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1. Inngangur 

Hér á eftir verður fjallað um tvær kenningar og hvernig þær virka í raunveruleikanum. Önnur 

þessara kenninga er kenningin um forskuldbindingu en hin er kenningin um félagslegt 

taumhald. Byrjað verður á því að útskýra megin þætti hvorrar kenningar um sig en þar á eftir 

verður fjallað um það hvernig útskýra megi virkni kenninganna í raunveruleikanum útfrá AA 

samtökunum og tólf sporum þeirra. Farið verður ofan í hvernig tólf spora vinna alkóhólista í 

AA samtökunum fer fram og færð verða rök fyrir því hvernig megi útskýra endurbata 

alkóhólista útfrá kenningum um forskuldbindingu og félagslegt taumhald. Bæði verður litið til 

sérstöðu hvorrar kenningar um sig og hvernig þær skarast og samverka. Þá verður einnig litið 

til ólíkra skilgreininga á alkóhólisma og fíkniefnavanda en athuga ber að í ritgerðinni verður 

hugtakið alkóhólismi notað sem samheiti fyrir hvorutveggja; áfengis- og vímuefnavandann. 

Einnig er stuttur kafli um það hvernig hugsunarferli einstaklingur fer í gegnum við að ákvarða 

val. Því næst verða tekinn fyrir dæmi upp úr reynslu sögum AA bókarinnar til beinna 

útskýringa á því hvernig AA leiðin notfærir félagslegt taumhald og forskuldbindingu við 

endurhæfingu alkóhólista. Það má segja að nýmælin í ritgerðinni séu í raun, hvernig AA 

leiðin verður hér útskýrð út frá kenningum um félagslegt taumhald og forskuldbindingu. Ekki 

hefur enn verið fjallað um virkni AA samtakanna útfrá kenningum um félagslegt taumhald né 

út frá kenningunni um forskuldbindingu. Þar að auki er hér verið að fjalla um félagslegt 

taumhald frá annari hlið en venjulega. Þar sem venjulega er litið til taumhalds barna og 

unglinga og þá með því sjónarmiði hvernig best sé hægt að tryggja að unga fólkið flosni ekki 

upp úr tengslum við samfélagið og reki út á braut ógæfunnar. En hér er verið að skoða 

hvernig megi nýta taumhaldið til þess að koma þeim sem þegar hafa flosnað upp úr tengslum 

við samfélagið aftur í taumhald, af jaðri samfélagsins í kjarna samfélagsins. Að lokum verður 

samantekt á því helsta sem fram kemur í ritgerðinni auk þess sem hugrenningar höfundar 

verða reyfaðir. En fyrst verður fjallað um upphaf AA samtakanna. 

 

2. Upphaf AA samtakanna 

AA samtökin voru stofnuð í borginni Akron í Bandaríkjunum árið 1935. AA samtökin voru í 

raun stofnuð af tveimur einstaklingum, þeim William Wilson og Robert Smith. Þeirra er 

gjarna getið sem Bill og Bob. Árið 1939 kom svo út frumútgáfa AA bókarinnar sem er 

grundvallar rit AA samtakanna. AA bókin sjálf telur 11 kafla eða 159 blaðsíður. Þessum 

köflum hefur ekkert verið breytt í þau 75 ár sem AA samtökin hafa verið starfrækt. En þó 
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hefur verið bætt við formálum fyrir hverja útgáfu. Einnig hafa verið settar inn reynslusögur 

alkóhólista sem hafa náð bata með hjálp AA leiðarinnar. Þar að auki hafa bæst við 

læknisfræðileg álit um það hvað alkóhólismi er (Ernest Kurtz, 1991).  

 

3. Hvað er alkóhólismi/fíkn? 

Til þess að geta útskýrt það hvernig alkóhólistar og fíklar losna undan álkóhólismanum eða 

fíkniefnavandanum er mikilvægt að vita af hverju alkóhólismi og fíkniefnavandi stafar. 

Almennt eru menn sammála um það hvernig alkóhólismi þróast í byrjun þó svo að menn séu 

ekki á eitt sáttir um orsakir og afleiðingar vandans. Hér er hugtakið alkóhólismi notað sem 

samheiti fyrir hvorutveggja áfengis- og vímuefnavandann. Það sem gerist þegar að 

einstaklingur neytir í fyrsta sinn vímuefnis er það að vímuefnið verkar á þær stöðvar heilans 

sem stjórna dópamínlosun. Þetta svæði heilans er oft kallað verðlaunabrautin því heilinn notar 

boðefnið dópamín í þeim tilgangi að verðlauna fyrir vel unnin verk. Þegar vímuefni eru notuð 

í fyrsta skipti losar heilinn óvenjulega mikið magn dópamíns sem veldur alsælu tilfinningu 

(euphoria). Í kjölfarið á neyslu vímuefna fylgja gjarna vanlíðunar tímabil (dysphoria) eða 

niðurtúrar eins og það er einnig kallað, þar sem dópamín losun heilans verður minni en undir 

venjulegum kringumstæðum. Á hvað einfaldastan máta má búta fíkni þróun niður í þrjú stig. 

Á fyrsta stigi neytir einstaklingur vímuefnis og kemst í vímu sökum þess hve heilinn losar 

mikið magn dópamíns. Á öðru stigi fer heilinn að mynda þol gagnvart vímugjafanum. Heilinn 

reynir að stilla sig af með því að minnka verðlaunin/boðefnamagnið sem hann losar við 

neyslu vímugjafans. Á þriðja stiginu finnur vímuefnaneytandinn fyrir mikilli vanlíðan ef hann 

hættir skyndilega að taka inn vímugjafan. Neytandinn upplifir þá vanlíðan sem er þáttur í 

aðlögun heilans og líkamans að breyttum aðstæðum þar sem líkaminn er búinn að aðlagast og 

venjast vímuefninu. Þegar notandi vímugjafa er kominn á þriðja stigið er hægt að tala um að 

viðkomandi sé orðin háður tilteknu efni. Tilraunir á dýrum hafa sýnt það að sum dýr, sem 

búið er að venja á ákveðið vímuefni, reyna verulega á sig til þess að ná í þau verðlaun sem 

neysla vímuefnisins veitir. Jafnvel svo mikið að áreynslan leiðir til dauða (Jon Elster, 1999).   

 Samkvæmt AA bókinni er alkóhólismi þríþættur sjúkdómur. Í fyrsta lagi eru 

alkóhólistar með andlegt mein sem lýsir sér þannig að þeir upplifa einhverskonar vöntun. Það 

er einhver tómleiki sem má útskýra með ýmsum hætti, t.d. sem einskonar einmannaleika, 

skorti á Guði eða einhverju öðru sem alkóhólistinn býr ekki yfir en þráir að búa yfir. Í öðru 
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lagi eru alkóhólistar með óvenjuleg líkamleg viðbrögð þegar kemur að áfengisneyslu. Þessi 

viðbrögð lýsa sér þannig að þegar alkóhólisti hefur innibyrt einn áfengan drykk myndast innra 

með honum sterk þrá (craving) í fleiri slíka (einn er of mikið en hundrað ekki nóg). Í AA 

bókinni eru þessi viðbrögð nefnd ofnæmisviðbrögð og það er talað um að alkóhólistar séu 

með ofnæmi gagnvart áfengi. Í þriðja lagi er talað um það í AA bókinni að alkóhólistar séu 

haldnir huglægri þráhyggju gagnvart áfengi. Alveg sama hversu illa síðasta fyllirí endaði þá 

tekst þeim alltaf að telja sér trú um það að þetta muni ekki koma fyrir aftur. Þeir finna í sífellu 

ástæður og afsakanir fyrir því að drekka og að sama skapi finna þeir ástæður og afsakanir 

hvers vegna þeir ættu ekki að hætta að drekka (Alcoholics Anonymous, 2005). 

 

4. Kenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um þær tvær kenningar sem liggja til grundvallar í þessari 

ritgerð. Fyrri kenningin fjallar um forskuldbindingu (pre-commitment) og sú síðari er 

kenningin um félagslegt taumhald (social control). Báðar fjalla þessar kenningar um það 

hvernig ákveðnir fjötrar geta nýst einstaklingum við að ná markmiðum sínum eða í það 

minnsta forðast vandræði. Fyrri kenningin sem minnst var á fjallar um það hvernig 

einstaklingur beitir sig þessum fjötrum sjálfur en sú síðari fjallar um það hvernig taumhald 

samfélagsins fjötrar einstaklinginn. Þar sem megin markmið þessarar ritgerðar er að útskýra 

endurbata alkóhólista út frá AA leiðinni munu þessar tvær kenningar koma að góðum notum 

við að útskýra þann aga, sjálfsafneitun og frestun á fullnægju sem alkóhólistar í endurbara 

þurfa að temja sér.  

 

4.1. Forskuldbinding 

Norski félagsvísindamaðurinn Jon Elster hefur skrifað mikið um markmiðsbundna hegðun og 

frávik frá henni. Hann er m.a. þekktur fyrir kenningu sína um forskuldbindingu, eða sem 

kallast á ensku pre-commitment. Sú kenning gengur að miklu leiti út á það hvernig fólk 

kemur í veg fyrir „skort á staðfelstu“ (time inconsistancy). Hann segir að fólk takmarki 

valmöguleika sína meðvitað, sér til framdráttar. Þessi hugsun kann að brjóta í berhögg við 

almenna skynsemi. Almenn skynsemi segir okkur að meira sé betra og að því fleiri 

valmöguleika sem við höfum þeim mun betri stöðu séum við í. Af hverju ættum við að vilja 

seinka fullnægju eða verðlaunum? Af hverju ættum við að vilja auka við erfiði okkar þegar 
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við gætum hugsanlega komist hjá því? Flestir myndu ekki neita meiri auðæfum, fleiri 

starfsmöguleikum, fleiri valmöguleikum þegar kemur að maka vali o.s.frv. Oftast er það líka 

þannig að þó svo að valkostirnir séu fleiri en okkur hugnast þá skaða þeir okkur ekki. Ef 

okkur er boðið upp á rétt sem ekki höfðar til okkar þá einfaldlega afþökkum við þann rétt. En 

meira er ekki endilega alltaf betra samkvæmt Elster. Löng skáldsaga er ekki endilega betri en 

stutt skáldsaga, þó svo að hún innihaldi fleiri orð og fleiri setningar. Elster nefnir einnig 

dæmið um manninn sem hefur hæfileika á fjöldamörgum sviðum. Hann er hálf klár í öllu en 

ekki meistari eða sérfræðingur í neinu (Jon Elster, 2000).  

