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Sammanfattning  

Alkoholmissbruk påverkar inte bara missbrukaren själv utan även dennes anhöriga. 

Alkoholmissbruk är därför att betrakta som en familjesjukdom. Syftet med studien var att 

undersöka om barn till alkoholmissbrukare upplever känslor av skam och om de upplever 

stigmatisering. Vidare ville vi se om barnen, i så fall, gör någonting för att undvika detta.  Vår 

studie baseras på en kvalitativ metod där vi, utifrån en narrativ analys av sju självbiografier, 

försökt belysa författarens känslor, tankar och upplevelser under uppväxten. Med hjälp av 

dessa självbiografier skapas en djup inblick i författarnas uppväxt, upplevelser och känslor. 

Resultatet av vår studie består av två huvudkategorier; Skam och hemligheter/döljande. 

Resultatet av vår studie visar att barn till alkoholmissbrukare upplever skam och 

stigmatisering. Den skam och stigmatisering som alkoholmissbruket innebär för hela familjen 

leder till att alkoholmissbrukarens barn använder sig av olika strategier för att omgivningen 

inte ska uppmärksamma familjens situation. Denna studie fokuserar på att belysa situationen 

för barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik och vi har därför valt att inte gå 

in på hur eventuella åtgärder för att förändra detta kan se ut.  

 

Nyckelord: Alkoholmissbruk, barn till alkoholister, skam, stigma, informationskontroll, 

hemlighet.   
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1. Inledning och bakgrund 

De flesta skulle hålla med om att alla barn bör ha rätt till en trygg tillvaro under sin uppväxt. 

Det framgår också i 6:e kapitlet 1 § i föräldrabalken (1983:47) att;  

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 
sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling.  

Tyvärr finns det dock, enligt vår uppfattning, idag barn som växer upp i en tillvaro som 

präglas av känslor som otrygghet, rädsla och skam på grund av att minst en förälder 

missbrukar alkohol.  

 

I en rapport som Statens folkhälsoinstitut (FHI) sammanställde 2008 framgår att cirka 20 % 

av alla barn i Sverige växer upp med minst en förälder som konsumerar alkohol i en mängd 

som innebär en risk för dennes hälsa. I många fall kommer detta riskbruk också att påverka 

barnets hälsa. Dessa barn saknar en trygg och stabil tillvaro vilket kan komma att innebära 

stora påfrestningar för barnet. FHI skriver vidare i sin rapport att fokus inom familjer med 

missbruk läggs på missbrukaren själv och dennes hälsa och de konsekvenser som 

alkoholmissbruket innebär för barnen kommer då i vissa fall att glömmas bort (Statens 

folkhälsoinstitut 2008:6-9).    

 

Alkoholmissbruk kommer inte endast att innebära risker för både missbrukarens och dennes 

familjemedlemmars hälsa, utan kommer också innebära konsekvenser för familjen som helhet 

i mötet med andra människor. Någonting som frekvent dyker upp i studier som gjorts gällande 

barn som växer upp med alkoholmissbrukande föräldrar är känslor av skam. Skammen över 

missbruket kommer inte bara att upplevas av missbrukaren själv, utan även av dennes 

familjemedlemmar. Om omgivningen förlorar respekten för alkoholmissbrukaren på grund av 

dennes beteende och om missbrukaren och dennes familjemedlemmar uppfattas av 

omgivningen som avvikande från de normer och regler som finns i samhället kommer känslor 

av skam ofta att upplevas av alla medlemmar i familjen (Bennett 1995:19). Vidare finns en 

risk, om alkoholmissbruket blir känt av omgivningen, att en hel familj stigmatiseras. Detta 

beror på att stigma inte är någonting som enbart drabbar en individ som har ett missbruk, utan 

kommer många gånger också att drabba de som har en direkt koppling till individen i fråga 
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(Corrigan, Watson & Miller 2006:239). De individer som riskerar att bli stigmatiserade 

tenderar därför att använda sig av olika metoder för att på ett eller annat sätt passera som en 

icke-stigmatiserad. Genom att dölja sin situation, exempelvis genom att inte berätta något för 

omgivningen är det möjligt att i viss mån undvika stigmatisering (Glass, Mowbray, Link, 

Kristjansson & Bucholz 2013:3). Eftersom alkoholmissbruk ofta är en familjehemlig som av 

olika anledningar måste döljas för omgivningen tenderar barn till alkoholmissbrukare att 

tillhöra en grupp som inte uppmärksammas som en grupp som är i behov av hjälp (Murray 

1998:526).   

