.
Modellen verkar väl visa det känsloläge en missbrukare befinner sig i när
han kommer till behandling. Det verkar råda konsensus om att tillitsmodellen
visar de känslor som man inom svensk missbruksvård arbetar med och som
väl beskriver den andliga smärta som vi talat om i samband med sjukdomen
alkoholism. Tillitsmodellen understryker den subjektiva dimensionen i
tolvstegsbehandlingen. Den överensstämmer också med dr Silkworths
beskrivning av problemet alkoholism (se sidan 4) och kan sålunda sägas
harmoniera med budskapet i AA-Boken. Bilden av tillitsbristen har sin
utgångspunkt i AA-Boken. Tillitsmodellen finns beskriven i häftet Att
maximera självläkningen - om filosofin i tolvstegsbehandling (Stefansson, 1992).
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￼

Bild 9. Inspirerad av Dr Silkworths kliniska iakttagelse togs denna lista av känslor
fram. De är bekanta för dem som arbetar inom missbruksvården. Vart processen i
tolvstegsbehandling ska leda känslomässigt förklaras med bild 10.

Lägg märke till det subjektiva partikulära perspektivet.
Problemet handlar enligt dr Silkworth om bristande inre tillit, till sig själv
och sina medmänniskor, till skillnad från den tillit som kommer utifrån i
form av materiella eller världsliga resurser. Det är det som gör lösningen till
en andlig lösning, den handlar om tro utan påtagliga bevis. Ett budskap
med djup och värde som berör alkoholisten i sitt innersta. Budskapet skall
ha ett subjektivt värde som upplevs av mottagaren.
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Bild 10. I behandlingen övar patienterna ”det goda samtalet” utifrån egna
erfarenheter i riktning mot inre tillit. Det handlar om upplevelser en dag i taget som
behandlingsvistelsen hjälper dem att åstadkomma.

Gruppreglerna har utvecklats med åren. Följande version skrevs för
kriminalvårdsanstalten Kumla för deras programverksamhet i slutet av
nittiotalet och har de gångna åren diskuterats vid ett antal handledningstillfällen med tolvstegskunniga behandlare:
GRUPPEN
Vi tänker oss gruppen som varande en själ, ett medvetande. Mina
uttalanden är som tankar i detta medvetande. Tankarna syns inte utåt. Det
enda som får komma utanför gruppen är gruppens gemensamma uttalande.
Jag vågar uttrycka mig i gruppen eftersom jag vet detta och jag tänker hålla
mig till detta. Jag talar enbart om min egen erfarenhet och egen upplevelse.
Gruppen är ett fantastiskt verktyg för oss alla och ju mer vi litar på gruppen,
desto mer får vi ut av den. Den har en läkande verkan.
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REGLER FÖR GRUPPEN
Vi ser gruppen som ett smörgåsbord, där det dukas fram idéer, tankar och
erfarenheter som vi kan ta till oss eller lämna kvar. Kanske är den stora
behållningen av gruppen inte det vi får av fakta, upplevelser och åsikter utan
de tankar dessa väcker i oss.
Gruppen är inte konfrontativ eller debatterande utan bejakar den
gemensamma grund vi står på. Vi söker tryggheten i det gemensamma utan
att ge avkall på våra egna tankar och idéer. Det unika som är jag. Låter
kanske krångligt, men pröva att följa dessa enkla regler och se som vad
händer:
1. Vi talar i tur och ordning om oss själva och utifrån oss själva.
2. Vi avbryter inte den som talar utan väntar på vår tur.
3. Vi är medvetna om att det som vi säger är varken rätt eller fel
utan står för vår känsla här och nu och bör lämnas kvar i gruppen
Som synes går vi ifrån det objektiva mätbara till det mer subjektiva
personliga. Inte på grund av att det är rättare än det objektiva, utan bara för
att också ge utrymme åt det subjektiva i en ganska objektiv värld. Vi vill ge
utrymme för de egna personliga upplevelserna. Var och en har rätt till sina
upplevelser och åsikter och kan tryggt uttrycka dem. På detta sätt belyser
gruppen uppkomna frågor och hittar en gemensam bild av det som det
samtalas om.
(Ur studiematerial för tolvstegskunniga behandlare i förf. ägo).

￼

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
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Det finns alltid en plats i tillvaron för
sinnesro och nya insikter.
På helig mark i en trädgård
utanför Atens stadsmurar vandrade
Platon med sina lärjungar och undervisade.
Den trädgården hette Akademia.
På tolvstegsbehandlingen vill vi skapa
en sådan fridfull plats för stilla eftertanke.