 Ein helsta ástæða þess að fólk kýs að binda sig eða setja sér hindranir er sú að langanir 

breytast á milli tímapunkta. Á tímapunkti 1 vill einstaklingur framkvæma A á tímapunkti 2. 

En þegar að tímapunkti 2 kemur þá vill einstaklingurinn framkvæma B. Ástæðan fyrir þessum 

sveiflum í lögnunum og vali okkar er sú að við stjórnumst meðal annars af ástríðum sem hafa 

gjarna áhrif á áætlanir sem hugsaðar voru af yfirvegun. Elster skilgreinir ástríður í víðum 

skilningi, svo sem ást, reiði, skömm, vímu, sársauka. Frá tímum Aristótelesar fram á 

tuttugustu öldina hefur rökhugsun oftast verið nefnd sem andstaða ástríðu þegar kemur að 

hvöt til framkvæmda. Í dag hafa hagfræðingar skilgreint andstöðu ástríðu sem rökræna eigin 

hagsmuni (rational self-intrest) (Jon Elster, 2000).  

Giambattista Vico lýsti ástríðunum á þann hátt að eina virkni þeirra væri að fullnægja 

eigin löngunum. Sérstaklega útlistaði hann þrjár ástríður sem hættulegar. Þær eru skapofsi 

(ferocity), efnishyggja eða græðgi (avarice), og í þriðja lagi metnaður (ambition). 

Giambattista var á því að þessar þrjár ástríður myndu leiða mannkynið í glötun ef ekkert væri 

að gert. En samkvæmt Giambattista Vico eru það úthugsuð lög mannana sem koma í veg fyrir 

það að allir hegði sér eftir eigin geðþótta. Lögin gera mönnunum jafnframt mögulegt að búa 

saman í siðmenntuðu samfélagi (Albert Hirschman, 1978). Sú hugmynd um að úthugsuð lög 

mannanna séu það sem að haldi einstaklingum frá afbrotum stangast töluvert á við það sem 

kenning Travis Hirschi gengur út á. En það hefur marg sýnt sig að aukið félagslegt taumhald 

virkar mun betur en þyngri refsingar til þess að takmarka afbrot. 

 Hugmyndin um það að virkja mætti ástríðurnar til góðs kom fyrst frá Bernard 

Mandville, oft kenndur við laissez-faire. Hann fjallaði um það hvernig mætti hagnýta 

persónulegar ástríður samfélaginu til góðs. Þar með talið efnishyggju ástríðuna. Því með 

aukinni efnishyggju eru einstaklingar að fjárfesta meira og meira o.þ.a.l. að bæta eldsneyti á 

vél efnahagslífsins. Það leiðir til þess að fleiri hafi vinnu og fleiri geti tekið þátt í samfélaginu 
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og notið góðs af efnahagslífinu (Albert Hirschman, 1978). Þær ástríður sem alkóhólistar þurfa 

helst að varast eru fíkn og reiði en Bernard Mandville gerir ekki ráð fyrir að þær ástríður sé 

hægt að hagnýta samfélaginu til góðs. 

  Einstaklingur sem vill ná ákveðnu markmiði en óttast að eigin reiði geti hindrað hann 

í að ná því markmiði gæti forskuldbundið sjálfan sig til þess að forðast aðstæður sem hann 

veit að gætu kveikt hjá sér reiði. Einstaklingur getur jafnvel forskuldbundið sjálfan sig til þess 

að fara ekki eftir eigin rökhugsun ef hann telur það þjóna markmiðum sínum (Jon Elster, 

2000).  

 Elster talar um að einstaklingar geti orðið veikgeðja. Hann segir það oft ekki 

fullnægjandi að ætla að reyna að láta ekki stjórnast af ástríðum. Einstaklingur getur ákveðið 

að halda ró sinni þó honum sé misboðið en þegar á hólminn er kominn og honum er misboðið, 

t.d. ögrað, er líklegt að hann missi stjórn á skapi sínu án þess að hugsa út í afleiðingar. Ekki 

svo að hann hafi ekki vitað um afleiðingarnar heldur væri þetta dæmi um það sem Aristóteles 

kallaði veikleika viljans. Jafnvel á meðan á hegðuninni stendur veit einstaklingurinn að hann 

ætti ekki að hegða sér með þeim hætti sem hann gerir. Elster talar um að það sé erfitt að færa 

emperískar sönnur fyrir því hvers vegna einstaklingur hegðar sér gegn sinni betri vitund. En 

hann líkir þessu við fíkil sem er háður ákveðnu efni. Fíkillinn veit hvaða skaða notkun 

efnisins hefur í för með sér. Á ákveðnum tímapunkti þegar fíkillinn er yfirvegaður þá ákveður 

hann að nota ekki efnið framar. En ýtir svo allri þekkingu sinni um skaðsemina til hliðar þegar 

fíknin kemur yfir hann. Fíknin kallar fram áhrif sem kallast á ensku „time discounting“ og má 

útleggja á grófri íslensku sem „skammsýni“. En áhrifin lýsa sér þannig að einstaklingur metur 

verðlaunin (s.s. vellíðan eða hugarró) sem fíkniefnið gefur samstundis mun mikilvægari en 

heilsu framtíðarinnar. Einnig er hægt að taka dæmi um „venjulegan einstakling“. Ef 

einstaklingur fær val um að hitta ástvin í tíu mínútur í dag eða klukkustund á morgun eru 

góðar líkur á því að fyrri kosturinn verði fyrir valinu. Ef einstaklingur sér þó að afleiðingar 

skammsýninnar séu hræðilegar eru litlar líkur á að hann velji hana. Líklegast er að 

einstaklingurinn velji skammsýnina ef ástríðan nær að blinda hann fyrir öðru en þrám 

augnabliksins. Forskuldbinding getur tekið á sig þá mynd að festa kostnað eða refsingu við 

þann valkost sem einstaklingur vill komast hjá að taka. Ef einstaklingur er hræddur um að 

drekka sig ofurölvaðan í vinnustaðasamkvæmi getur hann aukið við kostnaðinn sem því fylgir 

með því að taka maka sinn með og um leið minnkað líkurnar á því að fara yfir strikið (Jon 

Elster, 2000). 
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4.2. Félagslegt taumhald 

Taumhaldskenningar eru ólíkar öðrum frávikskenningum. Á meðan að kenningar eins og 

félagsnámskenningar (social learning theories) og kenningar um siðrof vegna álags (anomie-

strain theories) spyrja beint: „Hvað er það sem veldur fráviki?“, þá spyrja 

taumhaldskenningasinnar af hverju fólk virði lög og reglu, gildi og viðmið? Þeir líta svo á að 

ef hægt verður að finna það sem veldur reglufestu sé eftirleikurinn auðveldur. Því þá er 

frávikshegðun einfaldlega útskýrð með skorti á því sem veldur reglufestu. Þeir sem aðhyllast 

taumhaldskenningar eru þeirrar skoðunar að frávikshegðun sé í sjálfu sér ekki eitthvað sem 

þarf að útskýra. Það er spennandi að gera eitthvað sem er bannað. Það er líka auðveldara að 

stela einhverju en að vinna fyrir því. Þeirra skoðun er sú að nær sé að útskýra hvers vegna fólk 

fylgi reglum. Félagsfræðingurinn Travis Hirschi talar um að allir einstaklingar hafi 

hæfileikann til þess að brjóta af sér en að flestir kjósi að nýta ekki þann hæfileika vegna 

sterkra tengsla við samfélagið. Með öðrum orðum má segja að reglufestan sé tilkomin vegna 

sterkra tengsla okkar við samfélagið. Af þessu leiðir að ef að félagsleg tengsl einstaklings eru 

veik eru meiri líkur á að hann verði fráviki (Alex Thio, 2007).  

 Hirschi nefnir fjóra mikilvæga þætti þegar kemur að félagslegu taumhaldi. Fyrsta 

þáttinn nefnir hann geðtengsl (attachment). Þessi þáttur lýsir sér þannig að börn og unglingar 

tengjast „hefðbundnum“ einstaklingum tilfinningaböndum. Þau t.d. elska og líta upp til 

foreldra sinna og kennara í skólanum. Eignast vini sem hafa samfélagslega viðurkennd 

markmið o.s.frv. Annar þátturinn sem Hirschi nefnir er skuldbinding (commitment). Ein 

mikilvæg leið fyrir börn og unglinga til þess að halda reglufestu er að skuldbinda sig í 

langtímamarkmiðum. Á meðan að einstaklingar eru uppteknir við að ná sér í menntun, öðlast 

orðspor sem heiðvirðir borgarar, stunda vinnu og klífa metorðastigann, eru litlar líkur á að 

sömu einstaklingar stundi frávikshegðun. Þriðji þátturinn skv. Hirschi er þátttaka 

(involvement). Þ.e. þátttaka í hefðbundnum störfum eða tómstundum. Hugsunin á bak við 

þennan þátt er sú að fólk haldi sér svo uppteknu með hefðbundnum athöfnum að það hafi 

einfaldlega hvorki tíma né vilja til þess að láta hugann leiða að frávikshegðun. Í fjórða og 

síðasta lagi talar Hirschi um tiltrú eða trú (belief). Trú á að samfélagið sé gott, trú á að siðferði 

samfélagsins sé rétt og að bera skuli virðingu fyrir lögum og löggæslu. Ef að þessir fjórir 

þættir sem allir tengjast hinu hefðbundna samfélagi eru sterkir hjá tilteknum einstakling, eru 

yfirgnæfandi líkur á að hann lúti að reglufestu samfélagsins. Að sama skapi eru meiri líkur á 

að einstaklingur leiðist út í frávik ef þessir fjórir þættir eru veikir hjá einstakling (Alex Thio, 

2007).  
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 Önnur hlið á taumhaldskenningum er sú að einstaklingum sé haldið í reglufestu með 

því að höfða til skammtilfinningar eða sektarkenndar einstaklinga. Félagsfræðingurinn John 

Braithwaite hefur skrifað um þetta. Hann segir að þeim sem fremur afbrot eða framkvæmir 

frávik sé refsað með þeim hætti að hann finni fyrir skömm. Braithwaite fjallar um 

tvennskonar afbrigði af þessari aðferð. Í fyrsta lagi endurkomu (reintegrative) skömm sem 

felst í því að láta hinn „seka“ finna fyrir skömm en um leið sýna honum skilning. Í öðru lagi 

talar Braithwaite um fráhrindingar (disintegrative) skömm sem felst í því að refsa viðkomandi 

fyrir athæfi sitt. Samkvæmt Braithwaite ætti fyrra dæmið að draga úr líkunum á 

endurtekningu brotanna á meðan að seinna dæmið ýti undir endurtekningu brotanna. 