 

Att många barn växer upp med missbrukande föräldrar är, enligt vår uppfattning, ett stort 

problem i samhället, framförallt på grund av att dessa barn tillhör en grupp som inte blir 

tillräckligt synliggjord. Trots att en förälders alkoholmissbruk ofta innebär en otrygg och 

ohälsosam tillvaro för barn i familjen så läggs fokus främst på missbrukaren själv. Eftersom 

barn till alkoholmissbrukare ofta håller sin situation hemlig från omgivningen menar vi att det 

är intressant att se till om och i så fall på vilka sätt barn till alkoholmissbrukare försökt dölja 

sin situation från omgivningen. För att undersöka detta har vi valt att använda oss av sju 

självbiografier som alla är skrivna av personer som vuxit upp med minst en 

alkoholmissbrukande förälder.   
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med vår studie är att undersöka om barn till alkoholmissbrukare beskriver att de 

upplever skam och stigmatisering på grund av en förälders missbruk och om dessa barn i så 

fall använder sig av olika strategier för att undvika detta. Vi har valt att undersöka detta med 

hjälp av begreppen skam, stigma och informationskontroll.  

1.2 Frågeställning 

Uppsatsens huvudfråga som vi har arbetat med är: 

 

 Upplever barn till alkoholmissbrukare skam och stigmatisering och använder dessa sig 

i så fall av olika strategier för att undvika detta? 

 

För att kunna besvara vår huvudfråga har vi valt att använda oss av följande delfrågor:  

 
 Har författaren upplevt skam och stigmatisering? 

 Om författaren har upplevt skam och stigmatiering, hur beskrivs detta? 

 Om författaren upplevt skam och stigmatisering, har denne då gjort något för att 

undvika detta? 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenterar vi de tidigare studier som vi valt att använda oss av i arbetet med denna 

uppsats. I kapitel 3 lyfter vi fram de valda teoretiska utgångpunkter som vi anser är relevanta 

för vår undersökning. I kapitel 4 presenteras vår valda metod samt det empiriska material vi 

valt att använda oss av. I följande kapitel, kapitel 5, lyfter vi fram resultatet av vårt insamlade 

material och vi knyter även detta till våra valda teorier. I kapitel 6, vårt sista kapitel, avslutar 

vi med en diskussion samt några avslutande reflektioner.   
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör vi för tidigare studier som genomförts inom det valda området. Vi har 

valt sådan forskning som vi menar är relevant för vår undersökning och därför lagt fokus vid 

forskning som belyser situationen för familjer där alkoholproblematik förekommer. Vi belyser 

exempelvis forskning om familjestigma, den skam ett missbruk kan innebära för hela familjen 

och hur en förälders missbruk kan påverka dennes barn. Den forskning som vi redogör för 

nedan har sökts fram i Högskolan Dalarnas elektroniska bibliotek och i andra databaser, så 

som Google Scholar. Vi har valt att inleda detta avsnitt med en kortfattad beskrivning av 

missbruk. 

2.1 Vad är missbruk? 

Definitionen av vad ett missbruk är tenderar att skilja sig åt beroende på vem man frågar. År 

1972 genomförde National Council on Alcoholism and Drug Dependence en undersökning 

för att definiera alkoholism. Enligt denna definition är alkoholism en kronisk sjukdom som 

påverkas av genetiska, psykosociala och miljömässiga faktorer. Det är en gradvis ökande och 

dödlig sjukdom som karaktäriseras av en nedsatt förmåga att kontrollera sitt drickande och ett 

användande av alkohol som kan innebära konsekvenser för individen. Trots att denna 

definition finns så är det svårt att säga när en individ har ett alkoholmissbruk. Hur mycket en 

individ dricker, vart denne dricker eller vilka konsekvenser drickandet medför räcker inte för 

att diagnostisera en individ med ett missbruk då det finns många faktorer i livet som kan 

komma att påverka individers alkoholintag (Henderson Connell 2000:3-4). När det kommer 

till att dricka alkohol tenderar individer som inte har ett missbruk att uppleva negativa 

konsekvenser av alkoholen, exempelvis kommer många dagen efter att må fysiskt eller 

psykiskt dåligt. Det som skiljer missbrukaren från dessa individer är att missbrukaren 

fortsätter dricka, trots de konsekvenser alkoholen för med sig för denne. Drickandet blir 

någonting som missbrukaren inte har kontroll över (Henderson Connell 2000:8-9).  