Bilden från Þingvellir i Island
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Behandlingen handlar mer om känslor och
egna upplevelser speglade mot kunskapen
i tolvstegsfilosofin än objektiva fakta
och teoretiska begrepp.

Bilden från Geysir i Island
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Tolvstegsbehandling
som metod - diskussion

Behandlingsprocessen är en
kulturell företeelse
Behandlingsprocessen på en tolvstegsbehandling börjar vid inskrivning
på behandlingshemmet och förutsätts fortsätta hela livet inom olika
tolvstegsorganisationer* efter utskrivning (Hoppe Jakobsson, 1992).
Det skapas en bildningsprocess där patienten möter en ny syn på
missbruk. Behandlingen konkretiserar kända fenomen ur missbrukarlivet,
granskar dem och prövar. De blir föremål för omprövning utifrån
tolvstegsfilosofin. Den kunskap som jämförs i denna process är patientens
ofta smärtsamma upplevelser av missbruket och de tolvstegskunniga
behandlarnas erfarenheter av att ta sig ur dessa upplevelser genom ny
livsföring och ny syn på livet. Behandlarna förmedlar glädjen i det nyktra liv
som hämtar sin värdegrund i tolvstegsprogram. Denna erfarenhet tolkar
sedan patienten in i sitt nya liv.
* Tolvstegsprogrammet föddes inom AA, men används i dag av många
sammanslutningar som söker bättre liv. Dessa självhjälpsgrupper utgör en
mötesplats för att dela erfarenheter av livsstil grundad på tolvstegsfilosofin.

Hoppe Jakobsson (1992) beskriver också tolvstegsbehandlingen som en
behandling utifrån en behandlingsideologi och hävdar att ”den inte vilar på
någon egentlig vetenskaplig teoretisk grund”. Det är fullt befogat att säga
att behandlingen vilar på tolvstegsprogrammets livsfilosofiska principer
snarare än teoretiska förklaringar.
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Tolvstegsbehandling kännetecknas av ett klart strukturerat schema som
varvar gruppsittningar och föreläsningar med enskilda samtal och pauser
där mer ostrukturerade samtal förs. På detta sätt förmedlar behandlingen en
ny livssyn i form av en ny livsfilosofi med ändrat beteende som följd. De
teoretiska aspekterna blir oviktiga. Detta är problematiskt i möte med en
teoretisk behandlingssyn eftersom vedertagna väldefinierade begrepp
hemmahörande inom viss teoretisk ram fattas. Språket är vardagligt och
begreppen framväxta ur de egna upplevelser som delas av andra i grupparbeten. Budskapet som hjälper alkoholisten måste ha djup och värde.
Kunskap som tydligt angår mottagaren och sålunda har en subjektiv
dimension. Detta för oss till den bildningstanke som (Gustavsson 2005)
beskriver så här:
Den pedagogiska betydelsen av begreppet bildning är att det förenar
kunskapens subjektiva och objektiva sida. Att kunskap har ett samband
med det personliga och vilka vi är, har varit en av bildningstankens bärande
inslag. Kunskap bärs av en människa som tolkar och förstår på sitt sätt. Å
andra sidan bär kunskap på det objektiva i den meningen att den säger oss
något om den yttre verkligheten.
(Bernt Gustavsson 2005) Bildning och demokrati Artikel i nättidskriften
Alba nu (www.alba.nu)

Behandlingen handlar då snarare om bildning än utbildning. Fördelen
med det är att det inte ställs krav på patienterna att förstå avancerade
teoretiska begrepp för att hitta ett gott liv i nykterhet. Behandlingen handlar
mer om känslor och egna upplevelser speglade mot kunskapen i tolvstegsfilosofin än objektiva fakta och teoretiska begrepp. Det är den enskilda
subjektiva upplevelsen som är i fokus snarare än den objektiva vetenskapliga
ståndpunkten. Behandlingen skapar sedan strukturerade mötesplatser i
form av grupptid och föreläsningar där denna kunskap om upplevelser i
givna situationer jämförs och förmedlas och utgör en behandlingsprocess.
Dessa mötesplatser och denna process fortsätter sedan i tolvstegsgrupper ute
i samhället efter behandling.
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Den grundläggande tanken om bildning beskrivs av Gadamer i termer av
utfärd och återkomst. Vi utgår från det vi är hemma i. Därifrån far vi ut i
världen för att möta det främmande och annorlunda, göra nya erfarenheter.
Därefter kommer vi tillbaka, men det ”hem” vi kommer tillbaka till är
förändrat genom de nya erfarenheter vi gjort
(Gustavsson, 2003)