Samfélög þar sem meira er lagt upp úr einstaklingshyggju eru líklegri en önnur til þess að 

beita seinni aðferðinni skv. Braithwaite (Alex Thio, 2007). 

 

4.3. Gagnrýni á kenningarnar 

Þeir sem aðhyllast taumhaldskenningar hafa bent á það að þeir sem gripnir eru við 

ölvunarakstur eða önnur afbrot séu yfirleitt í minni tengslum við samfélagið og hafi veikari 

sjálfstjórn. Þessu hafa þeir meðal annars haldið fram til stuðnings kenningunni um félagslegt 

taumhald. En þar sem þessar upplýsingar eru ekki fengnar með langtímarannsóknum heldur 

einstökum tilfellum er ekki hægt að fullyrða um það hvort komi á undan, þ.e. félagsleg 

einangrun eða frávikshegðun. Eitt af skilyrðunum fyrir því að hægt sé að ræða um 

orsakasamband er það að frumbreytan (félagsleg einangrun) sé til staðar áður en fylgibreytan 

(frávikshegðun) kemur í ljós (Alex Thio, 2007). 

 Einnig hefur verið bent á þá gagnrýni að taumhaldskenningin geri einungis ráð fyrir 

því að félagslegt taumhald virki sem forvörn gegn frávikum en geti ekki stuðlað að afbrotum. 

Það er hins vegar hægt að færa rök fyrir því að með auknu félagslegu taumhaldi aukist bæði 

metnaður og félagslegir hæfileikar. Sem vissulega minnki líkur á áhættuhegðun unglinga en 

geti að sama skapi aukið líkur á misferlum hjá stjórnendum stórfyrirtækja og stjórnmálaafla 

(Alex Thio, 2007). 

 Einnig hefur kenningin um forskuldbindinguna hlotið einhverja gagnrýni. Sænski 

félagsvísindamaðurinn Krister Bykvist skrifaði ritdóm um bókina „Ulysses Unbound“. Í þeim 

ritdómi tók hann meðal annars fyrir kenninguna um forskuldbindinguna. Í kenningunni lýsir 

Elster því hvernig það sé ekki nægjanlegt að ætla að hunsa ástríðurnar þegar þær gera vart við 
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sig heldur verður einstaklingur að búa þannig um hnútana að sem minnstar líkur séu á því að 

neikvæðar ástríður blossi upp. Því að ástríðurnar eru raunverulegar og sem dæmi má nefna þá 

þýðir það að verða reiður, að verða reiður. Það er ekki hægt að vera reiður og taka yfirvegaðar 

ákvarðanir á sama tíma. Ástríðan litar ákvarðanir einstaklingsins. Að sama skapi sé það 

ósiðsamlegt að hugsa ósiðsamlega eða langa að gera það sem sé ósiðsamlegt. Ef einstaklingur 

vill komast hjá því að hegða sér með ósiðsamlegum hætti verði hann að breyta hugsunarhætti. 

En þessu virðist Bykvist ekki vera algjörlega sammála. Hann tekur dæmi um það að stundum 

sé eina leiðin til þess að framkvæma eitthvað góðverk að hegða sér með ósiðsamlegum hætti. 

Ef ósiðsamlega hegðunin leiðir svo af sér meira gott en illt, þá er hún kannski ekki svo 

ósiðsamleg eftir allt. Að mati Bykvist er Elster að einfalda hugmyndina um ástríður og 

siðprýði óþarflega með kenningu sinni (Krister Bykvist, 2002). 

 

5. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á AA samtökunum 

Ógrynni er til af rannsóknum um AA samtökin en erfitt er að finna rannsóknir sem fjalla um 

eiginlega virkni samtakanna. Rannsóknirnar fjalla um allt frá því hvort alkóhólistar innan AA 

samtakanna nái í raun og veru bata, til samanburða rannsókna á lífsgæðum alkóhólista sem 

náð hafa bata með AA leiðinni og einstaklinga sem aldrei hafa átt í erfiðleikum með áfengi. 

En eins og áður segir er lítið um rannsóknir sem taka fyrir eiginlega virkni AA samtakanna. 

Þó eru margar þessara rannsókna verulega áhugaverðar. Ein þeirra rannsakar muninn á AA 

samtökunum á milli landa. Sú rannsókn ber heitið „Diversity in Unity“. Eða fjölbreytni í 

samheldni. Hún tekur fyrir AA samtökin í átta mismunandi löndum og fjallar um það hvernig 

AA starfið hefur þróast ólíkt í hverju og einu landi. Til að mynda var AA starf í mörgum 

löndum ekki starfrækt sem sjálfstæð heild heldur sem hluti af bindindishreyfingu og það 

jafnvel vel fram á áttunda áratug síðustu aldar. Einnig er farið í það hvaða stéttir nýta sér helst 

AA samtökin í hverju tilteknu landi fyrir sig og hverjar ástæðurnar eru fyrir þessum mun á 

milli landa. En hinn almenni samnefnari á milli allra þessara landa virðist vera sá að AA 

samtökin veita frítt, samhjálpar prógram fyrir þá sem þjást af drykkjusýki (Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 1998). 

 Eitt þessara átta landa þar sem AA samtökin voru til rannsóknar var Ísland. Í þeim 

hluta rannsóknarinnar sem snýr að Íslandi kemur það fram að AA samtökin á Íslandi beri 

keim þess að meiri hluti íbúa hér sé kristinn. Iðulega er fundum slitið með faðirvorinu og 47% 

aðspurðra sögðust hafa fundið trú eftir að hafa byrjað í AA (Hildigunnur Ólafsdóttir, 1998). 
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Á Íslandi eru 29% AA meðlima konur. Þessi tala er mun hærri en fyrri mælingar hafa 

sýnt. Þessa fjölgun kvenna í AA má að miklu leiti rekja til þess hve áfengisdrykkja kvenna 

hefur aukist síðan upp úr 1970. En konum hefur einnig fjölgað gífurlega í áfengismeðferðum 

á undanförnum árum. Þess má einnig geta að meirihluti AA meðlima viðurkennir að hafa auk 

áfengis notað önnur og gjarna ólögleg ávanabindandi lyf svo sem amfetamín og kannabis 

(Hildigunnur Ólafsdóttir, 1998). 

 

6. AA og kenningar 

Hvernig má útskýra virkni AA samtakanna útfrá kenningum um félagslegt taumhald og 

forskuldbindingu. Fyrst um forskuldbindinguna.  

 

Mynd 1. Skortur á staðfestu 

Eitt mikilvægasta hugtakið í kenningum Jon Elster um forskuldbindingu er „time 

inconsistancy“ eða sem útleggst á íslensku sem skortur á staðfestu. Á mynd eitt er því lýst 

með grafi hvernig langanir alkóhólista kunna að þróast eftir að hann hefur tekið ákvörðun um 

að drekka ekki um komandi helgi. Bláa línan táknar styrk löngunar til þess að drekka ekki en 

sú rauða táknar styrk löngunar til þess að drekka. X-ásinn stendur fyrir tíma og Y-ásinn fyrir 

styrk löngunar. T1 stendur fyrir þann tímapunkt sem ákvörðun um bindindi er tekin, T10 

stendur fyrir föstudagskvöldið og byrjun þeirrar helgar sem bindindið á að vara yfir. Á 

tímapunkti T2 (gæti t.d. staðið fyrir seinnipart mánudags), vex löngun alkóhólistans til þess að 

drekka ekki, í við hraðar en löngun hans eftir áfengi. Löngunin til þess að drekka ekki er 

sterkari framan af vikunni. En eftir því sem líður á vikuna fer alkóhólistinn að finna fyrir 
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aukinni ókyrrð í sálarlífinu (psychic turbulance) sem veldur því að löngunin eftir áfengi fer að 

vaxa hraðar en löngunin eftir fráhaldi. Á ákveðnum tímapunkti (T9 í þessu tilfelli) er álíka 

sterk löngun til þess að drekka og drekka ekki. En löngunin eftir áfengi vex hraðar og því er 

hún orðin mun sterkari þegar að föstudagskvöldinu (T10) kemur og alkóhólistinn metur 

verðlaunin sem áfengisneyslan veitir samstundis mun mikilvægari en heilsu og sjálfsvirðingu 

(eða önnur verðlaun) framtíðarinnar. Á tímapunkti T10 (föstudagskvöldinu) endar rauða línan 

enda hefur lönguninni eftir áfengi verið fullnægt. Bláa línan heldur hins vegar áfram að rísa 

og löngunin til þess að drekka ekki vex nú mun hraðar en áður. Þetta má túlka sem eftirsjá 

(löngunin til þess að hafa ekki drukkið um liðna helgi). Afleiðingar áfengisneyslunnar eru 

farnar að koma í ljós, s.s. líkamleg og andleg vanlíðan, skömm yfir einhverjum gjörðum sem 

alkóhólistinn hefði viljað láta ógerðar. Á tímapunkti T13 er löngunin til þess að drekka ekki 

orðin sterkari en löngunin var eftir áfengi á föstudagskvöldinu (T10), það má túlka sem svo að 

alkóhólistinn hugsi með sér að þetta hafi alls ekki verið þess virði. 