 

De allra flesta lär sig redan tidigt i livet att det är viktigt med självkontroll. På grund av detta 

ses missbruk ofta som någonting skamligt och synen på missbrukaren som en opålitlig och 

oansvarig person är därför vanligt förekommande. Missbrukaren kommer ofta att uppfattas 

som en person med bristande karaktär och dålig moral och som själv är skyldig till sitt 

missbruk. Jämte dessa negativa bilder av missbrukaren som en viljesvag individ finns också 
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en annan bild. Detta är bilden av en person som drabbats av en fysisk och psykisk sjukdom 

som utan behandling kan leda till döden (Henderson Connell 2000:10).  

 

Forskning visar att missbruk är en avvikelse i hjärnan som vissa är mer benägna än andra att 

utveckla. Detta då genetiska, psykologiska och/eller miljömässiga faktorer spelar in. Dock 

handlar missbruk också om direkta val. Det räcker inte att dricka alkohol en gång för att 

utveckla ett beroende. Det krävs att individen själv väljer att dricka ofta för att denne ska 

utveckla ett missbruk. Detta betyder inte nödvändigtvis att missbrukaren själv är skyldig till 

sitt missbruk, däremot är det upp till missbrukaren själv att be om hjälp för att bli fri från det. 

Därför kan det vara relevant att se på ett alkoholmissbruk som en avvikelse i hjärnan som 

påverkas av inre och yttre faktorer, men också som ett eget personligt ansvar (Henderson 

Connell 2000:11).  

2.2 Barn till alkoholmissbrukare 

Forskning visar att barn till alkoholmissbrukare ofta har en rad yttre problem. Dels har 

forskare funnit att dessa barn har vissa svårigheter med det sociala samspelet. Exempelvis 

tenderar barn som växer upp i familjer med alkoholmissbruk i högre utsträckning än barn som 

inte gör det att bryta mot regler, ljuga och stjäla. De uppvisar också ofta ett mer aggressivt 

beteende än andra barn på så vis att de förstör saker, är högljudda och bråkiga. Vidare tvingas 

barn till alkoholmissbrukare också handskas med en rad inre problem i högre utsträckning än 

barn som inte växer upp i familjer med missbruksproblematik. Exempel på sådana inre 

problem som forskare funnit är att de ofta gråter, är nedstämda, oroliga, rädda, har en dålig 

självkänsla och känner sig värdelösa. De är också oftare blyga och tillbakadragna. Beträffande 

sociala relationer finns också skillnader mellan barn vars föräldrar är alkoholmissbrukare och 

barn vars föräldrar inte är det. Barn till alkoholmissbrukare har exempelvis svårare än andra 

barn att skapa och behålla nära relationer, så som vänskapsrelationer (Raj, Kumar, Sinha & 

Dogra 2012:137–143).  

2.3 Känslor av skam 

Det finns många olika uppfattningar om vilka anledningarna är till att ett alkoholmissbruk 

uppkommer. Ibland är det något inom personen själv som triggas igång, ibland kan det handla 

om den sociala och kulturella miljö individen växer upp i. Det kan bero på missbrukarens 

personliga erfarenheter eller på dennes familjemedlemmar. Oavsett vad som antas ha triggat 
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igång ett alkoholmissbruk finns ofta tankar kring att det är någon eller något som bidragit till 

att situationen ser ut som den gör, likväl som tankar kring huruvida någon hade kunnat göra 

något annorlunda för att ett alkoholmissbruk skulle ha kunnat undvikas. Mycket vanligt 

förekommande inom familjer med alkoholmissbruk är känslor av skam. En individ som har 

ett alkoholmissbruk känner ofta skam över själva missbruket eller skam över att denne inte 

klarar av att hålla sig nykter. Alkoholmissbrukarens familjemedlemmar kommer dock även de 

att drabbas av känslor av skam. Exempelvis känner anhöriga till en alkoholmissbrukare ofta 

skam på grund av att de har en missbrukare i familjen eller skam å missbrukarens vägnar 

(Bennett 1995:18–19). En annan anledning till att skammen blir tydlig även hos 

familjemedlemmarna till en alkoholmissbrukare är bland annat att anhöriga i vissa fall 

kommer att uppfattas av omgivningen som en bidragande faktor till själva missbruket eller 

som skyldiga till missbrukarens återfall (Corrigan, Watson & Miller 2006:244). 

