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Abstract

In the following essay, I will present my fieldwork that I've conducted in Radhakund India. For

three weeks I was living in a hindu monastery (eg. ashram) that primarily houses a group of swedes

who have formerly suffered from substance-abuse and have gone through medical detoxification,

rehabilitation  and  12-step  treatment.  They  have  all  eventually  taken  up  the  religious/spiritual

practice that the monastery focuses on; meditative and ritual practice in the tradition of gaudiya-

vaishnavism.  The monastery, namned Bhajan Kutir Ashram, was formed by the psychologist and

author Torbjörn Fjellström, who himself is a practitioneer of gaudiya-vaishnavism. Besides rituals

and meditation, pilgrimage to Radhakund is part of the religious practice and tradition these people

adhere to. My ambition has been to investigate if their religious/spiritual practice in this tradition

has been helpful in their recovery. My conclusion is that they have recovered through the cognitive

and emotive tools, analytically called Sense of Coherence (SOC) that are found both in the 12-step

treatment  and  the  gaudiya-vaishnava-tradition.  While  the  12-step  treatment  has  helped  the

respondents  to  recover  from substance-abuse,  their  religious/spiritual  practice  in  the  context  of

gaudiya-vaishnavism is  seen  as  a  natural  continuation  of  the  12  steps  and  a  deepening  of  its

principles. Another theoretical conclusion drawn from the material is that the way the respondents

describe recovery,  is practically impossible to separate from their religious/spiritual practice and

perspectives.

Keywords: Substance-abuse, Gaudiya-vaishnavism, 12-step treatment, Bhakti, Recovery, Krishna,

Radhakund, Sense of Coherence (SOC).
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1  INLEDNING

Idag befinner sig både enskilda länder men också världen som helhet i en historiskt sett ny situation 

i och med nya teknologiska förutsättningar för kommunikation, där kulturer och religioner kommer 

att påverkas i sig själva men också i relation till varandra. Det finns en rumslig närhet till andra 

kulturer på grund av den mångfald av kulturella och religiösa värden och föreställningar som olika 

samhällen utgörs av. Med ett begrepp hämtat från den ryske litteraturvetaren Michail Bakhtin skulle

man kunna säga att vårt samhälle idag  utgörs av en mångfald röster (polyglossia) där olika 

narrativa identiteter och grupper möts (Holquist, 2002). Denna närvaro gör dialoger mellan olika 

röster ofrånkomlig och nödvändig. 

Det har varit en vanlig uppfattning bland sociologer sedan slutet av 60-talet att religion och 

andlighet förlorat i betydelse i samhällen som moderniserats, och Sverige lyfts ofta fram som ett 

närmast extremt exempel på detta (Berger, 1969). Denna föreställning om sekulariseringens effekter

går i sin tur tillbaka på Max Webers föreställning av de moderna samhällenas avförtrollning i och 

med teknologiseringen och de byråkratiska institutionernas framväxt (Weber, 1905/1978). Detta 

tänks främst ha skett genom vetenskapliga landvinningar som minimerat de olika materiella 

riskerna som tidigare generationer levt med, vilket i sin tur gett upphov till de specialiserade och 

rationaliserade institutioner som karaktäriserar moderniteten. Denna teori har sedermera kommit att 

ifrågasättas. Intresset för religion och andlighet har istället visat sig växa (Hagevi, 2011) och med 

en ökad immigration har Sverige fått ett förnyat religiöst landskap (Integrationsverket, 2005). 

På grund av detta ökar också vikten av förståelse och kunskap om andra traditioner och 

kulturer. Den brittiske sociologen Rana Jawad  argumenterar bland annat att ”(….) religion matters 

not just at the level of cultural heritage and ideas but also translates into a very real demographic 

variable (….)” (2012). Religion är inte bara en viktig aspekt av många enskilda människors privata 

livsåskådning, utan även en viktig social faktor i enskilda samhällen och på en transnationell nivå. 

Om religion och andlighet är variabler som är av betydelse för hur många människor idag förstår sig

själva och sin omvärld, så måste det också i någon mån ha betydelse för det sociala arbetets teori 

och praktik. 

1.1   Bakgrund

Den 16e oktober 2015 satte jag mig på ett flyg till Delhi. Det var min tredje och längsta Indienresa. 

Efter att ha mellanlandat i Dubai, omgiven av en påträngande materiell lyx, kom jag ett dygn senare

fram till Delhi. Trots en till stor del inbillad föreställning att jag vid det här laget var någorlunda 
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hemmastadd i det indiska landskapet så kände jag mig precis lika fascinerad och frågande som 

första gången jag kom hit. Efter en 5 timmar lång bilresa från flygplatsen kom jag äntligen fram till 

destinationsmålet, Radhakund, en liten stad 20 mil sydost om Delhi. Radhakund är en av de 

viktigaste pilgrimsorterna för många praktiserande hinduer. Jag hade tidigare hört talas om klostret 

som är en slags pilgrimsort för en grupp svenskar som tidigare haft ett långtgående 

alkohol-/drogberoende, och det var så mitt intresse för att åka dit och göra en fältstudie väcktes.  

Klostret, som heter Bhajan Kutir Ashram, startades upp av psykologen och författaren Torbjörn 

Fjellström, känd för sina terapeutiska teorier om så kallad ”addiktologi.” Han är själv invigd i den 

hinduiska tradition som i huvudsak praktiseras i området. 

Gemensamt för de personer jag träffat är att de konverterat till en gren inom hinduismen, den

så kallade gaudiya-vaishnavismen, och har en daglig religiös praktik. I väst kom denna tradition att 

populariseras under sent 60-tal via Hare Krishna-rörelsen, även om den har rötter tillbaka till 1500-

talet i Indien. På klostret förrättas hinduiska ritualer (pujas), gemensamt sjungande av religiösa 

hymner (bhajans, sankirtana), mantra-meditation (japa) etc. 

Ett grundläggande krav för att besöka och bo på klostret är att personerna är drogfria, och 

det råder en nolltolerans för bruk av alkohol och droger på området. Verksamheten på klostret 

erbjuder i sig ingen missbruksbehandling. Däremot är det ett krav att personerna genomgår eller har

genomgått behandling för sitt missbruk, vilket oftast varit någon form tolvstegstegsterapi. Texten 

nedan kommer i huvudsak att handla om dessa människor som valt att åka hit, och deras väg från ett

liv i drog- och/eller alkoholberoende till ett drogfritt och andligt orienterat liv med regelbundna 

resor till detta kloster.

1.2   Problemformulering

Det finns ett behov av det som sociologerna Sheila Furness och Philip Gilligan kallar kulturell 

kompetens (cultural competence) (2010) i frågor som rör socialt arbete, religion och utsatthet. 

Förutom idéburna projekt inom framförallt Stadsmissionen och Fryshuset är kulturella och religiösa

frågor inom det sociala arbetet ett förhållandevis marginellt fält i Sverige idag, vilket påtalats i 

rapporter från både Socialstyrelsen (2010) och Integrationsverket (2005). Förutom att hinduiska 

grupper är underrepresenterade i offentliga interreligiösa dialoger, så är den socialvetenskapliga 

forskningen om religioner med sydasiatiskt ursprung (eg. hinduism, buddhism, sikhism, jainism) 

och socialt arbete i princip obefintlig i Sverige. I en relativt nyutkommen bok, Socialt arbete och 

religion, (Gärde, 2014), ägnas buddhismen tre sidor och hinduismen nämns inte överhuvudtaget. 
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Detta är i sig inte speciellt konstigt, eftersom det är ett till stor del outforskat område. Däremot visar

det på ett behov av breddad kunskap inom detta fält, vilket också påtalas i boken (s. 160). 

Att religion och andlighet kan fungera som en viktig motivationsfaktor i tillfrisknandet från 

substansberoende är sedan länge känt. Inom självhjälpsgrupper som följer tolvstegsmodellen, som 

Anonyma Alkoholister, Anonyma Narkomaner etc., arbetar deltagarna med ett andligt/religiöst 

motiverat språk, och en viktig komponent för tillfrisknande är att sätta sin tilltro till en makt utanför 

individen själv. Även om det religiösa språkbruket modifierats något under åren, så uppfattas tron 

på en högre kraft utanför individen själv som en oumbärlig del av behandlingen (Gorski, 

1989/1995), och är en förutsättning för att de 12 stegen mot tillfrisknande ska fungera. 

Vad som behöver lyftas i socialvetenskaplig forskning, menar jag, är interkulturella och 

interreligiösa frågor inom det sociala arbetet, och hur religiösa traditioner kan skapa mening i 

relation till social utsatthet. 

1.3   Syfte

Jag kommer i texten nedan att fokusera på religionens, i det här fallet gaudiya-vaishnavismens, roll 

för tillfrisknande från beroende och upprätthållande av drogfrihet hos de hos de personer jag 

intervjuat. Syftet är  att undersöka relationen mellan respondenternas religiösa praktik inom denna 

tradition och deras drogfrihet. För att göra detta ställer jag frågor om hur respondenterna ser på sitt 

tidigare liv med beroende i förhållande till det liv de nu lever och om den religiösa tradition de nu 

följer konstituerat möjligheter att skapa ett liv utan beroende.  Samtliga respondenter har även varit 

aktiva i 12-stegsprogram, vilket gör att jag även kommer att undersöka relationen mellan detta och 

deras praktik inom gaudiya-vaishnavismen. Jag kommer att analysera resultatet av studien med 

hjälp av Antonovskys KASAM-modell som presenteras nedan. Även om Antonovsky själv inte 

skrev särskilt mycket om religion så har KASAM-modellen använts i flera internationella studier 

om relationen mellan tillfrisknande från substansberoende och religion.1

1 Antonovsky nämner dock i Hälsans Mysterium (1987/2005. s. 45) att religion kan fungera som en resurs i 
förhållande till stressorer i tillvaron.
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1.4  Frågeställningar

De frågor som är centrala för uppsatsen är följande:

1) Hur beskriver respondenterna sitt tidigare liv i substansberoende i relation till det liv de nu 

lever?

2) Har deras religiösa/andliga praktik inom gaudiya-vaishnavismen haft någon roll att spela i 

tillfrisknandet från beroende och upprätthållandet av drogfrihet?

1.5   Perspektiv på missbruk och beroende

Missbruk och substansberoende har både sociala, psykologiska och biologiska dimensioner och det 

är ett sannolikt en kombination av arv och miljö som avgör vem som drabbas (Agerberg, 2009, s. 

39). Samtidigt går åsikterna isär om vad som konstituerar substansberoende, och olika vetenskaper 

ger olika förklaringar till dess uppkomst. 

De två kanske viktigaste tolkningstraditionerna är den medicinsk/psykologiska och den 

sociologisk/socialpsykologiska (Wramner, Pelmer & Hellström, 2010, s. 15). Den förstnämnda kan 

spåras tillbaka till 1800-talet och har sina rötter i en förklaringsmodell där beroende i första hand 

ses som ett sjukdomstillstånd. Personer med substansberoende är enligt denna modell i behov av 

hjälp utifrån, via olika interventioner och stöd från omgivningen, för att tillfriskna (Miller, 2013 s. 

7). Det är bland annat från denna förklaringsmodell som 12-stegsmodellen hämtat inspiration. 

Utifrån sjukdomsmodellen har det också formulerats teorier om ”missbrukarens särart”. där det 

antas att vissa personer är ”disponerade för att har större risk att utveckla ett missbruk.” (2010, s. 

16).  Missbruk antas då också ofta vara en följd av sociala missförhållanden. Ett exempel på detta är

den amerikanska terapeuten Craig Nakkens idé om en specifik ”missbrukarpersonlighet” (Nakken, 

1987/1996)  Vad alla former av missbruk har gemensamt, skriver han, är att de ”består i ett 

okontrollerat och planlöst sökande efter helhet, lycka och frid genom en relation till ”ett objekt eller

en händelse” (s. 12) genom så kallat ”utagerande” av ritualiserade beteenden som skapar 

sinnesförändringar. Tilliten till de objekt som utgör missbruket, såsom alkohol eller narkotika, 

grundar sig i dess förutsägbarhet och pålitlighet genom att den garanterar en sinnesförändrande 

effekt och till synes har en förmåga att lösa upp ångestladdade tankar och känslor. Han ser också 

missbruk som en kronisk sjukdom, som till sin natur kan växla objekt (a.a., s. 106). 