Að viku liðinni gæti staða alkóhólistans aftur litið svona út. „Ég bara verð að lyfta mér 

upp. Ég er búin að vera ómögulegur, þunglyndur, pirraður og eirðarlaus. Ég fæ mér í glas um 

helgina, slaka vel á, næ að hugsa skýrt og svo geri ég róttækar breytingar á lífi mínu á 

mánudaginn“. Svona kann þetta að ganga svo árum skiptir. Ef þessi einstaklingur leitar svo til 

AA samtakanna á ákveðnum tímapunkti drykkjuferilsins til þess að leita lausna á vanda sínum 

munu honum verða tjáð eftirfarandi skilaboð. „Að ef hann sé þess fullviss að hann sé 

alkóhólisti (sem sagt með huglæga þráhyggju út í áfengi og líkamleg ofnæmisviðbrögð sem 

lýsa sér þannig að einstaklingur getur ekki hætt að drekka eftir að hafa látið ofan í sig fyrsta 

glasið) þá þurfi hann að stíga ákveðinn skref til þess að ná bata. Í fyrsta lagi þarf hann að 

viðurkenna það fyrir sjálfum sér og öðrum að hann sé veikur þegar kemur að áfengi og hann 

megi ekki taka fyrsta sopann“. Ef alkóhólistinn fer svo eftir þessu boði er hann í raun og veru 

að framkvæma það sem Elster kallar forskuldbindingu.  

Forskuldbinding er það þegar við grípum til aðgerða til þess að koma í veg fyrir að við 

veljum ákveðinn valkost sem kann að spilla fyrir framtíð okkar. Dæmi um forskuldbindingu 

samkvæmt Jon Elster er það þegar einstaklingur festir kostnað eða refsingu við þann valkost 

sem hann vill komast hjá því að velja. Í dæminu um alkóhólistann sem viðurkennir það fyrir 

sjálfum sér og umheiminum að hann sé veikur og muni ekki koma til með að drekka áfengi 

aftur fellst kostnaðurinn m.a. í álitshnekkjum sem myndu fylgja í kjölfarið á því að 

alkóhólistinn stæði ekki við yfirlýsingar sínar. Með öðrum orðum er alkóhólistinn að hækka 

þröskuldinn sem er á milli hans og fyrsta glassins. Áður en að alkóhólistinn viðurkennir það 
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fyrir umheiminum að hann sér veikur gagnvart áfengi og verði að halda sig frá því er ekki 

mikið sem heldur honum frá því að taka fyrsta sopann. En með viðurkenningu á vanda sínum 

fyrir umheiminum er hann í raun að innlima sig í ákveðinn hóp af fólki sem á við sama vanda 

að stríða. Um leið er hann að auka við refsinguna sem hlýst af því að falla eins og áður segir 

með því að festa á sig stimpil edrú einstaklings. En því fylgir óneitanlega skömm og 

álitshnekkir að gefast upp.  

Í öðru lagi myndi honum vera tjáð að ef hann ætlaði að feta AA leiðina til bata yrði 

hann að láta af eigin hugmyndum um hvað virkaði og hvað virkaði ekki, hvað væri rétt og 

hvað væri rangt. Hann þyrfti að skuldbinda sig til þess að fylgja ákveðnu „prógrami“ sem 

fælist í einföldum andlegum grundvallarreglum og verkáætlun. Ef alkóhólistinn kysi svo að 

fara eftir þessum boðum væri hann í raun og veru einnig að beita fyrir sig annarskonar 

forskuldbindingu. Elster fjallar einnig um það í kenningum sýnum að einstaklingur geti 

jafnvel forskuldbundið sjálfan sig til þess að fara ekki eftir eigin rökhugsun ef hann telji það 

koma sér til góðs. Í þessu dæmi hér á undan væri alkóhólistinn einmitt að forskuldbinda 

sjálfan sig til þess að hlusta ekki á eigin rök hugsun heldur að fara eftir ákveðinni fyrirfram 

gefinni rammaáætlun. Kostnaðurinn sem hlytist af því að rjúfa þá forskuldbindinguna er ill 

mælanlegur. Hugsunin á bak við þessa forskuldbindingu er sú að alkóhólistar séu öðru fólki 

gramari og eigingjarnari, þ.a.l. verði þeir að temja sér ákveðna andlega grundvallarþætti í 

hugsun og gjörðum til þess að ná bata. Því að mati AA er gremja og eigingirni ein helsta 

orsök ofdrykkjunnar. Kostnaðurinn sem er bundin því að brjóta þessa forskuldbindingu er því 

sá að fara aftur að drekka, eða í það minnsta fara aftur út í gremju og óhamingju. Næst verður 

fjallað um það hvernig útskýra má félagslegt taumhald sem hluta af AA leiðinni (Jon Elster, 

2000. Alcoholics Anonymous, 2005).  

Samkvæmt kenningu Travis Hirschi um félagslegt taumhald þarf í raun ekki að 

útskýra af hverju fólk velur frávik. Frávik eru spennandi saman ber þjófnaði, áfengisdrykkju 

og fíkniefnanotkun. Fráviksleiðin getur einnig verið auðveldari heldur en hefðbundnar leiðir. 

Saman ber það að það er auðveldara að stela verðmætum en að vinna fyrir þeim. Samkvæmt 

Hirschi er réttara að reyna að útskýra reglufestu. Hvað veldur því að samfélagið er ekki 

óreiðukennt og í upplausn. Samkvæmt Hirschi er félagslegt taumhald helsta ástæða þess að 

við virðum reglur samfélagsins. Hirschi flokkar félagslegt taumhald í fjóra þætti. 1. Geðtengsl 

við aðra einstaklinga sem virða reglur og hefðbundin gildi í samfélaginu. 2. Skuldbinding, þ.e. 

að skuldbinda sig í langtímamarkmiðum t.d. námi, vinnu eða annarskonar skuldbinding t.d. 
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hjónaband. 3. Þátttaka í hefðbundnum athöfnum samfélagsins, svo sem í kirkjustarfi, 

nágrannavörslu, foreldrafélagi, Lions klúbb eða öðru slíku. 4. Tiltrú á að samfélagið sé gott.  

Í raun er auðvelt að færa rök fyrir því að AA starf falli undir alla þessa þætti. Í fyrsta 

lagi er nýliðum í AA bent á að finna sér trúnaðarmann (sponsor á ensku) til þess að hjálpa 

þeim af stað í samtökunum. Þessum trúnaðarmanni er svo ætlað að hjálpa alkóhólistanum að 

skilja framkvæmd og tilgang AA starfsins. Í því felst meðal annars að hittast reglulega og 

opna sig hver fyrir öðrum um það hvað hafi farið úrskeiðis og hverjar vonirnar eru um 

framhaldið. Í þessu felst óneitanlega myndun einhverskonar geðtengsla á milli þessara tveggja 

einstaklinga sem trúa hvorum öðrum fyrir persónulegum upplýsingum. Í öðru lagi er það 

skuldbinding. Í AA er líka áhersla lögð á það að allir hafi sýna heimadeild (fastur fundur sem 

einstaklingur mætir á í hverri viku) og hafi þar hlutverk. Þar af leiðandi er þrýst á nýliða í AA 

að bjóða sig fram í þjónustu, t.d. að hella upp á kaffi, bjóða aðra nýliða velkomna, undirbúa 

fundina eða taka til og þrífa eftir að fundum er lokið. Ef nýliði tekur að sér t.d. kaffi þjónustu 

(að mæta hálftíma fyrir fund og hella upp á kaffi, raða bollum o.s.frv.) þá er hann um leið 

skuldbundinn til þess að sinna því þjónustu embætti í ákveðinn tíma, t.d. hálft ár eða ár 

(misjafnt á milli AA deilda). Í þessu fellst óneitanlega langtíma skuldbinding.  

Í þriðja lagi þá talar Hirschi um þátttöku. T.d. þátttöku í kirkjustarfi eða öðrum 

félagslegum athöfnum. Það að mæta á AA fund er óneitanlega þátttaka í félagslegri athöfn. 

Ekki síst þar sem fólk fer upp í pontu og ræðir sameiginlega og persónulega reynslu sína af 

áfengi og svo edrú lífi. Einstaklingarnir samsama sig hver öðrum, finna til samkenndar og 

tengsla sín á milli. Í fjórða lagi talar Hirschi um tiltrú. Tiltrúin felst í því að vera jákvæður í 

garð samfélagsins. Trú á það að samfélagið og gildi þess séu góð. Samkvæmt AA leiðinni er 

það álitið hættulegt að vera upp á kant við samfélagið, og að það sé beinlínis eitur að trúa því 

að samfélagið sé á móti manni. Ef alkóhólistinn vill verða allsgáður þá er það álitið 

lífsnauðsynlegt að ná sátt við samfélagið og þegna þess (Alex Thio, 2007. Alcoholics 

Anonymous, 2005). 

 

6.1. Tólf spora starf AA samtakanna 

 Hin eiginlega verkáætlun AA samtakanna eru reynslusporin 12. Það er því rökrétt að 

skoða þau nánar til að meta hvernig þau nýtast við það að innræta alkóhólistum bæði 

forskuldbindinguna og félagslegt taumhald. Reynslusporin eru eftirfarandi: 



 
 

14 
 

1. Við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart áfengi og okkur var orðið um 

megn að stjórna eigin lífi. 