Behandlingsprocessen som bildningsprocess är en självständig avgränsad
förändringsprocess i en kontext som innefattar samhälle, socialtjänst och
behandlingshemmet som helhet med sjukvård, service och administration.
Inne på behandlingen fungerar dessa som stödorganisationer till själva den
avgränsade behandlingsprocessen som kännetecknas av känslomässiga
svängningar. Stödorganisationen ska hålla sig utanför själva processen och
ha lugnande och stabiliserande verkan.
Behandlingsprocessen kan då beskrivas som en bildningsprocess eller en
hybridisering mellan tre kulturer. Det är missbrukskulturen med sina
oskrivna lagar, det är tolvstegskulturen som bygger på tolvstegsfilosofin och
det är den allt mer alkoholvänliga kulturen i det svenska multi-kulturella
samhället. Behandlingens uppgift är att åstadkomma hybridisering mellan
missbrukskulturen och tolvstegskulturen eftersom det har visat sig att det
möjliggör ett gott liv i den stora övergripande kulturen. Hybridiseringen
äger rum i en bildningsprocess genom utfärd och återkomst. Det görs en
utfärd till tolvstegskulturen under gruppsittningar och föreläsningar och
återkomst äger rum enskilt i patientens privata funderingar eller tillsammans med andra patienter. Patienten kan komma fram till att han är
maktlös inför alkoholen och inte kan dricka. Därmed är hans identitet i
missbrukskulturen hotad När detta händer har behandlingen åstadkommit
den förändring som åsyftas. Sedan börjar patientens nya liv som kan stöttas
på olika sätt från behandlingshåll, men huvudsakligen på möten i olika
tolvstegsorganisationer. Denna process ser för en utom-stående ut som en
utbildningsinsats, men handlar mycket mer om bildning, en genomgående
förändring i sättet att tänka och uppleva omgivningen snarare än att samla
fakta.
(Gustavsson 2003) ser bildningen som förmedling som drivs fram av
människans behov av sammanhang. Skapandet av gemenskap verkar vara
en förutsättning för att bildningen och den fronesiska kunskapen ska
komma till stånd.
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Det beskriver Gustavsson (2003) så här:
Den gemenskapande strömningen utgår från Aristoteles och hans etik. Här
ses människans vanor och karaktär som starkt präglade av den
samhällsgemenskap vi växer upp i. De seder, normer, värden och traditioner
som finns inbyggda i gemenskapen betraktas som avgörande för vår
orientering och hur vi danas som människor.

Här står samhällsgemenskapen vi växer upp i, seder, normer, värden och
traditioner som finns inbyggda i denna gemenskap, som det universella
medan orienteringen och hur vi präglas och danas står för det partikulära.
Själva präglingen och daningen är en ständigt pågående förmedling mellan
det partikulära och det universella. En kunskapsskapande och danande eller
personlighetsförändrande process. Gustavssons tes är att bildning inte kan
vara densamma från tid till annan, den måste omtolkas och nyskapas för att
kunna vara levande för vår tid (Gustavsson, 1996/2003). Han talar om att
bildningstanken inrymmer en subjektiv och en objektiv dimension. Det
subjektiva är det personliga, den egna kunskapen som färgar ställningstaganden, när det objektiva är själva kunskapen om världen, det stoff som
ska läras och vidare:
Bildning i den vidaste meningen är att med utgångspunkt från det redan
bekanta, tolka och förstå det obekanta, det främmande och annorlunda.
(Gustavsson, 2003, s.43)