Det är alltså i första hand en psykologisk disposition som ligger till grund för missbruket, 

och inte ett isolerat beroendeförhållande till ett specifikt objekt eller en händelse. 

8



Missbruksbegreppet har med tiden fått en negativ, moraliserande laddning (2010, s. 17)  och termen

används inte längre kliniskt enligt DSM-V. Istället för begreppet ”addiction” används nu istället 

”substance use disorder” (2013, s. 519). Detta på grund av missbruksbegreppets potentiellt negativa 

konnotationer men också på grund av att det anses vara för diffust. 

Inom den sociologiska forskningen ser man istället missbruk som i första hand en socialt 

uppkommet och ett i många fall subkulturellt betingat fenomen där vissa grupper utvecklar egna 

sociala normer som avviker från det övriga samhällets syn på till exempel droganvändning. Detta 

tänks resultera i en social inlärning där användaren av droger dels internaliserar omvärldens syn på 

användandet men också rationaliserar det (Manuella, 2003, s. 26).  Det stora antalet 

förklaringsmodeller till uppkomsten och upprätthållandet av missbruk och beroende gör att många 

väljer att se dem som komplementära snarare än uteslutande (a.a., s. 10), även om vissa av dem, 

som föreställningen om missbruk som ett slags personlighetstyp, ofta kritiserats (Rozin & Stoess, 

1993; Kerr, 1998;  Szalavitz, 2015). Även om begreppet missbruk (eng. addiction) kritiserats, så 

används det fortfarande både i Sverige och internationellt, i forskningen och inom ramarna för 

diverse interventioner.  Jag kommer däremot genomgående att använda mig av begreppet 

substansberoende i uppsatsen.

1.6   Andlighet eller religion?

I min text använder jag mig löpande av begreppen religion och andlighet. Väl medveten om att de 

kan åsyfta olika saker för olika personer (däribland mina respondenter), så har jag ändå av praktiska

skäl valt att se dem som förhållandevis synonyma, trots att begreppet andlighet ofta brukar tolkas 

mer som personliga subjektiva upplevelser (Sorgenfrei, 2013 s. 19), ibland i motsats till de praktiker

som religioner genom sina institutionella utformningar via riter och dogmer, genererat. 

Religionsbegreppets vara eller icke-vara har under flera decennier varit ett diskussionsämne inom 

religionsvetenskapen. En viktig kritik mot det har varit att det är en västerländsk konstruktion som 

inte nödvändigtvis är applicerbar på andra religioner. Religionshistorikern och indologen Gavin 

Flood skriver följande: 

The abstract category 'religion' which developed within the particular history of Western thought, has

been taken since the Enlightment to be universal. This, however, is problematic when 'religion', if 

defined in essentialist terms is applied to non-Western contexts. But rather than abandon the term, 

'religion' is a word within language whose use is not determined by scholarship but by the wider 

linguistic community. Furthermore, if the category 'religion', […] were to be replaced by another 
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such as 'culture' or 'ideology', this would be simply to defer the problem of applying culture-specific 

meanings to a general level. (Flood, 1999, s. 63).

Eftersom religion dels är en vedertagen term i en stor del av forskningen (även om dess mening och 

analytiska användning problematiserats) liksom i samhället i stort ser jag ingen anledning att inte 

använda det, trots en medvetenhet om dess begränsningar. I de stycken som handlar om 12-

stegsprogram har jag däremot valt att använda mig av termen andlighet snarare än religion. Detta 

med anledning av att 12-stegs-terapi och -behandling, som nämns ovan, inte är bunden till ett 

specifikt trosinnehåll, även om dess förespråkare ofta använder ett religiöst eller ”semi-religiöst” 

språkbruk.

2  METOD 

2.1   Design, datainsamling och tematisering

Jag vistades på Bhajan Kutir Ashram i tre veckor, och har under denna period deltagit i vardagslivet

och många av de dagliga religiösa praktiker som förrättas  på klostret. Jag har genomfört 

sammanlagt 5 intervjuer, varav 3 stycken varit med respondenter och 2 stycken med informanter. 

Alla intervjuer har varit individuella, utförts enskilt, varav några spelats in och några har antecknats.

Jag har använt mig av en kvalitativ och etnografisk metod med starka narrativa element och den 

vetenskapliga ansatsen är i grund och botten explorativ. 

Med etnografisk metod menas här att jag under en period vistats i specifik social kontext och

genomfört intervjuer och deltagande observationer. Utifrån detta har min ambition varit att utveckla

en förståelse för denna grupps specifika kultur (Bryman, 2001/2011, s. 378). Den narrativa 

dimensionen i studien består i att jag har fokuserat på respondenternas biografier (Bold, 2012) och 

hur de beskriver sin väg från ett liv i substansberoende till den livssituation de nu befinner sig i. De 

intervjuer jag genomfört har karaktären av djupintervjuer, och är semi-strukturerade i den 

bemärkelsen att jag haft intervjuguider som givit riktning åt dialogen (Berg, 2007, s. 95). Förutom 

avgränsade intervjutillfällen har kontinuerliga samtal med både ledning och respondenter ägt rum 

under denna tid. Jag har även dagligen fört dagboksanteckningar som ett sätt att dokumentera hur 

jag själv reflekterar över min närvaro på fältet och förståelse av densamma. Målet med både 

intervjuerna och den deltagande observationen, det vill säga mina primärkällor, har varit ett 

klarläggande av förståelse av hur respondenterna förstår sin livshistoria i relation till nuvarande 

religiösa praktik och tidigare substansberoende. Till skillnad från kvantitativa designer så har jag i 
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hög utsträckning låtit materialet styra valet av frågeställningar i studien, vilket lämnat utrymme åt 

en större flexibilitet i utformningen av studien (2001/2011, s. 367). De intervjusvar jag fått har gjort

att nya teman väckts medan andra övergivits, och dialogerna har ofta tagit många oanade turer 

under intervjutillfällena. Däremot har mitt huvudsakliga syfte, det vill säga relationen mellan 

respondenternas tillfrisknande och deras religiösa/andliga praktik funnits med från början. 

Efter att ha transkriberat mitt material har jag ordnat dem efter, för syftet och 

frågeställningarna, relevanta teman. Detta har varit en process där jag tvingats utelämna delar av 

materialet som faller utanför studiens syfte, och där jag försökt hitta skillnader och likheter i 

livsberättelserna för att på så vis hitta en röd tråd som följer mina frågeställningar. Efterhand 

resulterade tematiseringen i ett antal analytiska spår utifrån återkommande och gemensamma 

erfarenheter hos respondenterna:

1) Bhajan Kutir Ashram – uppkomst och idé, här beskrivs klostrets uppkomst och vad 

intentionen med verksamheten är. Detta kapitel är baserat på intervjuer med informanterna.

2) De dagliga aktiviteterna på klostret. Här presenteras den deltagande observationen; hur 

vardagen på klostret ser ut.

3) Tidigare liv och religiösa/andliga intressen,  tidigare erfarenheter av beroende och 

religiösa/andliga intressen hos respondenterna.

4) Vändpunkter, avgörande händelser och erfarenheter som gjort att respondenterna 

sedermera förändrat sina livsmönster.

5) Förändringar och utmaningar, hur deras liv förändrats i och med tillfrisknandet från 

beroende och de nya utmaningar som praktiserandet av gaudiya-vaishnavismen innebär.

2.3   Urval, generaliserbarhet och validitet

Mitt urval har varit strategiskt (2001/2011, s. 434fff) så tillvida att jag valt att intervjua en specifik 

grupp personer för ett visst syfte. Urvalsgruppen uppgår till sammanlagt 10 personer (exklusive 

informanter). Även om jag endast intervjuat 3 stycken respondenter ur denna grupp så är antalet i 

sig inte viktigt för etnografisk forskning (Atikson & Hammersley, 2007, s. 3), utan snarare 

kvaliteten på den data som samlas in. Urvalsgruppen består av personer som tidigare haft ett 

alkohol- och/eller narkotikamissbruk och som regelbundet reser till Radhakund för att besöka 
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klostret och utöva andlig/religiös praktik i denna specifika tradition, det vill säga gaudiya-

vaishnavismen. 

Klostret har även ett antal besökare som inte ingår i denna urvalsgrupp med avseende på tre 

avgörande variabler som är specifika för mitt syfte: 1) ett tidigare liv med substansberoende, 2) 

religiös praktik i gaudiya-vaishnava-traditionen och 3) regelbundna besök i Radhakund. Med 

anledning av verksamhetens begränsade omfång, både vad avser dess besökare och personal samt 

dess spridning så är mitt arbete en mikro-studie/mikro-etnografi (a.a.,, s. 174) inom ett i sig ett 

mycket begränsat akademiskt fält.  Med avseende på studiens design, det vill säga en kvalitativ 

fältstudie/mikro-etnografi, så är studiens externa validitet begränsad därefter; resultatet av min 

studie är svårt att ”generalisera utöver den situation i vilken de producerades” (2001/2011, s. 369) 

och möjligheterna till att replikera studien är begränsade; ”det är omöjligt att 'frysa' en social miljö 

(....)” (a.a., s. 352), samtidigt som en narrativ ansats innehåller element av ”osäkerhet” (2012, s. 20) 

och enskilda biografier kan komma att omtolkas även av respondenter över tid. Dessa 

begränsningar är dock vanliga inom kvalitativ forskning, och det finns samtidigt stora fördelar med 

en mer ostrukturerad ansats beträffande möjligheterna att få tillgång till narrativa data och unika 

sociala kontexter (a.a., s. 9).  

2.4   Forskningsetiska överväganden

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 2§ behöver 

vetenskapliga arbeten på grund- eller avancerad nivå inte etikprövas. På grund av studieämnets 

känsliga karaktär har jag däremot genom hela fältarbetet varit tydlig med mitt syfte med uppsatsen 

och har i linje med Vetenskapsrådets riktlinjer följt informations- samtyckes- och 

konfidentialitetskraven (Hermerén 2011). Muntligt samtycke har ägt rum i samtliga 

intervjusituationer. Intervjusvaren har också anonymiserats genom att de avpersonifierats och 

kodats. Detta med undantag för intervjuerna med Torbjörn Fjellström och Shivdas Sinha, vilket de 

gav sitt godkännande till. Jag har under denna process också uteslutit delar av materialet som är av 

känslig karaktär och som inte haft någon av relevans för undersökningens syfte.

2.5   Förförståelse

Min förståelse av det jag studerar har förändrats över tid, från det att jag först kontaktade klostret 

från Sverige, vistats på klostret, till det att jag kommit hem igen. En av de föreställningar jag haft 

om urvalsgruppen är att de har hittat en väg ur alkohol-/narkotikaberoende i första hand genom att 
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tillägna sig en religiös/andlig praktik inom ramarna för gaudiya-vaishnavismen. Jag hade även 

föreställt mig att det är denna religiösa eller andliga identitet som är den huvudsakliga motivationen

till att upprätthålla ett drogfritt liv; detta i synnerhet eftersom de tidigare haft ett substansberoende 

och nu, vad jag tänkte, upprätthöll drogfrihet genom en religiös praktik. I verkligheten har 

respondenternas väg till drogfrihet varit betydligt mer komplicerad än så. Jag är själv inte invigd i 

denna tradition, även om jag har ett religionsvetenskapligt intresse av den. Inte heller har jag någon 

personlig erfarenhet av 12-stegsterapi eller behandling. Kontakten med Bhajan Kutir Ashram 

initierades via min handledare, Willy Pfändtner, på masterprogrammet i religionsvetenskap vid 

Södertörns Högskola. Det finns i dagsläget ingen koppling mellan detta arbete och min framtida 

masteruppsats i religionsvetenskap. 

3   TIDIGARE FORSKNING

3.1   Religion i socialvetenskaplig forskning och praktik

Den forskning som finns om religiöst och livsåskådningsmässigt motiverat socialt arbete är både i 

Sverige och internationellt ofta förankrad i forskningen om det civila samhället. Två svenska 

exempel på religions- och livsåskådningsforskning inom civilsamhället är Johan von Essens (2008) 

avhandling Om det ideella arbetets betydelse – en studie om människors livsåskådningar och 

antologin Religion som resurs? - existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv 

(Bromander & Lövheim 2012).  