2. Við fórum að trúa að máttur okkur æðri gæti gert okkur andlega heilbrigð að 

nýju. 

3. Við tókum þá ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjá Guðs, samkvæmt 

skilningi okkar á honum. 

4. Við gerðum rækilega og óttalaust siðferðisleg reiknisskil í lífi okkar. 

5. Við játuðum misgjörðir okkar fyrir Guði, sjálfum okkur og annari manneskju 

og nákvæmlega hvað í þeim fólst. 

6. Við vorum þess albúin að láta Guð fjarlægja alla skapgerðarbrestina. 

7. Við báðum Guð í auðmýkt að losa okkur við brestina. 

8. Við skráðum misgjörðir okkar gagnvart náunganum og urðum fús til að bæta 

fyrir þær. 

9. Við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust svo framarlega sem það særði 

engan. 

10. Við iðkuðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar út af bar viðurkenndum við 

yfirsjónir okkar undanbragðalaust. 

11. Við leituðumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar 

við Guð, samkvæmt skilningi okkar á honum, og báðum um það eitt að vita 

vilja hans og hafa mátt til að framkvæma hann. 

12. Við urðum fyrir andlegri vakningu er við stigum þessi spor og reyndum því að 

flytja öðrum alkóhólistum þennan boðskap og fylgja þessum meginreglum í lífi 

okkar og starfi (Alcohilics Anonymous, 2005). 

Þegar alkóhólisti byrjar sporavinnuna þarf hann að gefast upp. „Við viðurkenndum 

vanmátt okkar gagnvart áfengi og okkur var orðið um megn að stjórna eigin lífi.“ Hann þarf 

að gefast upp gagnvart þeirri meinloku að honum takist nokkurn tíma að drekka hóflega eða 

þannig að honum eða öðrum verði ekki meint af. Í þessu spori innifellst einnig uppgjöf 

gagnvart eigin hugmyndum. Hann viðurkennir að honum sé orðið um megn að stjórna eigin 

lífi. Með því er hann í raun að viðurkenna að hafa gert áætlanir sem ekki gengu upp eða að 

hafa gefið loforð sem hann stóð aldrei við eða einfaldlega að hafa hegðað sér á máta sem 

honum sjálfum þykir óæskilegur. Í þessu spori fellst viss forskuldbinding sem væri lítils verð 

ef ekki fylgdu fleiri aðgerðir í kjölfarið. En forskuldbindingin fellst í raun í því að fara ekki 

eftir eigin geðþótta (Alcoholics Anonymous, 2005).  
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Í spori tvö fer alkóhólistinn að trúa því að máttur honum æðri geti gert hann andlega 

heilbrigðan að nýju. Þetta spor er aðskilið fyrsta sporinu því oft er einstaklingur reiðubúinn að 

gefast upp gagnvart eigin hugmyndum og gagnvart áfengi en er ekki reiðubúinn að trúa á mátt 

sér æðri. Æðri mátturinn er ekki skilgreindur sérstaklega í AA bókinni. En almennt er talað 

um einhverskonar almáttugan Guð þó honum sé ekki gefið nafn né er hann flokkaður eftir 

ákveðnu trúarbragði. Þegar alkóhólistinn er svo tilbúinn til þess að trúa á mátt sér æðri getur 

hann haldið áfram að spori númer þrjú. Ef alkóhólisti hins vegar neitar að trúa á hverskyns 

almætti eða alheimsanda þá er honum ómögulegt að halda áfram AA vinnunni og honum 

ráðlagt að leita sér hjálpar annarsstaðar eða koma aftur síðar er hann sé tilbúinn að trúa 

(Alcoholics Anonymous, 2005) . 

Í spori þrjú felur alkóhólistinn Guði vilja sinn og líf. Það gerir hann með því að fara með 

ákveðna bæn sem útlistuð er í AA bókinni. Þá krýpur hann á kné og biður (ásamt 

trúnaðarmanni) Guð um að megna það fyrir hann sem hann megnar ekki sjálfur. Oft eru fyrstu 

þrjú sporin stigin samtímis eða í það minnsta samdægurs. Þá spyr trúnaðamaður (sponsor) 

alkóhólistans einflaldlega hvort hann trúi að hann hafi misst hæfileikann til að velja og hafna 

þegar áfengi sé annars vegar og hvort alkóhólistinn telji sig hafa misst stjórna á eigin lífi. 

Einnig er alkóhólistinn spurður hvort hann sé reiðubúinn að trúa á mátt sér æðri sem geti fært 

honum á ný andlegt heilbrigði. Ef alkóhólistinn svarar svo þessum spurningum játandi þá 

sameinast þeir í bæn. Að þessu ferli loknu hefst svo hin eiginlega forskuldbinding, þ.e.a.s. það 

ferli sem m.a. verkar til þess að binda hendur alkóhólistans gagnvart áfengi eða hækka 

þröskuldinn sem er á milli alkóhólistans og fyrsta glassins (Alcoholics Anonymous, 2005).  

Þegar að alkóhólisti hefur stigið fyrstu þrjú sporin hefur hann í raun og veru viðurkennt 

að hann vilji forskuldbinda sjálfan sig til þess að sniðganga áfengi. Hann hefur viðurkennt að 

hann sé þess reiðubúinn að leggja til hliðar eigin hugmyndir og eigin skynsemi. En hin 

eiginlega forskuldbinding fellst í því að festa kostnað eða refsingu við það að velja 

valmöguleikann sem viðkomandi vill komast hjá því að velja. Í tilfelli alkóhólistans er sá 

valmöguleiki fyrsta glasið. Kostnaðurinn við fall eykst jafnt og þétt með sporavinnunni. 

Þannig innlimar hann sig betur og betur inn í verkáætlun AA og AA samfélagið sjálft. Í fjórða 

sporinu gerir alkóhólistinn vörutalningu á eigin persónuleika. Hann gerir óttalista, þ.e. lista 

yfir allt það sem hann óttast. Hann gerir gremjulista, þ.e. lista yfir alla þá einstaklinga og allar 

þær stofnanir sem hann er gramur út í og að lokum gerir hann bresta lista, þ.e. lista yfir all þá 

skapgerðarbresti sem hann finnur hjá sjálfum sér. Þetta spor er kallað hin siðferðislegu 

reikningsskil (Alcoholics Anonymous, 2005). 
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Í fimmta sporinu viðurkennir alkóhólistinn fyrir Guði, sjálfum sér og trúnaðarmanni 

allar sínar misgjörðir, allan sinn ótta, alla sína gremju og alla sína skapgerðarbresti. Með 

þessu skrefi er nú loks kominn eiginlegur kostnaður við því að falla. Hér áður hefði 

alkóhólistinn getað komist hjá því að bæta fyrir misgjörðir sínar eða fást við sína helstu bresti 

og látið enn sem enginn vissi hve raunverulega slæmur eða ómerkilegur hann væri. En nú 

þegar alkóhólistinn hefur látið grímuna falla alla leið getur hann ekki tekið játningar sínar til 

baka. Eina leiðin til endurvinna sjálfsvirðingu sína gagnvart þessum einstaklingi sem nú veit 

hans versta ótta og myrkustu leyndarmál er að og vinna bug á óttanum og bæta fyrir 

misgjörðirnar. Með þessu spori er alkóhólistinn í raun og veru að forskuldbinda sig til þess að 

ganga brautina til fulls. En með því að ganga brautina til fulls er hann að forskuldbinda sig 

enn frekar og á enn fleiri sviðum eins og mun verða sýnt hér á eftir (Alcoholics Anonymous, 

2005).   

Í sjötta sporinu verður alkóhólistinn tilbúinn til þess að láta Guð fjarlægja alla 

skapgerðarbrestina. Þetta kann að hljóma undarlega en það er ekki sjálfsagt að alkóhólisti sé 

tilbúinn að láta af skapgerðarbrestum sem kunna að hafa virkað sem einskonar varnarhættir í 

mörg ár. Dæmi um slíkan skapgerðarbrest er hroki og annar er dómharka. En þegar 

alkóhólistinn hefur fundið einlæga löngun til þess að losna við alla skapgerðarbrestina snýr 

hann sér að sjöunda sporinu sem er að biðja Guð í auðmýkt um að losa sig við brestina 

(Alcoholics Anonymous, 2005).  

Í áttunda sporinu skráir alkóhólistinn niður allar misgjörðirnar sem hann hafði áður 

viðurkennt fyrir trúnaðarmanni sínum. Þessar misgjörðir geta verið allt frá persónulegum 

svívirðingum til meiriháttar fjárskulda eða ofbeldisverka. Eftir að alkóhólistinn hefur lokið 

við að skrá allt saman niður á blað bíður hann þess að verða fús til að bæta fyrir misgjörðirnar. 

Þ.e.a.s. ef nokkurar biðar ef þörf (Alcoholics Anonymous, 2005). 

Þá hefst hann handa við að vinna níunda sporið sem er að bæta fyrir misgjörðirnar 

milliliðalaust svo framarlega sem það særir engan. Engan, ætti hugsanlega frekar að vera; 

engan annan. Því að sjálfsögðu særir það t.d. fjárhagstöðu einstaklings að viðurkenna og 

borga til baka meiriháttar þjófnað sem engin vissi að viðkomandi alkóhólisti hafði framið. En 

hér er ekki verið að tala um að alkóhólisti eigi að hlífa sjálfum sér ef hann óttist um að særa 

eigið stolt eða fjárhagsstöðu. Ef brot hans verður ekki metið til fjár á alkóhólisti að bjóðast til 

þess að bæta fyrir brotið með þeim hætti sem hinn særði kýs. Með því að vinna þetta spor er 

alkóhólisti að innlima sig enn betur inn í hið félagslega taumhald með því að afmá eða í það 
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minnsta lágmarka fordæmingu samfélagsins gagnvart sér. Allar líkur eru á að hann eigi 

greiðari leið að geðtengslamyndun við aðra samfélagsþegna eftir að hafa unnið þetta spor 

heiðarlega, auk þess sem það ætti að verða auðveldara fyrir hann að taka þátt í hefðbundnum 

athöfnum samfélagsins svo sem tómstundum og félagastarfi. En auk þess er hann einnig að 

styrkja forskuldbindinguna með því að auka við kostnaðinn sem fylgir því að falla og þar með 

hækka þröskuldinn sem er á milli hans og fyrsta glassins. Því með því að endurheimta æruna 

sem þegar var glötuð getur hann hugsanlega tapað henni, það er eitthvað sem hann gat ekki 

áður en hann bætti fyrir brot sín (Alcoholics Anonymous, 2005). 