I Andens fenomenologi (1807) av Hegel finner Gustavsson (2003) den
tankefigur som producerar bildningstanken i flera olika versioner:
Hegels grundtanke är att vi i vår utveckling börjar i det nära och
omedelbara, i det privata, i hemmet och familjen. Därifrån utvecklas vi
genom att vidga oss till det civila samhället. Människan utvecklar sig själv
genom att avyttra sig, alienera sig själv i världen. Det gör vi på två sätt, dels
genom reflektion, dels genom det fysiska arbetet. Genom att avsätta sig själv
i världen lär människan känna sig själv, eller, vi lär känna oss själva genom
att känna världen
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När människan upptäcker sin omvärld på tolvstegsmöten och i det nyktra
livet i tanke eller handling och jämför med sin egen erfarenhet och kunskap
ökar hennes bildning och hennes fronesiska kunskap, hennes praktiska
klokhet. Människans klokhet erkänns av andra, eller med hegelskt begrepp
”den andre” och det bidrar till hennes självkänsla (Gustavsson, 2003).
Dialogen blir en viktig dimension i bildningstanken liksom vid övande av
tolvstegsprogram där regelbundna möten i tolvstegsrörelsen är ett måste.
Gadamer utgår ifrån att kunskapen har sitt ursprung i och säkerställs i
samtalet.
Kunskapen utgår på så vis från partikulären och är föremål för en ständig
förändring i ljuset av nya utfärder genom samtal mot det universella. Detta
skiljer den fronesiska kunskapen från den epistemiska naturvetenskapens
exakta vetande. Gustavsson (1996/2003) hänvisar till Gadamer: Truth and
Method, (London 1975).
Alkoholisten söker sinnesro utan droger, en subjektiv kunskap som
fungerar i mötet med livet och inte en objektiv epistemistisk kunskap.
Alkoholistens utveckling är en bildningsprocess och kunskapsformen
fronesisk, en kunskapsform som skapar ett nyktert och samtidigt njutbart
liv.
Det som kännetecknar processen på tolvstegsbehandlingen är att den
lyfter fram den subjektiva kunskapen med stöd av objektiva fakta. Att
fokusera på den subjektiva kunskapen som fungerar är ändamålsenligt. De
upplevelser och den erfarenhet som partikulären bidrar med på
behandlingen utgör en kunskapsmassa. När denna kunskapsmassa har
utvecklats på behandlingen till en kunskap om hur man upplever ett gott
och nyktert liv är den mer värd än objektiva fakta.
Det som fungerar för en behöver inte fungera för alla. Många erfarna
behandlare uttrycker kunskapsutbudet på behandlingen som ett
smörgåsbord där var och en uppmanas ta det han eller hon tycker är gott
och tror är nyttigt. Detta ska sedan jämföras med de universella värden som
finns att tillgå om ett gott och njutbart liv i nykterhet. Detta finns hos dem
som gått före in i nykterheten. Den universella kunskapen som partikulären
möter på tolvstegsbehandlingen finns nedtecknad till en del. Både AABoken och den bok NA tog fram som grunddokument för övande av
tolvstegsprogram, är framtagna av många partikulärer som redogör för sina
erfarenheter och en universell sanning om nyktert liv framträder. Dessa
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dokument utgör en universell kunskap tillsammans med behandlarens och
de övriga patienternas partikulära kunskap som kommer till uttryck i
grupparbeten, under föreläsningar och genom levnadsberättelser.
Schemat på behandlingen utstakar en väg där partikulären får tillfälle att
göra utfärder mot gruppen och det universella och åter hem till sitt eget
privata partikulära i ensamhet eller stilla samtal med en medpatient. Målet
är att hitta ett gott liv i nykterhet.
En människa som är fast i missbruk har en erfarenhet av en ständig
utförsbacke kantad med smärtsamma minnen (Jellinek,1960). Den enda
lättnad från den andliga smärta hon upplever är drogerna. Hon har en
droghistoria. Droghistorier är inbördes lika hos missbrukare men inte
identiska. Missbrukare har olika favoritdroger. De har också olikheter
avseende sociala kriterier så som utbildning, kön, civilstånd och
arbetslivserfarenhet, men de har den andliga smärtan gemensam. Den
kunskap som denna erfarenhet ger uttryck åt utgör den partikulära
kunskapen som missbrukaren bidrar med på behandlingen. Vidare bidrar
de med egna exempel på lyckade strategier att komma åt den andliga
smärtan utan droger när de är igång med behandlingen och längre fram i det
nyktra livet efter behandlingen.
Lärprocessen på behandlingen pågår från morgon till sen kväll genom
jämförande av upplevelser och erfarenheter. Inget är rätt eller fel. Fel uppstår
däremot när det brister i uppriktighet. Upplevelser är subjektiva och blir
riktiga när de återges öppet och uppriktigt. Denna lärprocess har sitt
ursprung i det goda samtalet. Det goda samtalet utgår ifrån att deltagarna är
gemensamt inriktade på den sak som ska diskuteras. Samtalets syfte är att
komma fram till en sanning om denna sak. Ingen sitter ensam inne med
hela sanningen. Det leder till att deltagarna måste vara öppna och lyssnande.
Ett äkta samtal hänger samman så att man håller sig till ämnet, man lyssnar
ingående på vad den andre har att säga och man behandlar varandra med
ömsesidig respekt.
(Gustavsson, 1996/2003, s 62)
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Den sanna dialogen kännetecknas av deltagarnas givande och tagande. Det
innebär att deltagarnas uppfattningar omprövas och utvecklas under
samtalets gång. ”Så gestaltas bildningstanken i dialogens form, att från det
bekanta gå utanför sig själv för att möta det obekanta och därigenom omtolka
sin tidigare verklighetsbild” (Gustavsson, 1996/2003, s 62). Bildningen
präglar personligheten eller enligt Gadamers bildningstanke: ”Det som
kännetecknar bildningen är att stoffet, det man tillägnar sig, införlivas med
personligheten” (Gustavsson, 1996/2003).
Grupperna innebär en skådebana för det allmänna universella, när
patienten och behandlaren står för den partikulära kunskapen. Det uppstår
en lärprocess som förutsätter livligt deltagande i form av förmedling av egen
erfarenhet och egna upplevelser inom gruppen och egna begrepp myntas.
Det uppstår en förmedling mellan det partikulära och det universella som
motsvarar bildning i Gustavssons (2003) beskrivning.
Gadamer ser bildningen som en process utan slut där den subjektiva sidan
är processen och objektet den bildade som förebild. Den bildade behöver då
en gemenskap där det goda bildande samtalet är igång. En sådan mötesplats
finns på behandlingshemmet och ute i självhjälpsgrupperna. De möten som
äger rum i dessa organisationer i snart alla länder i världen formar en arena för
åsiktsutbyte och bildning. Det goda och äkta samtalet är igång där det
partikulära gör utflykt mot det universella och återkommer med nya impulser
till ett gott liv i nykterhet. En inlärning som kännetecknas av att ge sig hän i
sociala sammanhang snarare än att plugga in fakta. En process som har
samma kvaliteter som legitimerat lärande umgänge och den lärprocess som
pågår på tolvstegsbehandling (Stefansson 2000).
För att förmedlingen mellan det partikulära och det universella ska bli
möjlig så måste samtalet vara igång. Det måste finnas en gemenskap med
andra. En dialog som på Sokrates tid ägde rum på torget och i dag drivs på
kaféer, pubar, bibliotek, i press, massmedia och internet förutsätts leda till
fritt åsiktsutbyte mellan fria människor. (Gustavsson, 1996/2003). Den fria
dialogen förutsätter en skådebana för åsiktsutbyte, samt erkännande av den
bildade individen som suverän och fullt kapabel till att bilda sig en
uppfattning, ta ställning, fatta beslut i sitt eget liv och handla därefter.
AA-rörelsen är noga med att tala om sig som en gemenskap och inte som en
förening. Det blir då av intresse för detta arbete utifrån legitimerat lärande
umgänge och lärandet på tolvstegsbehandling att undersöka det
gemensamhetsskapande i förmedlingen mellan det universella och det
partikulära.