Den text som nämns ovan, Religion och Socialt arbete (2014), är ett exempel på svensk 

forskning om religion inom det sociala arbete och Gärdes syfte är att bidra till ”kunskaper om 

religionens roll i välfärdssamhället (....)” (s. 10). Ett annat exempel på religionsforskning inom 

ramarna för socialt arbete är Sheila Furness och Philip Gilligans (2010) Religion, belief and social 

work – Making a difference där religioners närvaro inom ibland annat brittisk handikappomsorg och

psykiatri analyseras. Den sociologiska forskningen om religionens roll i (post-)moderna samhällen 

utgör ett mycket stort fält. Ett exempel på sådan forskning är den diskussion som fördes mellan 

olika politiska filosofer, däribland Charles Taylor och Jürgen Habermas, och som sedermera 

resulterade i The power of religion in the public sphere (2011). Andra bidrag till diskussionen om 

religiositet och sekularisering är Bryan S Turners Religion in a Post-Secular Society (2010) och 

Charles Taylors  resonemang om sekularisering och religiösa identiteter i A Secular Age (2007). 

I Sverige är det i första hand idéburna organisationer som arbetar med frågor gällande 

religion och socialt arbete. Ett exempel är organisationen Tillsammans för Sverige som funnits i 3 år
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verkar inom ramarna för Fryshuset. De arbetar med unga religiösa personer med olika 

trosåskådning och några av de vägledande principerna för deras arbete är ”att ge stöd och 

vägledning till unga som vill fördjupa sin tro och använda den som växtkraft i arbetet för fred och 

förståelse” och ”att åstadkomma en djupare förståelse för ’den andra’ och undanröja 

missuppfattningar och fördomar mellan människor i samhället” 

(http://tillsammansforsverige.fryshuset.se/organisation). Inom ramarna för Fryshusets verksamheter 

finns också organisationen Unga Dharmis och Ashavaner” som har ett liknande syfte men som i 

första hand vänder sig till ungdomar med hinduisk, buddhistisk, sikhisk eller zoroastrisk bakgrund 

(http://www.suda.se).

 3.2    Religion och återhämtning från beroende

I november 2001 presenterade National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) i USA 

sina resultat från en omfattande rapport där korrelationen mellan amerikanska medborgares alkohol-

och drogvanor och deras religiösa/andliga intressen inom olika undersökningar mätts. Rapporten 

fick namnet So Help Me God: Substance Abuse, Religion and Spirituality och innehåller bland 

annat en metaanalys från över 300 vetenskapliga publikationer och 2 omfattande survey-studier.  

Forskningsgruppen kunde konstatera ett samband mellan religiös andlig/aktivitet och återhämtning 

från beroende. Ett stort antal personer beskriver sitt tillfrisknande som direkt relaterat till 1) religiös 

tro och 2) stöd och hjälp från religiösa kommuniteter och författarna skriver att ”increases in 

spirituality often go hand-in-hand with recovery.” (s. 5).  Bland annat beskrivs en survey-

undersökning som genomfördes med 200 patienter som genomgick behandling för sitt beroende, 

där 63% svarade att de hade starka andliga och religiösa behov. I en annan survey-undersökning 

med 62 beroende och en kontrollgrupp visade det sig att andelen religiösa/andligt orienterade 

personer var betydligt högre bland de beroende (s. 17).

Författarna skriver också att behandlingsprogram som innehåller andliga komponenter, 

såsom 12-stegsmodellen kan visa ett bättre behandlingsresultat än de utan. Samtidigt beskrivs det i 

rapporten att religiös/andlig aktivitet kan ha en förebyggande effekt för att utveckla missbruk och 

beroende. Forskningsresultaten från CASA är dock begränsade till USA, vars population till 95% 

består av personer med någon form av religiös tro (s. 1). Detta skiljer sig markant från Sverige, där 

endast 35% uppger att religion hade en viktig roll i deras liv (Integrationsverket 2005, s. 41). 

Samtidigt riktar sig studien mot i första hand protestantiska och katolska grupper i USA, och 

muslimska, buddhistiska och hinduiska grupper är exkluderade. Det kan inte heller sägas föreligga 

någon konsensus mellan olika religioner och andliga inriktningar vad gäller inställning till alkohol 
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och droger (Rydving et al. 1996).  I en metaanalys från 2013 under namnet Spirituality in 

Addictions Treatment: Wisdom to Know…What It Is presenterar ett antal medicinska och 

psykologiska forskare hur man har kunnat påvisa ett samband mellan andlighet och tillfrisknande 

och upprätthållande av drogfrihet. De pekar ut några viktiga faktorer där andlighet kan fylla en 

viktig funktion i återhämtning från beroende. De nämner bland annat inkorporerandet av 

religiösa/andliga moralsystem, vilka ofta innehåller förbud mot användande av droger. En annan 

funktion är ett potentiellt större välbefinnande, till exempel genom förhöjt medlidande med andra 

individer och känslor av ett positivt identitetsmässigt sammanhang (SOC/KASAM). De skriver 

också att socialt stöd inom andliga/religiösa gemenskaper kan ha en positiv effekt på återhämtning. 

4   KUNSKAPSLÄGE

4.1   Terapi och behandling med andlig inriktning

Ett av de historiskt mest kända exemplen terapi med andlig inriktning är självhjälpsorganisationen 

Anonyma Alkoholister som grundades på 30-talet av Bill Wilson. År 1939 trycktes den första 

amerikanska upplagan av boken Alcoholics Anonymous, och har sedan dess varit en 

inspirationskälla för medlemmarna i organisationen Anonyma Alkoholister. Bokens innehåll består 

av en rad berättelser från personer som tillfrisknat från alkoholmissbruk och det ursprungliga syftet 

har enligt författarna varit att ”visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat” (2001, s. 15) och 

med en övertygelse om att ”denna redogörelse för våra erfarenheter kommer att hjälpa alla att bättre

förstå en alkoholist.”

Anonyma Alkoholister är den första organisationen som bygger på de så kallade 12-stegen, 

och i dess efterföljd har en rad 12-stegsgrupper uppstått, som Anonyma Narkomaner (N.A.) och 

Anonyma Kokainister (C.A.) etc. Wilson var däremot först med att artikulera de 12 stegen som 

senare kommer att karakterisera alla så kallade 12-stegsprogram. Gemensamt för programmen är att

de traditionellt sett är självhjälpsgrupper och inte professionella behandlingar, även om man på 

senare tid inkorporerat inslag från 12-stegsmodellen i behandling av olika sorters missbruk och 

beroende (så kallade twelve-step facilitation-program). De ursprungliga programmen leds av 

personer som själva har erfarenhet av till exempel alkoholberoende som inom A.A. eller 

narkotikamissbruk inom N.A. Som nämnts tidigare är också tilltron till en ”högre makt” central för 

tillfrisknandet inom programmen även om denna makt tolkas individuellt och ofta i termer av den 
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gemenskap som uppstår inom programmet.2 Ateistiska eller agnostiska medlemmar uppmanas att 

försöka skapa sig personliga eller ”psykologiska” (Gorski 1989/1995, s. 79) föreställningar om 

något transcendent. Detta blir också tydligt i det tredje steget, som innebär att ”lägga sin vilja och 

sitt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom.” (a.a., s. 189). Detta steg föregås dock

av att medlemmarna kommer till insikt om att ”en kraft starkare än vår egen kunde hjälpa oss att 

återfå vårt förstånd”. Maktlösheten inför det egna missbruket och insikten att endast en andlig kraft 

kan förändra detta är således en central del av de 12 stegens interna dynamik. Varje steg är viktigt 

och det går inte att välja ut endast vissa av dem. 

Samtidigt har det riktats kritik mot A.A. och 12-stegsmodellen. I en amerikansk 

undersökning från 2006  menar man att det inte finns någon experimentell studie som visar att det 

finns något givet samband mellan 12-stegsterapi och återhämtning från alkoholberoende (Amato & 

Ferri, 2009). Studien påvisar också behovet av av fler effektstudier kopplade till 12-stegsterapi. En 

viktig kritik som riktats mot forskning om specifikt andlighet och återhämtning inom ramarna för 

12-stegsprogrammen är att de laborerar med idéer som har starka kristna konnotationer som inte 

utan vidare kan översättas till andra livsåskådningsmäggia kontexter (Godlaski, Station-Tindall & 

Walker, 2013). I en annan studie pekar man på att forskning riktad mot hur den ”andliga 

dimensionen” i A.A kan fungera positivt har begränsat forskningsunderlag och att fler studier 

behövs (Kelly, Magill & Stout., 2009, s. 254). 

I Sverige, liksom i USA, är dock självhjälpsgrupper enligt 12-stegsmodell, liksom 

professionella behandlingar som inkorporerat den, mycket populära och enligt Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer ska 12-stegsbehandling erbjudas personer med misbruk eller beroende av till 

exempel alkohol, centralstimulerande preparat och opiater. Det vetenskapliga underlaget för att 

erbjuda denna insats är att “ (….) de olika effektmåtten är att tolvstegsbehandling har samma eller 

måttligt bättre effekt, än alternativen” (Socialstyrelsen, 2015, s. 236).  

Ett annat mindre känt exempel på behandling av drogberoende är addiktologin som 

grundades av Torbjörn Fjellström på 70-talet. Anledningen till att det nämns här är  för att några av 

respondenterna i min studie har haft kontakt med detta behandlingsinslag. Likt 12-stegsprogrammen

har addiktologin religiösa/andliga inslag men inspirationen kommer huvudsakligen från hinduiska 

tankesystem, och den så kallade samkhya-filosofin i synnerhet (Fjellström, 2010). Initiativet till 

grundandet av addiktologin kom efter Fjellströms egna arbete inom missbruksvården på 60-talet, 

och den besvikelse han kände inför de alternativ som fanns. Det är vad addiktologerna kallar 

2 ”Många kommer att på ett sunt sätt bli beroende av 'vi' i programmet för tillfrisknande. Det är genom grupp-
processens 'vi' som människor känner sig övertygade om att de kan tillfriskna från sin sjukdom – inte av egen kraft 
utan inom en gemenskap.” (Nakken, 1989/1996, s. 121).
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”destruktiva bindningar” som behandlas inom programmet, och med det menas i första hand 

alkohol- och narkotika- och sexmissbruk. Fjellström har tidigare anordnat utbildningar via Fria 

Universitetet i Norden (FUN) och behandling med addiktologisk inriktning finns bland annat att 

tillgå på behandlingshemmet Korpberget, vid sidan av 12-stegsprogram som de också erbjuder.

Addiktologin definieras som en ”lära om bindningar” eller ”läran om besatthet” (a.a., s. 59). 

Dessa bindningar beskrivs som uppkomna i komplexa nätverk där den tidiga familjesituationen är 

av central betydelse; destruktiva beroenden, eller dysberoende, som addiktologerna kallar det, 

spåras i huvudsak tillbaka till ”rigida och disengagerade familjesystem.” 

(http://www.addiktologi.se/utbildning/addiktologi/). Dessa kopplas i sin tur till olika metafysiska 

kvaliteter (sanskr. gunas). 

Addiktologin är emellanåt kritiserats för att vara ovetenskaplig. Ett exempel på detta var när 

Björn Johnson, statsvetare och docent i socialt arbete avfärdade addiktologin på grund av att 

behandlingen ”saknar vetenskaplig grund” (Sveriges Radio, 17/08/2012) och att de utbildningar 

som Torbjörn Fjellström driver är oseriösa eftersom de ”inte är sanktionerade av någon myndighet.”

Trots detta växer addiktologin som behandlingsform i Sverige, och det har enligt Fjellström själv på

senare tid  uppstått en stor efterfrågan på utbildade addiktologer (T. Fjellström, personlig 

kommunikation, 2015-10-27).

4.2   Hinduismen och gaudiya-vaishnavismen

Det är svårt, om inte omöjligt, att på ett rättvist sätt definiera hinduismen. Trots att begreppet 

används både inom forskningen och bland dess utövare så  är det historisk och geografiskt 

konstruerat för att karakterisera den grupp människor som bodde i anslutning till Indusfloden .  