Eftir að alkóhólistinn hefur lokið níunda sporinu hefst hann handa við að vinna að 

síðustu þremur sporunum samtímis. Tíunda sporið er í raun framlenging á áttunda og níunda 

sporinu: „Við iðkuðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar út af bar viðurkenndum við yfirsjónir 

okkar undanbragðalaust.“ Þegar hingað er komið í sporavinnunni á alkóhólistinn að vera 

kominn í það langt í bataferlinu að hann geti bætt fyrir yfirsjónir sínar undanbragða laust. Þ.e. 

án þess að réttlæta eða gera lítið úr misgjörðunum (Alcoholics Anonymous, 2005).  

 Ellefta sporið felur í sér bæn og hugleiðslu. Hvorutveggja er gert í þeim tilgangi að 

styrkja vitundarsamband við æðri mátt (Alcoholics Anonymous, 2005). 

Þegar að alkóhólisti er búinn með fyrstu níu sporin og hefur að vinna síðustu þrjú er gert 

ráð fyrir því í AA bókinni að viðkomandi alkóhólisti hafi orðið fyrir andlegri vakningu og eigi 

því að bera öðrum alkóhólistum boðskap samtakanna, en það er jafnframt tólfta spor 

sporavinnunar. Það þýðir í raun að nú sé hann tilbúinn til þess að taka að sér trúnaðarmennsku 

gagnvart öðrum alkóhólistum eða þ.e.a.s. nýliðum. Andlega vakningin fellst í gagngerri 

viðhorfsbreytingu til flestra ef ekki allra þátta lífs alkóhólistans og samfélagsins alls. 

Forskuldbindingin tekur á sig enn sterkari mynd þegar alkóhólistinn hefur vinnu við tólfta 

sporið, þ.e. trúnaðarmennsku. Þá er hann orðin fyrirmynd og jafnvel eina von þeirra vonlitlu 

um að eitthvað betra standi þeim til boða. Með því að vinna þetta spor er hann að öðlast aukna 

virðingu AA samfélagsins, þeirra sem hann handleiðir og þar að auki er hann að öðlast aukna 

sjálfsvirðingu sem fellst í því að vera að gefa af sér og byggja upp en ekki að þiggja og rífa 

niður eins og virkur alkóhólisti gerir helst. Öllu þessu hefur alkóhólsistinn að tapa með því að 

taka fyrsta glasið og má því segja að kostnaðurinn við það að falla sé orðinn verulegur 

(Alcoholics Anonymous, 2005).  
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7. Hvað er það sem stýrir vali einstaklings? 

Á einfaldan máta má útskýra athafnir og val einstaklinga útfrá tveimur samfelldum síum eða 

síunar ferlum. Við byrjum með alla fræðilega valmöguleika sem einstaklingur stendur frammi 

fyrir. Svo á sér stað síun sem tekur til; líkamlegra-, sálfræðilegra-, hagfræðilegra- og 

lagalegra- hafta sem einstaklingur stendur frammi fyrir. Eftir þessa síun stendur einstaklingur 

uppi með raunverulega valmöguleika. Þá er eftir seinni síunin. Þ.e. það ferli sem fer í gang við 

að velja einn þeim valmöguleikum sem nú standa til boða. Í þessu ferli eru það helst tvö 

sjónarmið sem takast á en það eru sjónarmið skynseminar (rational choice) og sjónarmið 

félagslegra viðmiða (social norms). Stundum eru síurnar það fínar að það eina sem kemst í 

gegn eru kostir eða kostur sem okkur hugnast ekki. Þá myndast togsreita á milli langana og 

valmöguleika. Sumir (þ.e. helst til sumir hagfræðingar) segja að allir þrái það sama en það séu 

hins vegar valmöguleikar einstaklinga sem séu ólíkir. Félagsvísindamenn eru þó flestir 

sammála um það að fólk hefur misjafnar þrár líkt og það hefur misjafna valmöguleika. En það 

er eitthvað óraunsætt við það að útskýra val einstaklinga útfrá löngunum og valmöguleikum. 

Valmöguleikar eru hlutlægir en það er lítið mál að útskýra hvernig hlutlægir þættir hafa áhrif 

hver á aðra. Þrár og langanir flokkast hins vegar undir sálræna þætti en það er heldur ekki 

vandamál að útskýra orsakatengsl á milli tveggja sálrænna þátta. Það er hins vegar flóknara og 

óljósara hvernig samspil valmöguleika og langana framkallar val. Það eru nefnilega ekki bara 

langanir og valmöguleikar sem framkalla val heldur er það einnig trú. Trú einstaklings um 

valmöguleikana sem standa honum til boða. Þar af leiðandi getur einstaklingur sem trúir að 

valkostur sé fýsilegur lent í hræðilegum ógöngum ef trú hans reynist ekki á rökum reist. 

Samkvæmt Elster veljum við aldrei neitt nema að við getum réttlætt það, í það minnsta fyrir 

okkur sjálfum. Við notum viðmið til þess að réttlæta brot á öðrum viðmiðum. En eins og áður 

segir spilar trú þarna stóra rullu, þ.e. hverju við trúum um viðmiðin eða hver skilningur okkar  

á viðmiðunum er og hver skilningur okkar á valmöguleikunum er (Jon Elster, 1989).  

 Maður sem myrðir konu sína fyrir framhjáhald er greinilega að brjóta ákveðin viðmið 

sem eru í samfélaginu. T.d. viðmið um að karlmenn skuli ekki beita konur ofbeldi, eða annað 

viðmið um að morð séu ekki æskileg. En hann réttlætir fyrir sér verknaðinn á ákveðnum 

tímapunkti með því viðmiði að maður verði að vernda heiður sinn. Hvað fíkilinn varðar þá 

gerir hann sér vissulega grein fyrir því að hann sé að brjóta gegn viðmiðum og gildum 

samfélagsins með neyslu sinni og lifnaðarháttum en hann réttlætir það einnig með ótal 

leiðum. T.d. að hann sé nú bara að nota vegna þess að það ýti undir sköpunargleðina. Hann 

réttlætir þannig neyslu sína með því að bera fyrir sig viðmiðinu um að aukin framleiðni sé af 
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hinu góða. Einnig er hægt að taka dæmi um fíkil sem sprautar sig daglega með hörðum 

efnum, hann réttlætir neyslu sína með því að benda á það að samfélagið hafi brugðist honum 

áður en að hann brást samfélaginu. Þannig ber hann fyrir sig viðmiðinu um lögmæti 

hefndaraðgerða. Rök Elster eru í raun þau að aldrei sé hægt að brjóta gegn viðmiðum 

samfélagsins nema að bera fyrir sig öðrum viðmiðum. Þess vegna er það stór þáttur í AA 

starfinu að hjálpa alkóhólistanum að sjá valmöguleika í nýju ljósi. Að hjálpa alkóhólistanum 

að öðlast nýja trú um það hvað sé æskilegt og hvað sé óæskilegt, hvað sé rétt og hvað sé rangt. 

Þannig má segja að AA prógrammið vinni að því að skipta um viðhorfs gleraugu hjá þeim 

sem vinna það (Jon Elster, 1999).  

 Hér á eftir verða tekin dæmi upp úr reynslusögum þeim sem AA bókin hefur að geyma 

um það hvernig megi útskýra AA leiðina með kenningum um forskuldbindingu og félagslegt 

taumhald. 

 

 8. Dæmi um virkni og útskýringar á mechanisma 

Eins og þegar hefur verið fjallað um ganga kenningar um forskuldbindingu út á það 

hvernig einstaklingur grípur til ráðstafana til þess að forðast að framkvæma ákveðna aðgerð 

sem hann/hún telur að muni skaða sig. Fyrsta dæmið um þetta í AA bókinni er að finna í 

fyrsta kafla bókarinnar. Þ.e. í sögu Bills (annars af stofnendum AA samtakana). Bill lýsir því í 

reynslusögu sinni hvernig gamall vinur, sem einnig hefur átt í harðri rimmu við Bakkus, 

kemur í heimsókn og segir honum frá aðgerðaráætlun sem geti losað hann undan ánauð 

alkóhólisma. Þessi vinur Bills er á þessum tímapunkti orðinn meðlimur í hreyfingu sem kennd 

er við Oxford. Hreyfingin er ekki einungis ætluð alkóhólistum en aðgerðaráætlun hennar 

hefur sýnt að hún reynist vel til þess að losa virka alkóhólista undan drykkjusýki. Vinur Bills 

útskýrir fyrir honum grundvallar reglur og aðgerðir þessarar áætlunar. Ein af grundvallar 

reglunum er sú að virkja og styrkja samband við æðri mátt. Hér tekur Bill við (Alcoholics 

Anonymous, 2005):  