2.4 Missbruk som familjesjukdom 

Ett alkoholmissbruk kommer inte endast att påverka missbrukaren. Missbruket kommer också 

innebära stora påfrestningar för missbrukarens familjemedlemmar. Med anledning av detta 

kommer alkoholmissbruk många gånger att betecknas som en familjesjukdom. Det handlar då 

om att alkoholmissbrukarens dysfunktionella beteende påverkar hela familjen negativt. Så 

länge missbrukaren har problem så kommer hela familjen att ha problem. Exempelvis 

kommer anhöriga till alkoholmissbrukare i högre utsträckning än andra att må psykiskt dåligt.  

Barn som växer upp med alkoholmissbrukande föräldrar tenderar vidare att ha dåligt 

självförtroende och vara ouppfostrade. Det är inte heller ovanligt att familjemedlemmar till en 

alkoholmissbrukare måste anpassa sig efter missbruket och därför tvingas välja bort saker i 

sitt liv för att istället finnas där för missbrukaren som tenderar att stå i centrum i familjen 

(Henderson Connell 2000:92–95).  

 

Att missbruk är en familjesjukdom beskrivs även tydligt i citatet nedan av Murray; 

One stone cast in to a pond of water causes ever-widening ripples around it. In the same way, 
alcoholism in one family member resonates through the family system, touching the lives of its 
members in countless ways. Alcoholism is a family disease. (Murray 1998:525). 
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2.5 Stigma och kontroll av information 

Forskning visar att alkoholmissbrukare är en grupp som i allra högsta grad riskerar att bli 

stigmatiserad. Detta beror kanske framförallt på att det finns en uppfattning om att ett 

alkoholmissbruk är missbrukarens eget fel och att denne bör ses som skyldig till sitt missbruk. 

Den stigmatisering individen med ett alkoholmissbruk upplever handlar om en medvetenhet 

om att deras tillstånd i många fall uppfattas som något skamligt och avvikande av 

omgivningen. Forskning visar också att individer som besitter ett stigma ofta utvecklar olika 

sätt på vilka de kan undvika att stigmat blir mer påtagligt för omgivningen. Exempelvis 

tenderar en individ med ett alkoholmissbruk att försöka hålla sitt tillstånd hemligt från 

omgivningen eller att undvika potentiellt jobbiga situationer som skulle kunna uppstå vid 

olika typer av social interaktion (Glass, Mowbray, Link, Kristjansson & Bucholz 2013:3). 

Barn till alkoholmissbrukare tenderar även de att inte berätta för någon om alkoholmissbruket. 

De kommer många gånger att se missbruket som en hemlighet som måste döljas för 

omgivningen. Detta på grund av de tidigt i livet fått lära sig att missbruket inte är något de bör 

tala högt om (Woodside 1998:646).   

2.6 Familjestigma 

Stigma är inte enbart någonting som kommer att påverka individen som besitter stigmat. Även 

dennes anhöriga kommer med stor sannolikhet att påverkas av stigmatisering. Detta kallas för 

familjestigma. I en studie om familjestigma har man jämfört stigma hos familjer där någon 

lider av en psykisk sjukdom med stigma hos familjer där någon lider av ett missbruk. 

Resultatet visar att missbrukaren och dennes familj, i högre utsträckning än den psykiskt sjuka 

och dennes familj stigmatiseras. Undersökningen visar också att missbrukaren och dennes 

familj upplever starkare känslor av skam än familjer där psykisk sjukdom förekommer. Detta 

på grund av att missbrukaren ofta ses som skyldig till uppkomsten av sitt stigma (Corrigan, 

Watson & Miller 2006).  

2.7 Barnen som en osynlig grupp 

Barn i familjer där det förekommer alkoholmissbruk tillhör en grupp som inte blir tillräckligt 

synliggjord (Woodside 1998:646). I september 2007 släppte Alkoholkommittén en rapport 

med namnet ”De bortglömda barnen: En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete 

för barn med missbrukande föräldrar”. I denna rapport ville alkoholkommittén belysa hur 
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rektorer i grundskolan och socialsekreterare ser på arbetet med barn till missbrukande 

föräldrar. Denna undersökning gemfördes med hjälp av telefonintervjuer med 100 

socialsekreterare och 100 grundskolerektorer i 100 kommuner i Sverige. Resultatet av denna 

undersökning visade att det stöd och den hjälp barn till missbrukare får är otillräcklig. I stor 

utsträckning saknas tydliga handlingsplaner och policys för hur man ska hantera och hjälpa 

dessa barn. Fler av de intervjuade personerna både inom skolor och inom socialtjänsten 

menade att samarbetet mellan de två i många fall är bristfälligt. Alkoholkommittén avslutar 

sammanfattning av undersökningens resultat med att skriva; 

Barnens behov av stöd har många gånger glömts bort, när samhällets fokus vid 
missbruksproblem ofta har legat på den missbrukande föräldern. Men att inte tillhandahålla 
tillräckligt stöd till barn i riskmiljöer är inte bara en beklaglig brist – det utgör ett brott mot 
barnkonventionens princip om att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Samhället måste 
kunna garantera barns rätt att leva sina liv i trygghet och ge dem stöd när alkohol eller droger 
förmörkar föräldrarnas relation till sina barn (alkoholkommittén 2007:4).   