Under kolonialtiden fick begreppet en mer utbredd användning på den indiska subkontinenten och 

det brittiska imperiet använde sig av språkforskare och arkeologer för att klassificera vad  

hinduismen bestod av; ofta för att äga kunskapsmässig och ideologisk kontroll över den mängd 

religiösa, teologiska och metafysiska tankesystem och praktiker som ryms inom det som kallas 

hinduismen (King, 1999; McCutcheon, 1997). 

En gemensam nämnare för de brahmanska traditionerna, vars tankesystem är de äldsta 

bevarade och som fått störst utrymme i forskarvärlden, är att de utgår från vedaskrifterna som första

och yttersta auktoritet för alla religiösa utsagor. Deras giltighet som religiös kunskapskälla tänks 

vara evig (sanskr. sanatana dharma) och dess innehåll är därför inte uppenbarat av vare sig 

människor eller gudar (sanskr. apurusheytva) utan föregår dem båda. Vedaskrifterna utgår från en 

muntlig tradition och de är tänkta att reciteras på sanskrit och förmedlas från lärare till lärjunge 
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(guru-shishya-parampara), och har traditionellt sett endast varit tillgänglig för de tre högsta kasten 

inom det så kallade varna-systemet (sv. kastsystemet). Däremot har vedaskrifternas innehåll gjorts 

tillgängligt för alla samhällsgrupper via den så kallade purana-litteraturen, med populära texter som

Bhagavad-gita, Ramayana och Bhagavatam-Purana etc. Till skillnad från vedaskrifterna krävs det 

traditionellt sett inte att purana-litteraturen reciteras på något speciellt sätt, och har kunnat studeras 

av alla oavsett kasttillhörighet.

Gaudiya-vaishnavismen växte fram på 1500-talet i nuvarande Västbengalen, och är en av 

flera hinduiska riktningar som karakteriseras som ”bhakti-traditioner.” Sanskritordet bhakti betyder 

ungefär ”hängivelse”, riktad mot en gudom och i det här fallet Krishna. 

    Den historiske grundaren av gaudiya-vaishnavismen, Chaitanya Mahaprabhu (1486-1534), 

författade inte själv särskilt många texter (Dimock, 1966 s.43). Däremot gjorde flera av hans 

lärjungar det, de s.k. goswamis. Två av de mest  framstående av Chaitanyas lärjungar var Sri 

Jivagoswami samt Sri Rupagoswami. Dessa använde sig bland annat av idéer från den tidiga natya-

litteraturen som behandlar ämnen som musik, teater och dans; i synnerhet verket Natyashastra, för 

att beskriva förhållandet mellan Gud, i det här fallet Krishna, världen och människan (Haberman 

1988). Centralt för deras texter var en kritik mot vad man uppfattade som en stelnad och livlös 

ritualism och teologi bland brahmanerna. 

Istället för att eftersträva att följa alla de vediska rituella föreskrifterna, så förordade 

Chaitanyas lärjungar att det viktigaste för alla människor är istället att hänge sig åt och tjäna 

Krishna; detta utifrån tolkning av purana-texter som Bhagavad Gita och Bhagavatam Purana I det 

sistnämnda verket kan man läsa följande: 

Sri Hari [eg. Krishna] can be won neither by means of austerities nor through (the study of) the 

Vedas, nor through spiritual enlightenment nor even through righteous action; He can be won only 

through Devotion. (….) Bhakti alone is supreme; as a result of Bhakti Sri Krishna (reveals himself 

and) stands at our (very) door. (Bhagavatam Purana, 1982, s. 11). 

 Både Jivagoswami och Rupagoswami utgår i sina texter i första hand från Bhagavatam-Purana, 

som innehåller berättelser om Krishnas liv från barndom till vuxen ålder och de teologiska och 

metafysiska föreställningar som omger dem.

Den mest centrala praktiken i gaudiya-vaishnavismen är att, genom meditation och ritualer, 

upprätta en personlig och kärleksfull relation till Krishna, vars hela varande tänks vara beroende av 

och konstitueras av kärleksfulla relationer till andra, och framför allt till den i berättelserna 

viktigaste personen, vid sidan av Krishna själv, Radha. I flera berättelser i Bhagavatam-Purana 

beskrivs det hur Krishna har en stor mängd beundrare som följer honom, så kallade gopier, varav 

18



Radha tänks vara den främsta av dem. I traditionen beskrivs hon som den kärleksfulla energi 

(hladini-shakti) som härrör ur Krishna. Radha ses i förlängningen även som en symbolisk 

representation av Krishnas kärlek till människan, och avbildas inom gaudiya-vaishnavismen alltid 

tillsammans med Krishna (Entwistle, 1987 s. 49). En viktig poäng inom traditionen är att 

hängivenhet eller bhakti, riktad mot Krishna är ett självändamål som föregår alla andra praktiker: 

Indologen Alan W Entwistle har skrivit följande om detta: 

The prevailing view among the sects deovted to Krishna is that the human soul shares some of his 

[eg. Krishnas] infinite qualities, but cannot enjoy them until it is freed from the misperceptions 

caused by his power to create illusory appearances. The way to free oneself from delusion is to 

follow the path of devotion, but without desiring any selfish reward, for there can be no true devotion

if the goal is one's own satisfaction. (Entwistle, 1987, s. 68).

Detta tjänande av Krishna tar sig uttryck i, förutom ritualer och meditation, traditionellt sett strikta 

levnadsregler, så kallad vaidhi-bhakti-sadhana, där ordet vaidhi (efter ”veda”) syftar till att 

lärjungen lever i enlighet med de etiska föreskrifter och ritualer som pålagts vederbörande utifrån de

mest auktoritativa texterna i traditionen. Dessa levnadsregler är relaterade till bland annat korrekt 

uppförande, diet, giftermål, sexualitet och kost. Däribland ingår ett förbud mot användandet av 

psykoaktiva ämnen. 

4.3   Rasa-läran och berättelsernas materialitet

En viktig idé inom gaudiya-vaishnavismen, som har sitt ursprung i den klassiska indiska 

dramatiken, är rasa-läran. På sanskrit betyder rasa ungefär ”smak” eller ”stämning” och innebär att 

det finns ontologiskt objektiva och estetiska känslostämningar som kan väckas till liv i teater, eller 

som i det här fallet en andlig/religiös praktik. Rasa-läran, som först utvecklades av författaren och 

teologen Abhinavagupta under slutet av 900-talet, kom dock att få en ny innebörd inom gaudiya-

vaishnavismen. Den amerikanska religionshistorikern David L Haberman skriver följande om rasa-

läran: 

The emphasis for Rupa [Goswami] is not on the ability of generic drama to lift one out of everyday 

experience; rather he is deeply concerned with the means by which one may participate in the one 

Real Drama. For the Gaudiya Vaishnava, salvation comes to be defined as an eternal participation in

this absolute drama. (Haberman, 1988 s. 36). 
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Med ”absolute drama” avser Haberman det kosmiska förhållandet mellan Krishna och världen. 

Istället för de universella känslor (bhavas) som skådespelarna laborerar med för att väcka en rasa 

till liv i den klassiska teatern är det här istället en unik känsla som har en framträdande roll hos 

Rupagoswami, nämligen kärlek till Krishna (krishnarati). Genom upprepade andliga övningar 

(sadhana) och skriftliga påbud tänks denna känsla kunna väckas till liv, men det är först efter en 

längre tids praktiserande som en lärjunge spontant kommer att identifiera sig med den transcendenta

världen (vrajaloka) – det vill säga den översinnliga värld utifrån vilken Krishna verkar. Detta tänks 

ta väldigt lång, samtidigt som det brukar beskrivas hur det finns vissa faror i att förvänta sig detta på

ett alltför tidigt stadie. Indologen Edward C. Dimcock har skrivit följande: 

Bhakti is selfless dedication to the Bhagavat [eg. Krishna] (....). Bhakti brings release from maya-

sakti [sv. den empiriska världen] , but it must not be prompted by desire for such release. If there is in

the jiva [eg. individen] any desire for his own satisfaction, either positive (i.e., desire to taste the 

absolute bliss of the deity) or negative (i.e., desire for the release from the pain of earthly life), there 

can be no true bhakti (Dimcock, 1966 s. 47).

I likhet med den klassiska indiska dramatiken har de olika detaljerna (uddipanna-vibhavas) i 

berättelserna i Bhagavata Purana stor betydelse för att en bhaktirasa ska kunna erfaras. De 

mytologiska berättelserna får således inte bara en symbolisk betydelse i gaudiya-vaishnavismen 

utan en konkret arketypisk innebörd, där alla komponenter i berättelsen, från Krishnas flöjt till 

månljuset eller skogen i Vraja, har en essentiell innebörd för att en bhakti-rasa ska kunna erfaras, 

och således också det högsta tillståndet av varande inom denna tradition. Berättelserna om Krishna 

tolkas som verkliga skeenden och inte enbart som symboliska uttryck. De platser som beskrivs i 

Bhagavatam-Purana, och övriga för traditionen centrala texter, är faktiska geografiska platser i 

Indien, varav Radhakund är en av dem. Området, som förutom Radhakund innefattar städer som 

Mathura, Vrindavan och Gokula, brukar kallas Vraja, och tänks vara den materiella avspeglingen av

den andliga värld där Krishna, gopierna och de övriga personerna som beskrivs i berättelserna, 

sedan evig tid lever och verkar (1987, s. 71).  Radhakund framhålls ibland som den heligaste av 

platser i vraja-området därför att den energi som kärleken mellan Radha och Krishna utgör tänks 

vara som starkast där (Rūpagosvāmī, u.å./1977). De geografiska platserna tänks alltså ha en 

översinnlig motsvarighet, och den högsta existensformen en individ kan uppnå är att återfödas i den 

himmelska motsvarigheten till det jordiska vraja-området. Detta tänks vanligtvis ske efter att man 

har reinkarnerat i ett stort antal olika existensformer. 
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5   TEORETISK REFERENSRAM

5.1   Religion/andlighet och KASAM
I den metaanalys som nämns ovan (Arpawong et al., 2013) så refererar författarna till den 

medicinska sociologen Aaron Antonovskys begrepp Sense of Coherence (SOC; på svenska; 

KASAM, Känsla av Sammanhang). Författarna pekar på att det finns starka indikationer på att att 

religion och andlighet kan fylla en viktig funktion i återhämtning från substansberoende genom att 

graden av SOC/KASAM förstärks. Flera studier har påvisat en positiv relation mellan 

religion/andlighet och återhämtning från substansberoende där forskarna använt sig av Antonovskys

hypotes om vikten av KASAM (se t.ex. Chen, 2006).

Jag kommer i min analys av resultatet att använda mig av KASAM som ett analytiskt 

begrepp, så som det presenteras i Antonovskys text Hälsans Mysterium (1987/2005) för att sätta in 

respondenters och informanters intervjusvar i ett vidare teoretiskt sammanhang. Detta med 

anledning av att tycker mig se att min studie styrker, om än i liten skala, antagandet om att KASAM

är avgörande för att utveckla och upprätthålla hälsa och välbefinnande inom det specifika område 

jag studerat; det vill säga tillfrisknande och upprätthållande av drogfrihet som är andligt/religiöst 

motiverad. Antonovsky använde sig själv av ett survey-formulär för att undersöka sina 

grundantaganden, men påpekar att begreppet KASAM inte är begränsat metodologiskt eller 

teoretiskt till denna form (a.a., s. 98). Snarare menar han att det krävs en mångfald olika 

angreppssätt för att undersöka huruvida hans teori att hälsa är beroende av en grundläggande känsla 

av kognitivt och känslomässigt sammanhang är korrekt. 

5.2   KASAM-modellen

Begreppet KASAM innehåller tre delkomponenter som alla är nödvändiga för förståelsen av av det.

Den första av av dessa är begriplighet, vilket Antonovsky definierar som upplevelsen av ”inre och 

yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig snarare än som brus – dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, 

oförklarlig.” (1987/2005, s. 44). En hög grad av begriplighet är nära förknippat med förutsägbarhet i

tillvaron och förmågan att ordna och begripa både positiva och negativa upplevelser.