„ég var andvígur hugmyndinni um einhvern drottinn allsherjar, hversu 

kærleiksríkt áhrifavald hans kynni að vera. Vinur minn stakk upp á því sem mér 

fannst á þeirri stundu vera nýstárleg hugmynd. „Af hverju velur þú þér ekki þína 

eigin hugmynd um Guð?“ Spurningin ýtti hastarlega við mér. Sú vitræna 

klakabrynja sem hafði varpað skugga og kulda yfir líf mitt byrjaði að bráðna. Ég 
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var loksins kominn út í sólskinið. Þetta snérist bara um að vilja trúa á mátt æðri 

mér sjálfum. Til að byrja með þurfti ég ekki neitt annað. Ég skildi að hér gat 

þroskinn hafist. Á grundvelli algjörs fúsleika gæti ég byggt upp það sem ég hafði 

séð í vini mínum (Alcoholics Anonymous, 2005).“  

 Einföld ástæða þess að alkóhólistanum er um megn að halda sér allsgáðum er sú að 

hann verður sífellt fyrir áhrifum þeim sem Elster kallar „Time discounting“. Þau lýsa sér 

þannig að alkóhólistinn metur jákvæð áhrif áfengisins meiri en skaðann sem áfengið veldur 

vegna þess að jákvæðu áhrifin, þ.e. vellíðunin, kemur strax en vanlíðunin og vandamálin 

koma seinna. Alkóhólisti er því að einu leiti virkilega skammsýnn einstaklingur. Erfitt er að 

útskýra nákvæmlega hvað veldur skammsýninni en eitt er víst og það er að hún er djúpt inn 

gróin í svo langt genginn alkóhólista eins og Bill er dæmi um. Hér í dæminu að ofan lýsir Bill 

því hvernig hann forskuldbindur sjálfan sig til þess að hlusta ekki á eigin köldu skynsemi og 

eigin hugmyndir um það hvað virkar og hvað virkar ekki. Þess í stað tekur hann sér ofur 

einfalt verkefni sem er að leita Guðs. Við þessa forskuldbindingu er þröskuldurinn ekki 

hækkaður verulega og ekki væri um að ræða sterka forskuldbindingu ef ekki fylgdu fleiri 

athafnir í kjölfarið. Hér á eftir kemur þó enn betra dæmi um þetta (Jon Elster, 2000. 

Alcoholics Anonymous, 2005):  

„Skólabróðir minn heimsótti mig og ég ræddi opinskátt við hann um vandamál 

mín og bresti. Við gerðum lista yfir fólk sem ég hafði sært eða mér var illa við. Ég 

sagðist fús til þess að hitta þessa einstaklinga og viðurkenna að ég hefði haft 

rangt fyrir mér. Ég átti alls ekki að gagnrýna þá, heldur að leiðrétta öll mál eftir 

bestu getu. Ég átti að skoða hugsanir mínar í ljósi þessarar nýju innri vitundar 

um Guð. Þannig yrði almenn skynsemi að innri skynsemi. Ég átti að bíða hljóður 

ef ég væri í vafa og biðja aðeins um leiðsögn og styrk til þess að geta tekist á við 

vandamál mín samkvæmt vilja hans. Ég átti ekki að biðja fyrir sjálfum mér nema 

það kæmi öðrum að gagni.“ „Einfalt en ekki auðvelt. Gjaldið sem ég þurfti að 

greiða var algjör útrýming sjálfselskunnar (Alcoholics Anonymous, 2005).“  

Hér er í rauninni bæði um að ræða forskuldbindingu af hálfu Bills og einskonar afbrigði af 

félagslegu taumhaldi. Hann forskuldbindur sig eins og áður segir til þess að hlusta ekki á eigin 

skynsemi nema þá með öðrum gleraugum, eða frá öðru sjónarhorni. En einnig til þess að 

útrýma sjálfselskunni. Þ.e. að líta fyrst og fremst á sig sem þjón Guðs eða þjón þess góða í 

heiminum frekar en að líta á sig sem eiginhagsmunasegg, þiggjanda alls þess sem lífið hefur 
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upp á að bjóða, eða þá Guð sjálfan. Með þessari forskuldbindingu er hann óneitanlega að 

greiða gjald, þ.e. að neita sér um eigingirni, gremju, sjálfsvorkunn og ýmsan annan vafasaman 

munað sem aðrir geta leyft sér, en hann er þar að auki að festa kostnað við það að velja leiðina 

sem hann vill svo gjarna komast hjá því að feta. Kostnaðurinn fellst í m.a. í því að nú hefur 

hann velvild og virðingu náungans að tapa, einhverju sem hann hafði fyrir löngu glatað en 

hefur nú öðlast a ný með yfirbótum sínum. En með því að fara til þeirra sem hann hefur átt í 

útistöðum við og reyna sættir er hann einnig að efla félagsleg tengsl í kringum sig. Þar að auki 

er þetta verkefni orðið að skuldbindingu og markmiði. Skuldbindingin felst í því að standa við 

gefin loforð gagnvart trúnaðarvini sínum og markmiðið er að klára verkefnið. Í þessu dæmi er 

tiplað inn á tvo þætti félagslegs taumhalds, geðtengsl og skuldbindingu. Með því að taka þessi 

skref aftur í átt að samfélagi sem Bill var orðin svo einangraður frá, er hann vefja sér inn í hið 

félagslega tengslanet sem myndar félagslegt taumhald. Því tengdari sem hann verður 

samfélaginu í gegnum hið félagslega taumhald þeim mun tryggari fótum ætti edrúmennska 

hans að standa (Alex Thio, 2007). 

 Eins og áður hefur verið útlistað í þessari ritgerð er félagslegt taumhald skilgreint sem 

fjórir grunn þættir samkvæmt kenningu Travis Hirschi. 1. Geðtengsl 2. Skuldbinding 3. 

Þátttaka 4. Tiltrú. Hér á eftir verða tekin dæmi upp úr reynslusögum AA bókarinnar um það 

hvernig AA leiðin nýtir og stuðlar að þessum fjórum þáttum (Alex Thio, 2007).  

 Hér segir af manni sem skrifar ekki undir nafni en segir frá því hvernig honum hafi 

verið ráðlagt af trúnaðarmanni „sponsor“ að mæta á 90 AA fundi á 90 dögum. Þetta var 

honum ráðlagt til þess að ná að tengjast AA samfélaginu, þ.e.a.s. til þess að honum takist að 

kynnast þeim kjarna sem myndar AA samfélagið. Skoðum hans eigin orð:  

„Þarna um sumarið tekst mér að mæta á fundi á hverjum degi í þrjá mánuði og 

hugleiða – ekki til þess að pæla djúpt, heldur til þess að hreinsa hugann og koma 

ró á hann. Smám saman fór allt að verða einhvern veginn betra. Mér fannst ég 

ekki lengur vera óþekktur í AA samtökunum. Ég tek eftir þeim sem voru alltaf á 

fundum eins og ég, og ég er tekinn í samfélagið – ég fór að upplifa spegilmynd 

mína, ég vissi að það sem ég heyrði á fundum var til í sjálfum mér.“ „Ég var ekki 

lengur einn, ég var farinn að upplifa sjálfan mig í öðrum. Ég fór að skynja 

eitthvað sammannlegt, ég fór að skynja mannrækt. Ég fór sjálfur að taka þátt í 

fundum (Alcoholics Anonymous, 2005).“  
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Hér í þessu dæmi er að finna þrjá af þeim fjórum þáttum sem Hirschi skilgreinir sem 

undirstöður félagslegs taumhalds. Í fyrsta lagi þá segir þessi tiltekni ofdrykkjumaður frá því 

hvernig það hafi hjálpað honum að vera ekki ókunnur á AA fundunum. Hvernig allt breyttist 

þegar hann kynntist kjarnanum og var tekinn inn í AA samfélagið. Þetta er dæmi um það 

hvernig tengslin eða geðtengslin hjálpuðu viðkomandi að festa sig í sessi sem „einn af“, en 

ekki vera sífellt þessi utangarðsmaður sem hann hafði átt að venjast. Í öðru lagi þá er honum 

þegar í stað falið ákveðið verkefni (skuldbinding), þ.e. að mæta á 90 fundi á 90 dögum. Þetta 

telur Hirschi vera mikilvægan þátt í því að halda fólki frá frávikshegðun svo sem 

áfengismisnotkun. Mikilvægt vegna þess að hann hefur nú eitthvað til þess að stefna að. Þegar 

þessu fyrsta markmiði er náð eru nýliðanum svo sett fleiri markmið. T.d. að lesa ákveðna 

kafla í AA bókinni og gera reiknisskil o.s.frv. Í þriðja lagi er það þátttakan sem er svo 

mikilvæg í kenningu Hirschi um félagslegt taumhald. Einstaklingur sem er á fullu í vinnu, 

skóla, íþróttum, tómstundum, Lions klúbbum eða á AA fundum er í það minnsta ekki að 

drekka áfengi eða neyta fíkniefna á meðan. Eins og hann lýsir í reynslusögu sinni hér að ofan 

er hann mikið á fundum og fer hægt og bítandi að taka meira og meira þátt í fundarhaldinu. Ef 

ekki hefði komið til geðtengsla myndunar eru líkur á því að þessi aðili hefði áfram upplifað 

sig sem utanaðkomandi gest en ekki sem meðlim og þar afleiðandi ekki verið eins viljugur til 

þess að taka þátt. Þá eru líkur á því að hann hefði einnig gefist upp á fundasókninni fyrr en 

síðar. Vel hægt að færa rök fyrir því að um sé að ræða sterk samverkandi áhrif á milli þessara 

fjögurra megin þátta í kenningu Hirschis um félagslegt taumhald. Geðtengsl↔skuldbinding, 

geðtengsl↔þátttaka, geðtengsl↔tiltrú, skuldbinding↔þátttaka, skuldbinding↔tiltrú,  

þátttaka↔tiltrú (Alex Thio, 2007. Alcoholics Anonymous, 2005).  

 En það er einnig athyglisvert að skoða af hverju einstaklingar eru að ofnota áfengi. Í 

fyrsta lagi er hægt að benda á fíkn sem einn orsakaþátt en þá er hægt að spyrja á móti hvers 

vegna sumir verði háðir en aðrir ekki? Og hvernig félagslegt taumhald geti hjálpað þeim sem 

verða háðir að losna undan fíkninni? Eins og talað er um í kaflanum „hvað er fíkn?“ er fíkn 

samkvæmt AA bókinni útskýrð sem sambland þriggja þátta. Númer eitt er andlegt mein. 