2.8 Sammanfattning   

Det finns olika definitioner av missbruk, men det benämns bland annat som en kronisk 

sjukdom som påverkas av genetiska, psykosociala och miljömässiga faktorer. Däremot är det 

svårt att avgöra när en individ har ett missbruk. Det är inte en fråga om hur mycket någon 

dricker, utan snarare en fråga om dennes beteende kring drickandet som är det avgörande. Det 

finns vidare delade meningar i samhället vad gäller huruvida alkoholmissbruk kan ses som en 

sjukdom eller inte. En del hävdar att missbruk är en sjukdom som innebär att individen inte 

kan kontrollera sitt drickande, trots de negativa konsekvenser som alkoholen för med sig. 

Andra hävdar att alkoholmissbruk visar på bristande karaktär, dålig moral och låg 

självkontroll. Trots att alkoholmissbruk, enligt forskning, är en avvikelse i hjärnan så handlar 

det också om aktiva val. Det tar tid att utveckla ett missbruk och därför ligger ett visst ansvar 

också på individen själv..   

En individs alkoholmissbruk kommer att föra med sig negativa konsekvenser för dennes 

familjemedlemmar och alkoholmissbruk kallas därför ibland för en familjesjukdom. En 

familjemedlems missbruk tenderar att stå i centrum i familjen och dennes beteenden påverkar 

hela familjen negativt. Exempelvis visar forskning att anhöriga till alkoholmissbrukare, i 

högre utsträckning än andra, riskerar att utveckla depressioner. Dessutom visar 

undersökningar att barn till alkoholmissbrukare tenderar att må psykiskt sämre än barn som 

växer upp i familjer där det inte förekommer missbruk. Vidare har barn till 
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alkoholmissbrukare ofta svårt för sociala relationer, exempelvis har de svårt att få och behålla 

vänner.   

Trots att alkoholmissbrukaren själv såväl som dennes barn många gånger lever under 

ohållbara förhållanden så väljer de att inte berätta för någon utanför familjen om den 

problematik som finns i hemmet. Alkoholmissbruket är en familjehemlighet, något som sker 

bakom stängda dörrar och ofta har barnen redan tidigt i livet lärt sig att missbruket är något 

omgivningen inte bör känna till.  

Fokus inom familjer med missbruk läggs ofta på missbrukaren själv och dennes problem och 

därför blir missbrukarens familj, bland andra barnen, en grupp som till viss del glöms bort.    

Alkoholmissbruk innebär ett stigma för individen och denne utvecklar ofta olika metoder för 

att undvika att stigmat blir uppmärksammat av omgivningen. Eftersom en familjemedlems 

missbruk även innebär att dennes familjemedlemmar riskerar att stigmatiseras menar vi att det 

är intressant att se om även barn till alkoholmissbrukare använder sig av olika metoder för att 

undvika stigmatisering. Vi anser att Scheffs teori om skam och Goffmans teorier om stigma 

och informationskontroll blir fruktbara i vår studie om barn till alkoholmissbrukare. Dessa 

teorier ser vi som användbara verktyg för att förstå och belysa situationer beskrivna i de 

självbiografier vi valt att använda som empiriskt material i vår undersökning.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretiska utgångspunkter har vi i arbetet med denna studie valt att använda oss av 

Thomas J. Scheffs teori om skam och Erving Goffmans teorier om stigma och 

informationskontroll. Detta då vi anser att dessa teorier lämpar sig väl som verktyg för att vi 

ska kunna uppnå vårt syfte med studien. I detta kapitel kommer vi att presentera dessa teorier.  