Den andra komponenten är hanterbarhet, och beskrivs som  ”den grad till vilken man 

upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka kan möta de krav som ställs av 

de stimuli som man bombarderas av.” (a.a.). Det handlar framförför allt om en närvaro av tillitsfulla

resurser som gör att omständigheter i livet går att härbärgera. Det kan till exempel röra sig om 
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betydelsefulla personer i ens närhet, föreställningar av politiskt eller religiöst slag etc. Resurserna 

fungerar som stödjande referenspunkter och som inspirationskällor, vilket i sin tur gör att livet i 

högre grad blir blir hanterbart. 

Den tredje komponenten kallar Antonovsky för meningsfullhet, vilket även klassificerats 

som KASAMs ”motivationskomponent.” Det handlar framför allt om  känslomässigt och socialt 

viktiga områden i livet som väcker engagemang, vilket i förlängningen gör det lättare att handskas 

med upplevelser som ställer krav på den egna personen. En hög grad av meningsfullhet gör att 

”åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, 

är värda engagemang och hängivelse” och att  utmaningar ses som  ”välkomna snarare än bördor 

som man mycket hellre skulle vara utan” (a.a., s. 46).  

Emedan de två första komponenterna, begriplighet och hanterbarhet, är kognitivt 

formulerade har komponenten meningsfullhet i första hand en känslomässig signifikans; 

meningsfullhet handlar om på ”i vilket utsträckning livet har en känslomässig innebörd (….)” (a.a.).

KASAM-begreppet kan i sin tur kopplas till Antonovskys teori om salutogenetiska respektive 

patogenetiska perspektiv på hälsa. Salutogenes-begreppet handlar i bred mening om att undersöka 

vilka sociala, psykologiska och biologiska komponenter som befrämjar hälsa, medan patogenes 

handlar om att lokalisera vad som bidrar till ohälsa. Anonovskys tes är att en hög grad av KASAM 

främjar god hälsa. Däremot poängterar han att man inte kan dela upp hälsa/ohälsa på en snävt 

dualistiskt sätt. De är istället motpoler i ett kontinuum (a.a., s. 28). Utifrån det Antonovsky kallar 

generella motståndsresurser (t.ex. välstånd, jagstyrka, kulturell stabilitet) och stressorer/generella 

motståndsbrister utvecklar människor olika hög grad av KASAM. Det specifika innehållet som 

bidrar till ökad KASAM kan variera från personer till person, men komponenterna har gemensamt 

att de alla fungerar som förutsättningar för salutogenes.

5.3   KASAM och livsloppet
I Hälsans Mysterium beskriver Antonovsky även att graden av KASAM i huvudsak utvecklas tidigt 

i livet för att sedan vara relativt fixerad livet ut. Möjligheterna att på något avgörande sätt modifiera

KASAM senare i livet är således ytterst begränsat (1987/2005, s. 162f). Denna teori, att KASAM är

en närmast oföränderlig del av personligheten senare i livet, har sedermera kritiserats och flera 

studier talar för att KASAM är mer flexibel och kan utvecklas över tid. Töres Theorell, professor i 

medicin, är en av de som kritiserat denna syn på KASAM för att vara ett slags ”predestinationslära”

som kan vara svår att använda i enskilda individuella fall (1998, s. 77). Han skriver följande: 
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Det finns en pessimistisk grundsyn hos Antonovsky som får honom att tro att KASAM grundläggs 

tidigt och att goda omständigheter senare i livet endast kan få KASAM att ändra sig litet grand. (….) 

Som forskare i psykosociala processer har jag själv följt olika aspekter på coping under 

förändringsförlopp. Vår forskning har visat att copingsmönster är föränderliga långt upp i hög ålder 

(Theorell, 1998, s. 77). 

Ett annat exempel är religionssociologen Florian Jeserich som i en metaanalys skriver följande: 

Although there are studies that confirm Antonovsky's stability postulate (….) it is becoming 

apparent that the SOC fluctuates over the years.” (2015, s. 7). Relationen mellan religiösa/andliga 

praktiker och förhöjd KASAM har, som nämns ovan, varit föremål för ett antal studier och Jeserich 

nämner flera av dem. En viktig slutsats är dock att forskningsresultat tyder på att religiösa/andliga 

interventioner eller terapier kan ha en positiv effekt på KASAM senare i livet, även om resultaten 

inte pekar på att de skulle vara mer effektiva än sekulära sådana. 

Givet den forskningsmässiga utvecklingen i Antonovskys efterföljd blir det tydligt att 

relationen mellan ökad KASAM och ålder inte nödvändigtvis är så fixerad som man tidigare trott. 

Samtidigt, vilket nämns ovan, uppmanar Antonovsky själv till att använda och testa hans teorier på 

flera olika sätt, både teoretiskt och metodologiskt. Min egen användning av KASAM-begreppet 

med dess delkomponenter faller utanför den traditionella psykometriska användningen av det, och 

fungerar snarare som en teoretisk referensram för att sortera in respondenternas erfarenheter och det

sätt varpå de kommit att tillfriskna samt upprätthålla drogfrihet. Det kommer att framgå nedan att 

respondenternas tidigare religiösa/andliga intressen ser olika ut, även om två av dem uppger att 

detta varit viktigt för dem tidigt i livet. I narrativ bemärkelse så kommer däremot  mitt huvudsakliga

fokus, vilket anges i frågeställningarna, att ligga på de livsskeenden hos respondenterna som 

beskriver 1) tillfrisknande från substansberoende och 2) upprätthållande av drogfrihet och dess 

relation till KASAM. Dessa skeenden är intimt sammankopplade med respondenternas behandling 

och aktivitet inom 12-stegsprogam samt praktik inom gaudiya-vaishnavismen, vilket uppträder 

senare i livet. 

Huruvida detta är kausalt beroende av en tidigt utvecklad KASAM eller ej är en fråga som 

faller utanför ramarna för min studie och jag förbehåller mig rätten, i likhet med senare KASAM-

forskning, att använda Antonovskys teorier på ett relativt oortodoxt sätt i förhållande till hans syn 

på relationen mellan KASAM och ålder.
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6   RESULTAT

6.1   Bhajan Kutir Ashram – uppkomst och idé

Vid årsskiftet 2008-2009 startade Torbjörn Fjellström det hinduiska klostret Bhajan Kutir Ashram. 

På klostret finns det ca 20 rum, placerade runt ett mindre tempel och två mindre vattenanläggningar 

som innehåller vatten från de två sjöarna Radhakund och Shyamakund. I nära anslutning till klostret

finns också en så kallad goshala; en större hage för hemlösa kor som dagligen tas hand om av 

föreståndaren Shivdas Sinha och ett antal koherdar. 

Klostret bedriver även ett visst välgörenhetsarbete, bland annat genom att hjälpa till att laga 

vägar i staden och inhysa munkar som inte har någonstans att bo. Vid mitt besök pågick även en 

protest, initierad av Fjellström, mot biltrafiken inne i Radhakund som på ett påtagligt sätt påverkar 

framkomligheten för besökare. Bhajan Kutir Ashram är välbesökt, och under mitt besök var det 

många gäster där, främst från andra kloster men också  personer som hört talas om det och ville 

delta i de gemensamma aktiviteterna. Det praktiska arbetet på Bhajan Kutir Ashram sköts av dess 

föreståndare Shivdas Sinha och hans familj och släktingar, som också bor på klostret eller i 

anslutning till det.

Fjellström kom första gången till Radhakund på 70-talet och har sedan dess regelbundet 

återvänt. Under sina första år i Radhakund blev han invigd i gaudiya-vaishnava-traditionen av två 

asketer vid namn Krishna Das och Haridasa, och fick då sanskritnamnet Nitay Das som han 

använder när han är i Radhakund. På 70-talet började han även att studera sanskrit och hinduisk 

metafysik under den tyske författaren och filosofen Walter Eidlitz samt dennes guru Sadhananda.  

   Det huvudsakliga syftet med verksamheten, berättar Fjellström, är att det ska fungera som ”en 

plats främst för västerlänningar att komma till och fördjupa sin andliga medvetenhet och ladda sina 

batterier och vila från rastlösheten och stressen i väst. (….)” (T. Fjellström, personlig 

kommunikation 2015-10-17) och att kultivera sig genom att ”uppträda på ett sätt som är 

befrämjande för bhakti.” Tanken har också varit att klostret ska vara ”en svensk koloni i 

Radhakund.”

Han beskriver att ingen kommer till klostret utan att det är ”någon sorts nådeprincip 

inblandad.” Han berättar att han hört om många som vill till Bhajan Kutir Ashram, men som senare 

inte kommer; ”De får inte. Det är inte klart. Det är så konstigt, men det är inte vi som håller på med 

en selektiv process. Om någon frågar oss om de får komma hit svarar vi alltid 'javisst, det är bara att

köpa en flygbiljett och komma. Antingen kommer de eller inte.” Efterhand, berättar han, har det 

dock formats en liten grupp personer som alla varit i kontakt med behandlingen på Korpberget eller 

varit på någon av Fjellströms föreläsningar om missbruk och beroende, och som alla har en 
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bakgrund i och/eller erfarenheter av substansberoende. Dessa personer åker regelbundet till Bhajan 

Kutir Ashram, för att studera och praktisera tillsammans med honom. Fjellström har själv 

personliga erfarenheter av missbruk, främst hasch och hallucinogener, men är sedan 29 år drogfri. 

Den främsta anledningen var en allvarligare olyckshändelse under ett drogrus som gjorde att han 

började gå i behandling. Han berättar följande:

Det går inte att bo här [på klostret] och ha ett aktivt drogberoende. De ska vara drogfria. Krishna 

använder inte droger. Han är punya. Renheten själv. (….) Hans efterföljare ska inte heller hålla på 

med det som han inte gillar. Det blir automatiskt så att man förstår att 'om jag gör så här' så är det 

'aparadam' [övers. försummelse, felaktig handling] (T. Fjellström, personlig kommunikation, 2015-

10-27).

Han menar också att man, genom att praktisera i denna tradition, får en ”större tillfredsställelse med

livet som sådant” till skillnad från ett liv med droger som ”ger bittra eftersmaker.” Föreståndaren 

på klostret, Shivdas Sinha, berättar att många inne i Radhakund känner till att flera av de som 

besöker klostret är före detta missbrukare, och att de är väldigt positivt inställda till dem. Han säger

följande:

They have a very good feeling and thought about the whole process going on here. Actually, this is a

process that helps them to keep away from drugs for all the time. At the same time you have a 

spiritual way of living that keeps mental peace and satisfaction because spiritual practice means 

service to mankind and to God. These people have found out this is the best way to make a good life.

(S. Sinha, personlig kommunikation, 2015-11-04).

Sinha menar att bhakti har en balanserande effekt på den som praktiserar, samtidigt som det 

innefattar en rad regler och föreskrifter. Han menar att det å ena sidan gör livet mer disciplinerat 

och krävande, medan det samtidigt bidrar till att göra det mer mer enkelt och fridfullt. Genom att 

avstå från sinnesnjutningar gör det att andra dimensioner i tillvaron får utrymme. Denna process 

tror han är en av anledningarna till att respondentgruppen regelbundet besöker klostret och 

praktiserar denna tradition. 

6.2   Aktiviteterna på klostret

Det bedrivs ingen behandling eller terapi på Bhajan Kutir Ashram, utan det är huvudsakligen 

diverse andliga aktiviteter som urvalsgruppen sysslar med. Det innebär ofta studier av sanskrit och 

olika för traditionen centrala texter. De deltar också i de gemensamma aktiviteterna på klostret. 
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Klockan 05 varje morgon startar en så kallad arthi-ritual, vilket är en ritual där eld offras till 

Krishna vid klostrets tempel och där deltagarna gör en cirkelvandring, så kallad parikrama runt 

templet. Ritualen leds av en av de munkar som permanent bor på klostret. Ritualen ackompanjeras 

med sång och efter att elden offrats till Krishna delas den ut till deltagarna att värma sig. Den 

rituella logiken i detta är att allt det som som kan offras till Krishna; mat, blommor, eld, rökelse, 

genomgår en andlig  förvandling efter att de offrats. Det gör att de olika offrade tingen (prasadam) 

”gudomliggjorts” och vid förtäring eller användning skapar en närhet till Krishna. Denna ritual 

kallas puja.

