
Servicegruppen

Servicegruppen är ett gemensamt serviceorgan för 

att underlätta kommunikation mellan de befintliga 

grupperna och fortsatt tillväxt i form av nya grupper. 

Servicegruppen är ett verkställande organ för ACA:s 

Servicekonferens. Gruppens funktion, riktlinjer och 

ansvariga tjänare bestäms av ACA genom Service-

konferensen. Servicegruppen fungerar dels som en 

kontakt för ACA utåt och dels som en informations-

tjänst och samordnare inom programmet. Service-

gruppen tillhandahåller med information till t.ex. 

behandlingshem och andra som hör av sig samt sva-

rar på allmänna frågor om ACA och hur det fungerar 

på mötena. Servicegruppen fungerar även som länk 

till litteraturkommittén som arbetar med texter och 

översättning för ACA.

Verksamheten finansieras med frivilliga bidrag 

från grupperna i Sverige och hittills har allt arbete i  

Servicegruppen skötts med ideella insatser. Eventu-

ellt ekonomiskt överskott skickas till ACA-WSO.

ACA-WSO

Adult Children of Alcoholics-World Service Orga-

nization, är världsservicekontor för alla registre-

rade ACA- och ACoA-grupper. Det kan användas 

som gemensam informationscentral för alla grupper 

i världen. WSO skickar ut startpaket, broschyrer och 

pamfletter till de som efterfrågar det. Man kan också 

prenumerera på dess tidning, Comline.

WSO håller varje år en Annual Business Conference 

(ABC) där representanter från alla registrerade län-

der är välkomna. WSO drivs, precis som alla andra 

serviceorgan inom ACA av frivilliga bidrag från grup-

per och enskilda medlemmar.
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ACA:s Tolv Traditioner

På samma sätt som de Tolv Stegen leder varje indi-

vid i dess strävan till personlig tillväxt och andlig 

utveckling, redogör de Tolv Traditionerna för grup-

pens ändamål och principer. Erfarenheten inom 

gruppen visar att sammanhållningen i ACA är bero-

ende av dessa traditioner:

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första 

hand, personligt tillfrisknande beror på samman-

hållningen inom ACA.

2. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auk-

toritet, en älskande Gud, som må komma till 

uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast 

betrodda tjänare, de styr oss inte. 

3. Enda villkoret för medlemskap i ACA är en öns-

kan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit 

upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunk-

tionell familj. 

4. Varje grupp bör vara självstyrande utom i ange-

lägenheter som berör andra grupper eller ACA i 

sin helhet. Vi samarbetar med alla andra 12-stegs- 

program. 

5. Varje ACA-grupp har endast ett huvudsyfte, 

att föra budskapet vidare till det vuxna barn som 

fortfarande lider. 

6. Vår ACA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finan-

siera eller låna sitt namn till närbesläktade sam-

manslutningar eller utomstående företag och däri-

genom riskera att problem med pengar, äganderätt 

och anseenbe avleder oss från vårt huvudsyfte. 

7. Varje ACA-grupp bör vara helt självförsörjande 

och avböja bidrag utifrån. 

8. ACA bör alltid förbli icke-yrkesmässigt, men 

våra serviceorgan kan anställa personal för sär-

skilda uppgifter. 

9. ACA som sådant bör aldrig organiseras, men vi 

kan bilda styrelser och kommittéer för service-

verksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar. 

10. ACA tar inte ställning i yttre angelägenheter, 

alltså bör ACAs namn aldrig bli indraget i offent-

liga tvister. 

11. Vårt förhållningssätt till allmänheten grundar 

sig på dragningskraft snarare än på marknadsfö-

ring. Vi bör alltid bibehålla vår personliga anony-

mitet i förhållande till massmedia. 

12. Anonymitet är den andliga grunden till alla 

våra traditioner och påminner oss ständigt om att 

sätta princip före person.

Bearbetade och tryckta med tillstånd av Alcoholics Anonymous 

World Services Inc.

Gruppen

Den enskilda ACA-gruppen, vägledd av traditio-

nerna, är en viktig hörnsten i programmet. Varje 

ACA-grupp fordrar ett minimum av organisation, 

men för att grupperna ska fungera krävs service. Det 

är värt att komma ihåg att varje möte man sitter på 

har blivit möjligt tack vare att någon gjort service.

Två serviceposter som visat sig oumbärliga är kassör 

och gruppservicerepresentant. Beroende på grup-

pens behov och storlek kan serviceposterna utökas.

Gruppsevicerepresentant (GSR)

Gruppservicerepresentanten är en länk mellan grup-

pen och andra grupper inom programmet samt  

Service-gruppen. Det är inte tänkt att denne ska leda 

alla möten, välja mötesledare eller tema för mötet 

och inte heller bestämma över mötesordningen. 

Han/hon fattar inte beslut själv, utan vänder sig alltid 

till gruppen för att sedan kunna handla efter grupp-

samvetet. Gruppservicerepresentanten möjliggör att 

ett ACA-möte kan äga rum och tar inte mer ansvar 

än vad som är nödvändigt. Denne är alltså ingen auk-

toritet utan en villig och betrodd tjänare som under 

en tid ansvarar för att det praktiska arbete som krävs 

för en grupps fortlevnad sköts. Därmed inte sagt att 

gruppservicerepresentanten själv måste göra allting 

utan snarare se till att det blir gjort. Varje grupp 

behöver hålla praktiska möten (t.ex. en gång i måna-

den) och det kan falla på gruppservicerepresentan-

ten att hålla i dessa. Denne bör även hålla sig upp-

daterad om vad som händer i ACA via vår hemsida. 

Gruppservicerepresentanten är även vald att föra 

gruppens talan på servicekonferensen. 

Servicekonferensen

ACA:s servicekonferens består av gruppservicerepre-

sentanter från samtliga ACA-möten i Sverige samt 

servicegruppen. Servicekonferensen är en gemen-

sam instans där grupperna genom sina ombud tar 

upp frågor som berör ACA som helhet. Servicekon-

ferensen är också ett viktigt forum för utbyte av 

erfarenheter och träffas två gånger om året, vanligt-

svis på ACA:s riksmöten. Mötena är öppna för alla 

inom ACA men först och främst avsedda för repre-

sentanter för grupperna samt servicegruppen. Det är 

gruppsamvetet under mötet som råder när praktiska 

beslut fattas. 

Servicekonferensen är inte någon högre auktori-

tet för ACA-grupperna. Servicegruppen utfärdar 

rekommendationer, oftast baserade på tidigare erfa-

renheter, för att värna om sammanhållningen inom 

ACA. Programmet baserar sig på tillit till en kärleks-

full högre kraft med traditionerna som vägledning. 

Servicekonferensen hålls inom ramen för traditio-

nerna, alltså bör endast personer som identifierar sig 

som vuxna barn tala på dessa evenemangna.