3.1 Skam 

Thomas J. Scheff menar att det är möjligt för de allra flesta att läsa av andra individers 

känslor. Exempelvis är det relativt lätt att avgöra om en person är arg utifrån hur denne 

agerar. Det är genom att vi lär oss hur olika känslor kommer till uttryck som vi också lättare 

kan förstå dem. Utifrån en individs agerande är det möjligt för oss att till viss del förstå vad 

eller hur denne känner. Det är exempelvis möjligt att se på en individ om denne är ledsen, 

glad, äcklad, arg och så vidare för att vi vet, eller tror att vi vet, hur just den typen av känsla 

uttrycks. Däremot menar Scheff att det inte räcker att bara se till individen för att förstå varför 

denne känner som den gör. Det är minst lika viktigt att förstå den sociala kontext som känslan 

uppstår i för att vi ska förstå hur människors känslor egentligen fungerar. (Scheff 2000:84–

85).  

 

Skam är en känsla som för med sig en rad andra olika känslor, så som förlägenhet, pinsamhet, 

blyghet eller känslor av misslyckande. Vidare är skam en känsla som figurerar i all social 

interaktion. Trots att känslor av skam inte uppstår i alla möten individer emellan så finns alltid 

risken för skam närvarande (Scheff 2000:96). I en situation där känslor av skam uppstår 

handlar det ofta om att den drabbade på ett eller annat sätt har förlorat viss respekt från 

omgivningen, på grund av att dennes beteende setts som avvikande (Scheff 2000:97). 

 

Känslor av skam uppstår ofta när en individ ”tappar ansiktet” i sociala situationer. Alltså när 

denne på något sätt gör bort sig i en social situation. Det är dock inte alltid endast individen 

som gör någonting pinsamt som drabbas av känslor av skam, utan också människor runt 

omkring. Att också andra kommer att drabbas av känslor av skam på grund av att en person 

gör bort sig menar Scheff beror på att det är möjligt för oss att identifiera oss med varandra. 

Exempelvis kan man därför tänka sig att individer undviker att skämma ut andra, inte på 

grund av att de vill vara snälla, utan snarare på grund av att de själva vill undvika skam.  Dock 

menar Scheff att det finns en mer grundläggande anledning till att individer upplever skam i 
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samhället. Han menar att de regler som finns om hur vi ska bete oss i samhället är en del av 

oss. I samhället finns alltså uppföranderegler och det är dessa som styr hur vi bör agera i olika 

sociala situationer. När människor avviker från de regler som finns gällande rätt och fel 

beteenden i samhället kommer icke-avvikande individer att känna sig kränkta. Scheff menar 

att individer med avvikande beteende därför ofta kommer att ses som skyldiga till ett brott 

mot samhällets uppförandekontrakt (Scheff 1999:47–48).   

3.2 Stigma 

Erving Goffman var professor i sociologi och antropologi och skrev i boken ”Stigma – Den 

avvikandes roll och identitet” om den avvikandes roll i samhället. Begreppet stigma användes 

från början av grekerna och innebar att olika tecken skars eller brändes in i kroppen på 

personer som ansågs avvikande. Med hjälp av detta kroppsliga tecken kunde då andra se att 

personen var någon som skulle undvikas. Goffman skriver att begreppet stigma fortfarande 

används, men att det idag används på ett annat sätt än tidigare. Goffman skriver; 

I våra dagar används termen i stor omfattning i en betydelse som närmar sig den ursprungliga, 

men som snarare avser själva olycksödet än dess kroppsliga kännetecken (Goffman 2014:9).  

I varje samhälle finns olika kategorier av människor och det är också individerna i samhället 

som avgör i vilken kategori en annan individ ingår. Genom ett första intryck placeras en 

person i en viss kategori beroende på hur denne uppfattas av omgivningen. Redan utifrån ett 

första intryck tillskrivs personen en viss karaktär. Skulle individen senare visa sig besitta vissa 

egenskaper som gör denne olika andra individer som placerats inom samma kategori så 

kommer denne att uppfattas som avvikande. Att få stämpeln som avvikande innebär alltså 

stigma. Goffman använder begreppet stigma på sådant som är misskrediterande, alltså sådant 

som anses vara avvikande och sådana egenskaper som inte är önskvärda. Alkoholmissbruk är 

ett så kallat karaktärsstigma. Detta innebär att personen med denna typ av stigma anses ha en 

bristande karaktär, saknar viljestyrka och inte lever upp till de sociala förväntningar som finns 

i samhället (Goffman 2014:9–13). En alkoholmissbrukare är en social avvikare som inte följer 

den sociala ordningen i samhället. De avviker inte på så sätt att de exempelvis har någon form 

av synligt handikapp utan på grund av att de är en grupp som inte utnyttjar de möjligheter som 

finns i samhället (Goffman 2014:155). 
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Det är dock inte endast personen som besitter ett stigma som drabbas, utan också människor i 

dennes närhet. Enligt Goffman kommer stigma att drabba personer som har ett socialt band 

till den stigmatiserade, så som exempelvis anhöriga (Goffman 2014:38–39). Därför kommer 

även en alkoholmissbrukares stigma att påverka dennes familjemedlemmar. 