Efter detta brukar Fjellström och hans lärjungar enskilt ägna sig åt olika aktiviteter. Det 

brukar vanligtvis innefatta läsning av texter, mantra-meditation och ashtanga-yoga. 

Vid 09 så serveras frukost som, liksom alla måltider vid klostret, offrats i det mindre tempel som 

finns i köket. Alla måltider på templet är lagade efter riktlinjer som återfinns i Bhagavatam-purana 

och andra skrifter; de är lakto-vegetariska och innehåller aldrig ingredienser som anses orena såsom

lök, vitlök och svamp. Under frukosten samlas vanligtvis gruppen och går sedan upp till Fjellströms

rum för sanskritstudier i 2 timmar. Efter detta serveras lunch, och sedan är gruppen fria att studera 

och praktisera enskilt. Vanligtvis brukar detta innebära cirkelvandring runt floderna Radhakund och

Shyamakund genom att besöka alla tempel i staden som är belägna runt dem, och mantra-

meditation med radband (japa), som sker kontinuerligt under hela dagen. Ibland besöker de andra 

kloster i området för samtal och föreläsningar. Emellanåt tar de också emot besökare på Bhajan 

Kutir Ashram. 

Sinha arbetar vanligen med diverse praktiska sysselsättningar så som trädgårdsarbete runt 

klostret och templet i synnerhet och assistans till munkarna, och arbetar även på goshalan. Framåt 

18-tiden samlas Fjellström och hans lärjungar samt övriga besökare för ännu en puja, som följs av 

en längre stunds hymnsång (bhajan) där alla deltagare förväntas bidra med sång, både individuellt 

och i grupp. Efter detta samlas gruppen vanligtvis på Fjellströms rum för fria diskussioner och 

samtal. Vid 20-tiden serveras middag och efter det går gruppdeltagarna till sina respektive rum. En 

större aktivitet som gruppen genomför vissa dagar, är en rundvandring runt det så kallade 

Govardhan-berget, som i en  av berättelserna ur Bhagavatam-Purana beskrivs som en 

manifestationsform av Krishna. Detta genomförs barfota i 2,5 mil och tar en hel dag att genomföra. 

Under denna vandring mediterar gruppen kontinuerligt över Hare Krishna-mantrat.
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6.3   Tidigare liv och religiösa/andliga intressen

R1, född 1986, började röka hasch i tidiga tonåren och kom sedermera att avancera till tyngre 

droger. Respondenten har en ADD-diagnos och beskriver användandet av droger som ett sätt att 

härbärgera koncentrationssvårigheter i vardagen, ”ju mer dekadent jag var desto bättre presterade 

jag.” Samtidigt beskriver han goda familjeförhållanden. Han hade bra relation till sin familj och var 

”ett älskat barn”. I 20-årsåldern började han med kokain-mellanhandel och blev sedermera 

kokainberoende. Han beskriver att hans självkänsla under denna period ”till slut gröptes ur. En dag 

struntade jag i att gå till jobbet. Jag släppte kontrollen, släppte taget om den fasad jag byggt upp och

började helt att punda loss. Jag blev ett med missbruket.” Under denna tid bröt han också med sin 

familj och började resa runt i Europa och försörja sig på att sälja droger. Under denna tid var han 

även hemlös.  Han beskriver att han ”gick in i ett mörker av självförakt där jag inte var kontaktbar. 

Jag var hela tiden på resande fot, började gå på ännu tyngre droger.” Eftersom det inte var någon i 

hans familj som visste var han befann sig blev han så småningom efterlyst av Interpol, vilket gjorde 

att han senare fick flygas hem till Sverige för  avgiftning. Han beskriver också att han sedan 

barndomen haft ett intresse för existentiella frågor.

     

R2, född 1953, började använda hallucinogener och olika slags opiater i 15-års åldern.  Han berättar

också att han fungerat som ”svarta fåret i en välfungerande familj” och att han under tonåren ”(....) 

började odla en drogkultur i mitt liv. Det var under hippie-eran. Det passade väl ihop med ett 

droganvändande.” Han beskriver också ett tidigt andligt intresse och sökande, och att drogerna blev 

ett sätt att kanalisera detta, ”Jag trodde att jag jag hade hittat allting i och med min första LSD-tripp.

Det var en del av ett andligt sökande. Första haschpipan var också en andlig upplevelse.” Under 

tidiga 80-talet började han gå i miljöterapeutisk behandling i samband med att han blivit förälder, 

men blev inte drogfri. Han beskriver att det ”fattades en andlig inriktning” i behandlingen som 

kunde förklara hans situation. 

R3, född 1971, beskriver att han haft ett missbruk sedan 13 års ålder. Han började använda sprit och

hasch och beskriver att det hela började som ”en typisk ungdomsgrej.” I övre tonåren började han 

med amfetamin och sedermera även heroin efter några år.  Han berättar att han när han började 

använda amfetamin så var en stor drivkraft, ”en revolution” i hans liv, att han ofta framstod som en 

”kul typ” och att hans sociala förmåga höjdes. Han beskriver att han levt ”ett dubbelliv” under 

denna tid, ”Jag har hela tiden haft en fot i arbetslivet, även om jag inte varit speciellt varaktig på 

arbetsplatser.” Parallellt med detta umgicks han med kriminella, även om han beskriver att han 
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”kände rätt tidigt att jag inte ville vara i de kretsarna men drogs in ändå. Det var ju där drogerna 

fanns.” För att upprätthålla kontakten med båda dessa världar beskriver respondenten att han gick in

i en sorts ”maskot-roll” och att  folk ofta beskrev honom som ”jävligt strulig, men ändå rätt kul”. 

Han beskriver att denna tillvaro, att vara ”hälften i arbetsvärlden och hälften kriminell” till slut kom

att bli outhärdlig. Efterhand flyttade han till en annan ort och ville börja om på nytt. Under denna 

period berättar han att han ”tyckte att jag var drogfri, trots att jag sänkte en vinare per dag, och efter 

3 månader så var jag tillbaka igen.” Till skillnad från de två andra respondenterna beskriver han 

inget utpräglat intresse för livsåskådningsfrågor och andlighet under sin uppväxt eller denna tid. 

6.4   Vändpunkter

R1   beskriver att han ”drev sig själv till en situation av ohanterlighet” och att tillvaron till slut kom 

att präglas av ”ett desperat behov av att hitta ut, att känna sig kvävd av ångest”. Under sin tid på 

resande fot i Europa hörde han talas om ett Hare Krishna-kloster i den stad han då befann sig i, att 

de delade ut mat och att det fanns möjlighet att  få en sovplats där. Han begav sig dit, och efter att 

ha knackat på så öppnade en nunna. Alla sovplatser var upptagna men hon gav honom mat samt ett 

flygblad med Hare Krishna-mantrat. Respondenten beskriver att han efter detta ”började recitera 

mantrat helt maniskt” och att det haft en avgörande betydelse för att att han, efter att ha flugits hem 

och gått igenom avgiftning, bestämde han sig för att bli drogfri. Han började gå på Anonyma 

Narkomaners 12-stegsprogram och glömde under en tid bort denna upplevelse, men efter en tid 

”dök mantrat upp igen.” Han flyttade sedermera in i ett gaudiya-vaishnava-kollektiv och började 

regelbundet ”praktisera bhakti”, det vill säga dagligen ägna tid åt meditation över Hare Krishna-

mantrat och delta i rituella aktiviteter. Detta skedde parallellt med att han var aktiv i N.A., och han 

berättar om denna tid att ”livet var väldigt genomsyrat av självrannsakan.” Istället för att se sin 

aktivitet i N.A. och sin andliga praktik som två vitt skilda saker så säger han att ”utövandet av 

bhakti var ett komplement till 12-stegsprogrammet och en utveckling av det andra, tredje och elfte 

steget.”. Han beskriver också att hans regelbundna besök hos N.A. var av avgörande betydelse för 

att ta sig ur sitt missbruk; ”Jag heltidspraktiserade bhakti men de 12 stegen var fundamentet. 

Självrannsakan krävdes hela tiden. Annars var jag tillbaka i självbesattheten.” Efter en tid flyttade 

han ut från kollektivet men fortsatte sin andliga praktik och att gå på möten hos N.A. Han beskriver 

att han efterhand ”tappade smaken för att använda droger.” Han poängterar dock att den andliga 

praktiken aldrig hade varit möjlig för honom utan de redskap, ”självrannsakan och moralisk 

inventering”, som han fått i N.A. R1 hörde talas om klostret i Radhakund i och med en fristående 

föreläsning om missbruk och andlighet som Fjellström vid ett tillfälle höll, och frågade kort därefter

28



om det fanns möjlighet att besöka det.

R2 beskriver kontakten med addiktologin och aktivitet inom ett 12-stegsprogram på 

behandlingshemmet Korpberget  i slutet av 90-talet som avgörande faktorer för att han skulle ta sig 

ur sitt substansberoende. Han berättar att även om addiktologin inte var helt utarbetad vid denna tid 

”så kände jag äntligen att jag hittat något som faktiskt förklarar någonting” i och med att det 

”förklarar sjukdomsbegreppet på flera nivåer. Det handlar inte om 'dåliga mig' utan om något 

större.” Även om respondenten inte var drogfri under den beskrivna perioden så berättar han att det 

”det planterades en kunskap i mig” och att ”jag vill inte syssla med det här längre, jag visste inte att 

jag skulle hamna här.” Inspiration från addiktologin och arbetet med de 12 stegen beskrivs som de 

främsta anledningarna till att det, 8 år senare, ”till slut inte var attraktivt med droger längre.” 

Kontakten med Fjellström fick han genom behandlingen på Korpberget, där addiktologin är ett 

viktigt inslag. Respondenten berättar också att det för honom så småningom möjliggjorde att han 

kunde tillägna sig en andlig praktik; något han beskriver att han sökt velat ha hela sitt liv men inte 

kunnat ha på grund av sitt substansberoende. Sin dagliga andliga praktik inom gaudiya-vaishnava-

traditionen ser han som en fortsättning på ”grundjobbet”, det vill säga arbetet med att bli drogfri. 

Han säger att den religiösa praktiken har bidragit till ”en fördjupad syn på den egna existensen.. 

praktiserande av det här gjorde att droger inte var attraktivt längre.” Han säger också att ”bhakti är 

en naturlig väg” för honom efter att ha blivit drogfri och att ”gudsbegreppet blir levande på ett annat

sätt.” Sedan klostret i Radhakund öppnade har han åkt dit årligen.

R3 beskriver att det var en rad olika händelser som gjorde att han bestämde sig för att bli drogfri, 

däribland större konfrontationer från personer i sin närhet. Han berättar att han med tiden ”blev en 

väldigt otrevlig person” och att ”jag började göra människor illa.. ju mer jag gillade dem desto mer 

illa gjorde jag dem.” Han beskriver hur han under denna period levde ”i en slags krigszon, som 

politisk flykting, fast jagad av sig själv.”  Allt detta ledde fram till ”en punkt när allt hade fallerat.” 

Han beskriver det hela som en millisekund lång händelse ”där jag vände mig mot Gud...allt 

stannade upp...det var som att himlen blev spegelvänd...jag visste inte ens att det var Gud men det 

var som att hela jävla himlen klyvdes. Det kändes som jag för första gången hade ett val 

överhuvudtaget” Efter den händelsen påbörjade han behandling på Korpberget i 9 månader, där han 

också träffade Fjellström, och började efter det vara aktiv i N.A. Han säger att det blev ganska 

naturligt med andlighet och att det automatiskt ”skapades ett andligt liv” i och med den händelse 

han varit med om och genom arbetet i N.A. Kontakten med gaudiya-vaishnavismen kom långt 
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senare, i och med att han träffade den grupp som regelbundet åker till Radhakund på en 

sammankomst vid Svanholmen. Han beskriver att han är ”tagen på sängen av bhakti” och att ”jag 

var en riktig 'NA-taliban'. En högre kraft. That's enough. Bad inte om något mer” men att han 

efterhand blev mer och mer intresserad gaudiya-vaishnavismen och så småningom började åka till 

Radhakund regelbundet.