59

Vad är då tolvstegsbehandling?
När detta är sagt kan vi svara på frågorna som ställdes inledningsvis i första
kapitlet. Problemet som behandlas på tolvstegsbehandling är en andlig eller
existentiell smärta som lindras i gemenskap med andra med samma
erfarenhet. Denna gemenskap är kulturbildande och lärande. Tolvstegsbehandling är sålunda en lärprocess i en sluten kultur, en bildningsprocess.
Denna bildningsprocess är lärprocessen på tolvstegsbehandling där
fronesisk kunskap förmedlas och växer fram. Patienten lär sig att bryta sig ut
ur sin isolering, reparera relationer och att skapa nya. De som initierar
lärprocessen och håller den vid liv måste besitta en fronesisk kunskap som är
effektiv för att lindra den andliga smärtan, reparera relationer och skapa nya
relationer med utgång i tolvstegsfilosofi.

Med AA-Bokens ord:

Bilden från Þingvellir i Island

Du kan inte ge det du inte har.
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Koggas ägg i Reykjavik

Vill du veta mer om detta ämne?
Gå till hemsidan www.12.is
Där finns mycket information.
En föreläsning är tid och plats för en arbetsplats att träffas runt ett ämne och höja
kunskapsnivån i personalgruppen.
Kontakta mig genom hemsidan om du är intresserad av:

Föreläsningar för remittenter

Litteratur om icke-konfrontativ tolvstegsbehandling

Av att deltaga i CTL kurser

Att deltaga i utvecklingen av dessa kurser
Gudni Stefánsson
12@12.is
Bild nästa sida: Gullfoss, Island