 

Goffman hävdar att det rent sociologiskt sett är mest relevant att se till vilken placering 

stigmatiserade personer har fått i den sociala strukturen. Nedan följer ett citat av Goffman 

som vi menar belyser detta;  

Sociologiskt sett är det centrala problemet för dessa grupper deras inplacering i den sociala 

strukturen; de omständigheter dessa människor möter i den direkta interaktionen med andra är 

blott en del av problemet, och för övrigt något som inte kan förstås utan hänsyn till den 

historiska bakgrunden och den politiska utvecklingen, samt till gruppens nuvarande politik 

(Goffman 2014:137). 

En misskrediterad individ är enligt Goffman en person som besitter ett stigma som är direkt 

uppenbart för omgivningen. Det kan exempelvis handla om någon form av missbildning 

(Goffman 2014:12). En individ som har ett stigma som inte är uppenbart för omgivningen 

faller under den kategori som Goffman kallar misskreditabel. Detta innebär att individen 

besitter ett stigma som inte vid första anblick kan uppfattas av omgivningen. För en person 

som är misskreditabel innebär mötet med andra inte att försöka kontrollera eventuella jobbiga 

situationer som kan uppstå på grund av stigmat utan istället om att på olika sätt försöka dölja 

sitt stigma. Det handlar om att bestämma vem eller vilka som får och inte får känna till 

stigmat. Det blir en fråga om huruvida individen väljer att spela teater för omgivningen eller 

inte (Goffman 2014:51).  

3.3 Informationskontroll 

Alla individer kommer, så långt det är möjligt, att sträva efter att uppfattas som normala, 

alltså icke-avvikande. Eftersom normalitet är nära förknippat med fördelar i samhället 

kommer den misskreditabla och den misskrediterade, i situationer där de ges möjlighet att 

passera som normala, att försöka göra just detta (Goffman 2014:84). Goffman använder sig av 

begreppet informationskontroll och menar med detta att en stigmatiserad individ kontrollerar 

den information som omgivningen får angående dennes stigma. En individ som är 

misskreditabel, alltså en individ som inte har ett stigma som är direkt uppenbart för andra kan 

komma att använda sig av metoder för att dölja sitt stigma för omgivningen. Den första 
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metoden Goffman lyfter fram är att stigmatiserade individer kan komma att dölja de tecken 

som är direkt förknippade med stigmat. Vidare kan dessa individer använda olika hjälpmedel 

för att försöka avidentifiera det stigma de har. Goffman beskriver ett exempel med en bödel 

som hade sin familj med sig när han var ute i samhället då ingen kunde tro att en man som 

höll en liten pojke i handen var en bödel som till vardags hängde mördare (Goffman 

2014:102–104). En annan metod som den misskreditabla kan använda sig av är att använda 

sitt stigma som tecken på en egenskap som inte är lika stigmatiserande. Det kan exempelvis 

handla om att en person som hör dåligt istället kan låtsas att denne är ointresserad av vad som 

sägs (Goffman 2014:105). Vidare kan den misskreditabla själv välja vilka individer i dennes 

omgivning som får veta om stigmat och vilka som inte får det. Här är det vanligast att 

individen som besitter ett stigma väljer att berätta om detta för en liten grupp människor, 

medan resten av omgivningen förblir ovetande. Relationer som den misskreditabla haft redan 

innan denne fick sitt stigma kan dock förbli oförändrade trots att stigmat blir känt. Att berätta 

om sitt stigma för personer som det redan finns en nära relation till kan visserligen innebära 

att den misskreditabla blir avvisad, men denne kommer då i alla fall ses som ärlig (Goffman 

2014:106). Det är inte heller ovanligt att en misskreditabel individ väljer att undvika nära 

relationer då dessa relationer ofta medför att den misskreditabla måste dela med sig av sådan 

information om sig själv som denne helst inte delar med sig av. Genom att dra sig undan från 

sociala sammanhang och till viss mån avskärma sig från omgivningen riskerar den 

misskreditabla individen inte att avslöja sitt stigma i lika hög utsträckning (Goffman 

2014:110–111).        