Ett perspektiv som återfinns hos samtliga respondenter är att de ser sin drogfrihet som en 

nåd från Gud. De två första respondenterna använder sanskritord som ”kripa” och ”sukriti” för att 

beskriva detta, och översätter det som ”oförtjänt nåd.”  

6.5   Förändringar och utmaningar

R1 berättar att han ”ständigt måste kika på de egna motiven, mitt ego i gruppen. Jag behöver blotta 

de här grejerna hela tiden. Jag behöver komma tillbaka till fundamentet. Jag insjuknar igen och igen

i gamla beteendemönster.” Han beskriver att det finns risk för ”grandiositet i bhakti” och att han 

börjar tänka kring gaudiya-vaishnava-traditionen som ”en exklusiv grupp som jag tillhör, som fått 

en korrekt världsbild som andra riktningar inte har.” Samtidigt beskriver han att det är ”relativt lätt 

att vara drogfri för att jag har djupa, intima relationer i mitt liv” och att ”det terapeutiska värdet av 

äkta relationer finns även i bhakti.” Han säger att ”drogerna är så konkreta, får så stora stora 

konsekvenser och att ”relationen till Radhakrishna är så tillfredsställande i sig. Om jag använder 

droger så skär jag av den relationen.” Han beskriver att ”jag upplever att jag har en älskande Gud 

med mig som ger mig verktygen jag behöver så att det bästa sker.”

R1 beskriver att han känner sig hemma i Radhakund och att det finns ett annat 

förhållningssätt till livet och döden där som ”gör starkt intryck på mig varje gång”. Han berättar 

bland annat om de äldre personer som bor i staden och som ”gör japa [eg. mantra-meditation] in i 

döden. De har ett starkt andligt bränsle i tjänandet av Krishna när kroppen ska bytas ut.” Han säger 

att ”prioriteringarna här och hemma inte skiljer sig så mycket längre” genom sina regelbundna 

besök men att det är först när han kommer hem som ”alla dessa intryck härifrån sätter sig.” Trots 

detta beskriver han också att det emellanåt kan vara jobbigt att befinna sig i Radhakund, och att man

känner sig ”genomskådad” och tvingas möta sina dåliga sidor. Däremot beskriver R1 att han 

”upplever en stark separation från Radhakund när jag åker hem som är starkare än kärleken till 

Radhakund.” R1 berättar också att han, trots att han varit i Radhakund flera gånger, känner sig som 

en gäst där och att det är viktigt att urskilja ”vad som är cit [övers. essensen] av traditionen och vad 

som är sociokulturellt betingat.” Han menar att ”bhakti går bortom alla sociala spel” och att trots att 

30



han befinner sig i en annan kultur så är bhakti något universellt. 

 

R2 berättar att det händer att han ”glömmer relationen till Gud och går vilse” vilket han säger 

påverkar hela livet negativt, ”jag blir mer utsatt, sköter jag relationen med Gud hamnar jag mer 

rätt.” Han säger också att drogerna fortfarande ”alltid är lite attraktiva” men att han tack vare jobbet 

med sig själv och sin andliga praktik inte längre har en tanke på att bruka dem. R2 berättar att hans 

andliga liv ger ”mål och mening” genom att det gör att han ”riktar kroppen och psyket mot den del 

som är mitt eviga jag som reinkarnerar. Eftersom både psyket och mitt eviga jag överlever kroppen 

tar jag med mig det jag har i det här livet i nästa liv.” Han beskriver att de trauman som man bär på i

detta liv ”följer med i nästa livstillvaro” och att tanken på ”det eviga jaget” hjälper för att hålla sig 

undan missbruk; ”Går jag in i beteenden som aktiverar sjukdomen så kommer det hindra mig från 

att nå mitt sanna jag.”  Ändamålet med den andliga praktiken är att ” ge upp sitt eget ego genom att 

tjäna någonting annat.” och han beskriver att ”hos missbrukare är omedelbar tillfredsställelse störst. 

I tjänandet [av Krishna] är välmående och glädje bara positiva sidoeffekter.” R2 berättar också att 

han fortfarande går på N.A.-möten för att ”påminna mig om var jag kommer ifrån.” 

Han beskriver att han under sina besök i Radhakund brukar slås av starka känslor av förundran över

stämningen där. Han beskriver följande:

Ofta när jag är här så känner jag att 'vad sjutton är det som pågår här?' Alla dessa människor som gör 

alla dessa saker... Jag upplever att jag kommer i kontakt med någonting och får uppleva något magiskt,

överjordiskt som blixtrar till.

Detta, menar han, är en konsekvens av att ”hela vraja-världen finns på riktigt, fast på ett 

immateriellt sätt” och att det faktum att ”vi har kroppar gör att vi måste förhålla oss till den 

materiella dimensionen”, vilket innebär en kontinuerlig andlig praktik. Däremot poängterar han att 

det inte är dessa upplevelser som är ändamålet med att resa till Radhakund. Det viktigaste är ”den 

tjänande kärleken till Krishna.”

R3   poängterar att upprätthållandet av sin drogfrihet i första hand har sin grund i den ”struktur jag 

har i mig från programmet [eg. N.A.]”, men att den andliga praktiken vidareutvecklar denna. Han 

säger att ”tjänande är en annan sak i N.A. Där tjänar vi lidande beroendepersoner, här [genom 

bhakti] tjänar vi Gud på ett annat sätt. Det är olika förhållningssätt.” Samtidigt beskriver han att 

”bhaktin är väldigt stark, man kan fara iväg med den, in i andra beroende på fel sätt. Det är en 

mognadssak.” och att det finns ”väldigt mycket kick där, men med tiden förlorar man intresset för 
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kickar överhuvudtaget. Det är inget dåligt i sig med kickar, men man måste hålla koll på bhaktin 

[…].” Det finns en ”hållbarhet” i praktiserandet av traditionen. Han säger även att det inte går att 

”vara vid sidan av, man måste gå in med hela hjärtat.” och att ”bhakti inte är så mycket mål utan 

tjänande i sig, rutinerna och praktiserandet är ett mål i sig.” R3 berättar att ”bhakti kultiverar en och 

gör att att man omvärderar saker. Det för en till ställen...” Kontakten med gaudiya-vaishnavismen 

och de regelbundna besöken i Radhakund gör ”det som finns här hemma intressant.” och R3 

beskriver att det gjort att han börjat intressera sig för saker hemma som han tycker påminner om 

gaudiya-vaishnavismen i Indien,  ”en liten del av mig tror fortfarande att jag ska gå till krogen (.…).

Det är nånting i mig som tänker att jag är en beroendemänniska, att jag ska gå ut och ta en lina, men

istället så går jag och kollar på folkmusik.”  Han säger att han upplever en ”hisnande och nåderik 

atmosfär” i Radhakund, men att han  samtidigt känner sig väldigt mycket som en gäst på besök där, 

och att det ibland kan kännas som att han är inne ”i en annan kulturs vardagsrum”; ”självklar plats 

att vara på” som västerlänning. Samtidigt ser han Radhakund som en ” väldigt speciell plats” och att

”det finns en viss stämning där” som gör att han återvänder dit. Vistelserna gör att han att under en 

tid intensivt kan praktisera bhakti. 
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7   ANALYS

7.1   12-stegsprogrammet som begriplighetskomponent

Även om livsberättelserna skiljer sig åt så började respondenterna att använda alkohol och droger i 

tidig ålder och deras livsberättelser innehåller beskrivningar av tidigare droganvändning som en 

flykt från destruktiva känslor. De har börjat använda droger i tidiga tonåren och beskriver hur det 

varit ett sätt att prestera studiemässigt, att kanalisera ett andligt behov eller som teknik för att bli 

mer social.  Droganvändandet har för respondenterna således varit ett sätt att stävja diverse 

upplevda brister och stressorer i deras liv. Det har resulterat i att de gått igenom en fas där 

droganvändandet utvecklats till en livsstil även om droganvändandet inte längre har medfört några 

positiva känslor för dem. Det har i sin tur lett till att de nått en punkt där deras livsföring blivit 

outhärdlig. Ett återkommande tema i intervjuerna är att respondenterna beskriver hur de kommit till 

en kritisk punkt i sina liv som varit av avgörande betydelse och som har starka religiösa/andliga 

konnotationer. 

Det är dessa vändpunkter och dess konsekvens, det vill säga att de tagit sig an behandling 

och påbörjat 12-stegsprogram som gjort tillvaron  mer hanterbar och förutsägbar.  I två intervjuer 

beskrivs dessa vändpunkter som explicit religiösa eller andliga och att det är dessa upplevelser som 

initierat att de bestämt sig för att bli drogfria, medan en respondent beskriver en tidig längtan efter 

ett andligt liv som inte kunnat bli verklighet på grund av droganvändandet, men som möjliggjordes i

och med kontakten med addiktologin och 12-stegsprogrammet.

Respondenterna beskriver alltså att det i första hand är behandling och 12-stegsprogram som

gjort att de kunnat bli drogfria. Genom deltagande i 12-stegsprogrammet har de internaliserat 

principer och en struktur som gjort att de har tillfrisknat. En stor del av det språk som 

respondenterna, med begrepp som ”självrannsakan”, ”tjänande” samt hur de ser på sitt 

tillfrisknande, är starkt förknippat med 12-stegprogrammens retorik och förhållningssätt. Det 

framgår av intervjuresultatet att 12-stegsprogrammets struktur varit grundförutsättningen för så 

kallad salutogenes hos respondenterna; det vill säga tillfrisknande från substansberoende. Det är 

också detta som enligt respondenterna lagt både den praktiska grunden, genom avhållsamhet från 

droger efter behandling och regelbunden närvaro på möten, samt den kognitiva grunden, genom 

internaliserande av föreställningar om nödvändigheten av tilltron till en högre makt, till att 

tillfrisknande möjliggjorts.  
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7.2   Gaudiya-vaishnavismen som motivationskomponent

Gemensamt för respondenterna är att de ser sin religiösa/andliga praktik inom gaudiya-

vaishnavismen som en naturlig fortsättning på 12-stegsprogrammet. Vad beträffar respondenternas 

kontakt med det förstnämnda, så har den för respondenterna skett på olika sätt. Två respondenter 

beskriver ett intresse för denna tradition innan de började gå i behandling. En av respondenternas 

ser till och med ser gaudiya-vaishnavismen som avgörande för att sedermera ha påbörjat 

behandling.

En gemensam nämnare är att de alla kommit i kontakt med Torbjörn Fjellström, att de hört 

talas om hans kloster i Radhakund och åkt dit, för att årligen återvända. De har alla kommit att 

praktisera denna tradition dagligen. Emedan tillfrisknandet från substansberoende har sin primära 

orsak i behandling och 12-stegsprogram, så beskrivs upprätthållandet av drogfrihet hos 

respondenterna som möjliggjort genom ett dialektiskt samspel mellan den religiösa/andliga 

praktiken inom gaudiya-vaishnavismen; regelbunden meditation, ritualer, läsning av texter och 

resor till Radhakund, och en levande relation till metoder inom 12-stegsprogrammet såsom 

regelbunden självrannsakan och moralisk inventering.

Respondenterna uttrycker att deras religiösa praktik och de 12 stegen är överlappande 

beträffande etiska föreställningar såsom avhållsamhet från psykoaktiva ämnen och en relation till en

”högre makt” eller Gud/Krishna.  Gaudiya-vaishnavismen har för dem kommit att bli den 

referenspunkt av meningsfullhet och hanterbarhet utifrån vilken respondenterna navigerar i 

tillvaron. Det beskrivs också bland annat att det finns ett slags hållbarhet i traditionen genom att den

religiösa/andliga praktiken med dess rutiner fungerar som ett mål i sig och som inte nödvändigtvis 

minimerar svårigheter i livet och maximerar lyckoämnen, utan snarare genererar sätt att härbärgera 

tillvaron som sådan. 

Även om vägen från ett liv med drogberoende till ett liv utan droger beskrivs som en 

huvudsakligen positiv utveckling, så berättar respondenternas att det också bidrar till flera 

utmaningar i deras liv. De beskriver att det finns flera risker även i den andliga/religiösa praktiken; 

det finns en risk i att intresset för kickar, glädjerus etc. tar överhanden och överskuggar deras 

praktik. En återkommande idé i intervjuerna är att det finns en stark kraft i deras praktik; att det, 

som en respondent uttrycker det, ”är lätt att fara iväg med den.” och att den estetiska och 

känslomässiga kick som den religiösa praktiken bidrar till, det som i gaudiya-vaivshnavismen är 

relaterat till rasa-läran, kan skapa ett nytt slags beroende. 