Andlega meinið er útskýrt sem einhverskonar vöntun eða skortur. Alkóhólistinn er með 

andlegt tóm. Hann þráir að búa yfir einhverju sem hann býr ekki yfir. Þess vegna reynir hann 

að fylla sig með áfengis- eða fíkniefnavímu. Annar þátturinn er huglæg þráhyggja gagnvart 

áfengi sem lýsir sér þannig að alkóhólistinn finnur í sífellu ástæður og afsakanir til þess að 

drekka og að sama skapi finnur hann ástæður og afsakanir fyrir því að hann eigi ekki að hætta. 

Í þriðja lagi er það líkamlega ofnæmið, sem er skilgreint í AA bókinni sem óstjórnleg þrá í 
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meira áfengi eftir að fyrsta glasið hefur verið innbyrt. En það er vel hægt að færa rök fyrir því 

að andlega meinið sé rótin að hinu tvennu. Huglæg þráhyggja gagnvart áfengi getur ekki verið 

til staðar fyrr en áfengi hefur verið innbyrt í fyrsta sinn. Að sama skapi getur líkamlega 

ofnæmið ekki sagt til sín fyrr en einstaklingur hefur smakkað á áfengi að minnsta kosti einu 

sinni. En andlega meinið, þessi vöntun, þessi skortur sem alkóhólistinn finnur fyrir getur verið 

og er yfirleitt mun eldri fyrsta fylliríinu. Þessi einkennilega kennd sem er nefnd andlegt mein í 

AA bókinni lýsir sér yfirleitt sem einhverskonar skortur á fullnægju. Þetta getur verið vottur 

af einmannaleika eða sú tilfinning að vera ekki partur af, að vera öðruvísi en hinir. Þetta hefur 

verið nefnt „The alien syndrome“ eða geimveru heilkennið. Það er sú upplifun að allir séu 

fæddir á réttum stað á réttum tíma, nema þú. En ein útskýring er sú að þetta sé einfaldlega 

vöntun á uppfyllingu félagslegra þarfa. Þar kemur félagslega taumhaldið til sögunar. Með því 

að tengjast öðrum félagslega og tilfinningalega er fyrsta skrefið stigið í átt að fullnægðari 

félagslegri tilveru. En einnig er mikilvægt að setja sér markmið og taka þátt í félagslegum 

athöfnum. Einstaklingur sem upplifir sig ekki skila neinu til samfélagsins á erfitt með að finna 

til sjálfsvirðingar og félagslegrar fullnægju. Þar að auki stuðlar AA að samfélagslegri tiltrú 

með því að leggja áherslu á jákvæðni og þakklæti gagnvart öðrum samfélagsþegnum og 

stofnunum samfélagsins. Þannig virkar AA starfið sem einskonar framleiðslu ferli á 

félagslegu taumhaldi sem skilar sér svo aftur með aukinni félagslegri fullnægju og félagslegri 

virkni AA meðlima (Michael Gottfredson, Travis Hirschi, 1990).  

 Hvað tiltrúna varðar þá má vitna aftur í reynslusögu Bill þar sem hann lýsir því hve 

mikilvægt það sé fyrir AA félaga að hafa trúna með í öllum aðstæðum og hvernig það geti 

verið hættulegt fyrir alkóhólista að lifa í efa. 

„Drukkinn alkóhólisti er óskemmtileg manneskja. Það getur verið misjafnlega 

erfitt að fást við hann, bæði broslegt og grátlegt. Einn hinna ógæfusömu tók sitt 

eigið líf inni á heimili mínu. Hann gat ekki eða vildi ekki tileinka sér lífstefnu 

okkar. En þrátt fyrir allt er gríðarlega gaman að þessu. Ég býst við að einhverjum 

gæti þótt nóg um hvað við virðumst létt í lund og lífsglöð. En undir léttu 

yfirborðinu er okkur dauðans alvara. Við þurfum á því að halda tuttugu og fjóra 

tíma á sólahring að finna trúna starfa í okkur og okkur starfa í trú, annars erum 

við illa stödd (Alcoholics Anonymous, 2005).“ 

 Þá er einnig hægt að taka annað dæmi úr AA bókinni sem gerir afstöðu AA leiðarinnar 

gagnvart tiltrú greinilega skil:  
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„Ef við áttum að halda lífi urðum við að losna við reiðina. Við gátum ekki leyft 

okkur fýlu og æsing. Aðrir kunna að geta leyft sér þann vafasama munað en fyrir 

alkóhólista er slíkt algjört eitur.“ „Það fór að renna upp fyrir okkur að við 

höfðum látið stjórnast af öðru fólki og ytri aðstæðum. Við slíkar aðstæður gat það 

reynst okkur lífshættulegt að halda að aðrir kæmu illa fram við okkur, hvort sem 

fótur var fyrir því eða ekki (Alcoholics Anonymous, 2005).“ 

 Samkvæmt kenningu Hirschi er tiltrú eða „belief“ skilgreint sem tiltrú á ríkjandi viðmið og 

gildi. Trú á það að samfélagið sé í eðli sínu réttlátt, trú á lögmæti yfirvalds, trú á almenna 

velvild samborgara sinna o.s.frv. Skortur á tiltrú væri þá til dæmis óánægja með stjórnkerfið, 

óánægja með réttarkerfi samfélagsins, almenn óánægja með aðra samfélagsþegna o.s.frv. Í 

textabrotinu hér að ofan sem tekið er beint upp úr fimmta kafla AA bókarinnar er því lýst 

greinilega að vilji einstaklingur feta AA leiðina verði hann að losna við reiðina. M.ö.o. losna 

við óánægjuna. „Við slíkar aðstæður gat það reynst okkur lífshættulegt að halda að aðrir 

kæmu illa fram við okkur, hvort sem fótur var fyrir því eða ekki“. A.A. meðlimur verður að 

læra að lifa í sátt við Guð og menn. Andfélagslegur þankagangur og andfélagsleg viðhorf eru 

álitin vera partur af vandamáli alkóhólista og því sé þeim fyrir bestu að temja sér jákvæð 

viðhorf gagnvart samfélaginu í heild, hvort sem um ræðir gagnvart þegnum samfélagsins eða 

stofnunum. Þ.a.l. má fullyrða að AA leiðin nýtir og stuðlar að öllum fjórum þáttum félagslegs 

taumhalds skv. skilgreiningu Travis Hirschi (Alex Thio, 2007. Alcoholics Anonymous, 2005). 

 

 9. Umræður 

Eftir að hafa krufið starfsemi AA samtakanna, bæði út frá 12 spora vinnu og annari almennri 

þátttöku alkóhólista á AA fundum, má sjá ýmis dæmi þess hvernig alkóhólistar beita sig 

forskuldbindingu til þess að auka möguleika sína á bata. Þetta gera þeir meðal annars með því 

að segja annari manneskju frá leyndarmálum sem tengjast eigin breyskleika. Þannig eru þeir 

að opinbera á sér skammarblett sem verður einungis afmáður með yfirbót. Því má segja að 

þeir séu að tilneyða sjálfa sig til þess að bæta fyrir brotinn. En með yfirbótinni eru þeir svo 

einnig að forskuldbinda sig enn frekar og á fleiri sviðum. Því með því að endurframkalla 

velvild og virðingu annara þá eykst kostnaðurinn við að falla, þar sem þeir hafa þá þessari 

virðingu og velvild að tapa ólíkt því sem áður var. En þó það sé ekki hægt að tala um að 

alkóhólistar beiti sig félagslegu taumhaldi þá eru einnig ótal dæmi um það hvernig AA starfið 

endur innlimar alkóhólistann inn í hið félagslega taumhald sem svo aftur dregur úr líkum á 
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frekari frávikshegðun svo sem að falla aftur í fyrra neyslu mynstur. En það er þó ekki svo að 

eina virkni þessara fjögurra þátta hins félagslega taumhalds sé að halda aftur af 

alkóhólistanum og þar af leiðandi hindra að hann drekki. Heldur er það svo að með geðtengsla 

myndun, þátttöku, skuldbindingu og tiltrú fær alkóhólistinn sínum félagslegu þörfum betur 

fullnægt, og verður þar af leiðandi ólíklegri til þess að nota og því síður misnota áfengi eða 

önnur vímuefni. 

Þegar fjallað er um hagnýtanlegt gildi kenningar Hirschis um félagslegt taumhald er 

yfirleitt litið til þess hvernig best sé að nýta taumhaldið í forvörnum fyrir börn og unglinga. 

Þ.e.a.s. hvernig megi koma í veg fyrir það að börn og unglingar flosni upp úr tengslum við 

samfélagið og leiðist út á óæskilegar brautir. Þá er gjarna bent á það að íþrótta- og tómstunda 

starf minnki líkur á frávikshegðun auk þess sem gæðastundir með foreldrum skipti miklu 

máli. En eins og hefur komið fram í þessari ritgerð er einnig hægt að nýta taumhaldið frá 

öfugum enda. Þ.e. í stað þess að einblína á hve mikilvægt taumhaldið sé til þess að missa ekki 

fólk út á ógæfubrautir, þá má einnig líta á það hvernig taumhaldið virkar til þess að koma 

þeim sem þegar hafa leiðst út á jaðar samfélagsins aftur inn í kjarna samfélagsins. 

Það er rétt að taka það fram að ritgerð þessi innifelur engan vegin í sér tæmandi 

greiningu á því hvernig AA virkar. Með ritgerð þessari er einungis verið að fjalla um það hve 

mikilvægt félagslegt taumhald og forskuldbinding er alkóhólistum í endurbata og hvernig AA 

leiðin hjálpar alkóhólistanum að innræta sig þessu tvennu. 
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