Samtidigt beskriver respondenterna att intresset för kickar och sökande efter den omedelbara

tillfredsställelse som användandet av droger genererar, till slut blir ointressant och att tjänande av 
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Krishna blir till ett mål i sig snarare än ett medel för positiva upplevelser. Detta är också, som skrivs

ovan, något som förespråkas inom traditionen. 

Respondenternas besök på klostret, med deras dagliga rutiner blir ett sätt för dem att under 

en tid intensivt ägna sig åt studier, meditation och ritualer. De beskriver att besöken i Radhakund 

bidrar till viktiga erfarenheter och upplevelser, att det även påverkar livet hemma positivt och att 

deras religiösa/andliga praktik lett till fördjupade och mer intima kontakter med omgivningen. 

Grundförutsättningen för deras tillfrisknande har alltså varit behandling och 12-stegsprogram, 

medan deras religiösa/andliga praktik inom gaudiya-vaishnavismen är viktig för upprätthållandet av

drogfrihet genom att skapa ett meningsfullt sammanhang och en vidare teologisk och praktisk 

inramning av de principer de internaliserat i 12-stegsprogrammen. 

7.3   Krishna som mytisk resurs 

Det liv de nu lever, och gaudiya-vaishnavismens ideal, beskrivs som antitetiska i förhållande till det

liv och förhållande till omvärlden som respondenterna hade när de använde droger. Genom att 

använda droger igen så ”skärs” relationen till Krishna av, som en respondent uttrycker det. En 

annan respondent beskriver att om han åter går in beteenden ”som aktiverar sjukdomen så kommer 

det hindra mig från att nå mitt sanna jag.” 

Samtidigt som respondenterna beskriver diverse risker med att återfalla i gamla mönster 

även inom sin religiösa/andliga praktik har de en övertygelse att lösningen till detta ligger inom 

gaudiya-vaishnavismen själv genom att kultivera kärlek och hängivelse till Krishna som den 

viktigaste aspekten av den religiösa/andliga praktiken. 

  De ser alla sin drogfrihet och kontakt med gaudiya-vaishnavismen som en oförtjänt nåd från 

Krishna, och Fjellström säger till och med att det inte är möjligt att besöka Radhakund om man inte 

fått en specifik nåd från Krishna att göra det. Samtidigt genererar bilden av Krishna ett ideal genom 

att dess utövare, som Fjellström beskriver, inte bör engagera sig i sådant som Krishna själv inte 

förespråkar i de klassiska texterna. Bhakti, det vill säga hängivelse, beskrivs som något som 

påverkar hela livet, och är avhängig en personlig relation till Gud.

Det meningsskapande sammanhang som den religiösa/andliga praktiken utgör har för 

respondenterna sin upprinnelse i upplevd personlig relation till Krishna via de praktiker och 

levnadsmönster som traditionen utgörs av, vilka tycks fungera som generella motståndsresurser för 

att de dels inte ska falla tillbaka i gamla livsmönster, Samtidigt blir motgångar i livet som kan 

relateras till deras tidigare liv mer hanterbara. Genom att hänge sig åt kärlek till Krishna, beskriver 

respondenterna också att kontakten med andra människor blir mer intim och betydelsefull. 
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7.4   Den religiösa/andliga praktikens roll i livsberättelserna

I respondenternas berättelser om hur de kom att bli drogfria, vad som möjliggjorde det och hur de 

nu ser på droganvändning visavi ett liv utan det, så blir det tydligt att principer hämtade från de 12 

stegen samt gaudiya-vaishnava-praktiken är variabler som inte går att utesluta från hur de själva 

beskriver att de har upplevt denna process. Istället så utgör det en helt fundamental del av hur de 

identifierar sig själva idag och hur de ser på sitt eget tillfrisknande. Detta sammanhang har för 

respondenterna bidragit till en referensram i deras liv där de tre komponenter som ingår i KASAM-

begreppet har, om inte ökat i grad, så åtminstone givits ett konkret mentalt och rituellt innehåll.

Trots att de inlemmats i en tradition vars kulturella uttryck gör att de ibland känner sig som 

gäster eller turister när de är i Radhakund och att miljön emellanåt gör att de upplever det som 

psykiskt påfrestande att vara där, genom att ”känna sig genomskådad” och ”tvingas möta sina 

dåliga sidor” så har gaudiya-vaishnavismen och resorna till Radhakund kommit att bli en central del

av deras liv. I likhet med vad Sinha säger, så beskriver de alla att det i grund och botten har en 

balanserande effekt på deras liv, och att den disciplin som de ägnar sig åt, gör att livet får en mening

som gör att de lättare kan upprätthålla sin drogfrihet. 

Respondenternas tidigare liv med substansberoende, hur de tillfrisknat och hur de 

upprätthåller sin drogfrihet är delar av en levd religiös/andlighet erfarenhet. Den kan inte utan 

vidare förbises eller översättas i en kontext där deras föreställningar ges en annan vokabulär eller 

likställs med andra kontexter än just den de befinner sig i. Deras erfarenheter, i form av 

vändpunkter, kan inte heller reduceras till en funktion för tillfrisknande och drogfrihet. De andligt 

motiverade terapeutiska verktyg de fått från 12-stegsprogrammet och vidareutvecklingen av dem 

inom gaudiya-vaishnavismen, med dess specifika teologiska och rituella innehåll, har istället 

genererat en specifik horisont som de tolkar tillvaron utifrån. 

7.5   Sammanfattning

Utifrån min analys av materialet har jag, med hjälp av Antonovskys KASAM-modell, funnit fyra 

viktiga tankespår som är relaterade till hur respondenterna beskriver sitt tillfrisknande från 

substansberoende samt deras upprätthållande av drogfrihet. Från att ha härbärgerat diverse 

stressorer med hjälp av droger har de tillfrisknat, dels med hjälp av behandling och dels via 12-

stegsbehandling, vilket jag i min analys kallar för 1) begriplighetskomponent då det bidragit till att

de internaliserat föreställningar om sin egen maktlöshet inför sitt beroende och att tillfrisknande blir

möjligt först genom att underkasta sig en högre makt. Det har bidragit till att de skapat en struktur 
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som varit grundförutsättningen för salutogenes hos respondenterna. De har på olika sätt kommit att 

intressera sig för gaudiya-vaishnavismen, som i sin tur fungerar som en 2) motivationskomponent 

då den, i ett dialektiskt samspel med 12- stegsprogrammet, genom regelbunden meditation, ritualer, 

läsning av texter och resor till Radhakund, och en levande relation till metoder inom 12-

stegsprogrammet såsom regelbunden självrannsakan och moralisk inventering, gör det lättare att 

upprätthålla drogfrihet.  Respondenterna beskriver diverse utmaningar och risker att falla tillbaka i 

gamla livsmönster, även i den religiösa/andliga kontexten. De är dock övertygade om att lösningen 

finns inom den gaudiya-vaishnavismen genom att hängivelse och tjänande av Krishna  blir till ett 

mål i sig snarare än ett medel för positiva upplevelser. Intresset för ”kickar” avtar i och med att en 

personlig relation till Krishna upplevs som attraktiv i sig. I relation till detta fungerar den 

religiösa/andliga praktiken och dess innehåll som generella motståndsresurser.

Krishna in sin tur fungerar som 3) en mytisk resurs då det är kärlek och hängivenhet, det 

som på sanskrit kallas bhakti, till Krishna som deras religiösa/andliga praktik är riktad mot. En 

viktig aspekt av denna praktik är en livsföring fri från psykoaktiva ämnen, samt att berättelserna om

Krishna genererar positiva ideal i detta avseende.  

Utifrån mitt resultat blir det också tydligt att 4) den religiösa/andliga praktikens roll i 

livsberättelserna är stark och att det sätt på vilket respondenterna beskriver sitt tillfrisknande från 

substansberoende, samt upprätthållande av drogfrihet inte går att tolka utanför den specifika 

religiösa/andliga kontext de befinner sig i; det är snarare så att den utgör den referensram och 

tolkningshorisont utifrån vilken de tolkar både sitt tidigare och nuvarande liv. Denna referensram 

har varit avgörande för att deras välbefinnande och hälsa, det Antonovsky kallar KASAM, stärkts 

eller åtminstone givits ett konkret innehåll som varit avgörande för deras tillfrisknande och 

upprätthållande av drogfrihet.

7.6   Avslutande diskussion

I skrivande stund är det närmare 6 månader sedan jag beökte Bhajan Kutir Ashram och påbörjade 

mitt examensarbete. På grund av att jag regelbundet arbetat med texten så har det emellanåt känts 

som att jag aldrig åkte därifrån. Det har varit en lång och spännande resa som nu lider mot sitt slut. 

Den största utmaningen har utan tvekan varit att knyta ihop de olika delarna som studien utgör, 

vilket inneburit att texten antagit många skepnader innan den nu fått sin slutgiltiga form.

Jag har tidigare poängterat att det finns ett stort behov av interkulturellt förankrad forskning 

om social utsatthet; globaliseringens effekter gör att enskilda personer och hela samhällen 

rekonstruerar identitetsmönster och frilägger utrymmen för livsval som inte varit möjliga tidigare i 
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historien. Som diskuteras ovan är religion och andlighet viktiga sociala faktorer i den bemärkelsen 

att de utgör grundvalen för hur många människor förstår sig själva och sin omvärld. Senare 

religionssociologisk forskning har kommit att omvärdera sekulariseringens effekter och det tycks 

snarare vara fallet att intresset för religion och andlighet ökar på många håll. Detta ställer i 

förlängningen kompetensmässiga krav på det sociala arbetet. 

Det sociala arbetet är till sin natur multidisciplinärt genom att det hämtar kunskap och 

inspiration från fält som sociologi, psykologi och juridik, för att nämna några. Det är min 

övertygelse att mötet med akademiska traditioner som religionsvetenskap kan berika den 

socialvetenskapliga forskningen och bredda dess perspektiv ytterligare genom att bland annat 

aktualisera religiösa minoritetsgruppers perspektiv på social utsatthet, hur dessa är inbäddade i 

konfessionella föreställningsmönster och vilka motståndsresurser som kan finnas i dem. 
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Appendix I   Intervjuguider

Intervjuguide med respondenterna

Vill du berätta lite om din bakgrund, ålder och livssituation?

Hur uppkom ditt intresse för religion?

Har du en daglig religiös praktik?

Vill du berätta om din väg från ett liv i beroende till tillfrisknande?

Har du använt dig av meditation, ritualer eller andra religiösa praktiker för att bryta ditt beroende?

Upplever du att bilden av ditt tidigare liv i beroende förändrats över tid? 

Hur kom det sig att du blev intresserad av gaudiya-vaishnavismen? 

Har gaudiya-vaishnavismen hjälpt dig att bli drogfri?

Intervjuguide med Torbjörn Fjellström

Hur kom du först i kontakt med den gaudiya-vaishnavismen?

När startade Bhajan Kutir Ashram och vad var syftet med det?

Bedriver du behandling på Bhajan Kutir Ashram?

Varför tror du att personer från Sverige regelbundet åker hit? 

Varför tror du att de intresserat sig för gaudiya-vaishnavismen? 

Hur ser man på användandet av droger och alkohol inom gaudiya-vaishnavismen?

Intervjuguide med Shivdas Sinha

How did Bhajan Kutir Ashram start? 
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How long have you been managing this place?

What is your impression of the people who stay here regularly?

Why do you think they became interested in gaudiya-vaishnavism?

What is the gaudiya-vaishnava view on drugs and stimulants?
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Appendix II   De 12 stegen inom Anonyma Alkoholister

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

2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. 

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

Honom. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.

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

innebörden av dem. 

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

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

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

gottgöra dem alla. 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt,

utan att skada dem eller andra. 

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

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

uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra den. 

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

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

angelägenheter. 

       (Taget från: http://www.aa12-steg.se/aa12-steg.se/steg_trad_loften.htm)
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