3.4 Sammanfattning 

Genom att läsa av en individs sätt att agera är det relativt enkelt att bli uppmärksam på hur 

individen känner. Om en person gråter kan vi exempelvis anta att personen i fråga är ledsen, 

om personer slår och sparkar på saker kan vi anta att personen är arg och så vidare. För Scheff 

är detta dock inte tillräckligt, utan enligt honom krävs också att den sociala kontext där 

känslan uppstår tas i beaktande. Skam är en känsla som exempelvis uppstår i situationer som 

uppfattas som pinsamma eller i situationer då individer känner sig misslyckade. Skammen är 

närvarande i alla sociala situationer där en invid kommer i kontakt med en annan individ, inte 

på grund av att alla individer konstant känner skam i mötet med andra utan på grund av att det 

alltid finns en risk för att känslor av skam ska uppträda. Att skammen uppträder i sociala 

situationer handlar oftast om att en individ har förlorat omgivningens respekt av någon 
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anledning men känslor av skam kan också uppstå hos en individ på grund att någon annan i 

omgivningen gjort bort sig. Att människor känner skam på grund av någon annans agerande 

beror på att vi kan identifiera oss med varandra. 

I samhället finns olika uppföranderegler som bör följas. Dessa regler handlar om hur man bör 

eller inte bör agera i sociala sammanhang. Om en person inte följer dessa regler så kommer 

denne med stor sannolikhet att uppfattas som avvikande och annorlunda, vilket kan leda till 

skam hos individen själv och/eller hos andra.   

Stigma är en form av avvikande attribut. Det är inte nödvändigtvis ett kroppsligt tecken som 

syns utanpå en person och som är uppenbart för omgivningen utan kan också vara dolt och 

uppmärksammas först då omgivningen på något sätt märker att individen med stigmat har 

någon avvikande egenskap. Enbart genom att se på en individ kan denne oftast placeras i en 

kategori i samhället bestående av liknande individer. Om det blir uppenbart för omgivningen 

att personen skiljer sig från de övriga medlemmarna i kategorin kommer denne uppfattas som 

avvikande och stämplas som sådan – då uppstår också stigmatisering. Personen kommer att 

ses som annorlunda och denne kommer att riskera att hamna i ett utanförskap på grund av sitt 

stigma.  

Då stigmatisering är något som de flesta vill undvika är det möjligt att en person med ett 

stigma försöker dölja detta för omgivningen. Genom att, på olika sätt, kontrollera den 

information som omgivningen får om dennes stigma är det också möjligt att undvika att bli 

stigmatiserad. 
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4. Metod och material 

Vi har i vårt arbete valt att använda självbiografier som empiriskt material. Enligt vår vetskap, 

utifrån det som framkommit under arbetets gång, har det inte genomförts några studier om 

barn till alkoholmissbrukare i Sverige där forskaren valt att se till skam, stigma och 

informationskontroll utifrån självbiografier. I de studier som finns idag inom området har 

forskare framförallt använt sig av intervjustudier eller enkätundersökningar. Vi menar att vi 

genom att genomföra en narrativ analys av självbiografierna kan få en djupare förståelse och 

mer detaljerade beskrivningar av barnens verklighet än vad vi fått om vi genomfört intervjuer. 

Nedan presenteras hur vi praktiskt valt att gå tillväga i arbetet med studien.  

4.1 Undersökningsdesign 

Då syftet med vår studie är att undersöka om barn till alkoholmissbrukare själva beskriver att 

de upplevt skam och stigmatisering och om dessa barn i så fall använt sig av olika strategier 

för att undvika detta har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Bryman (2011) skriver 

att fokus inom den kvalitativa forskningen ligger vid ord och vid hur människor själva 

beskriver sin sociala verklighet (Bryman 2011:40–41). Vi anser därför att en kvalitativ metod 

är det bästa tillvägagångssättet för oss för att nå vårt syfte.    

4.2 Urval 

Vårt empiriska material består av självbiografier. De kriterier vi utgått ifrån då vi valt de 

aktuella självbiografierna är först och främst att böckerna är skrivna av individen själv och att 

det inte är någon annan författare som skrivit deras berättelser åt dem. Detta då det idag är allt 

vanligare att individer använder sig av ”spökskrivare” vilket kan komma att påverka 

autenticitetkravet (Bryman 2011:491). För att avgränsa oss har vi valt att enbart använda oss 

av svenska författare, då vi menar att det för oss är intressant att se till hur situationen sett/ser 

ut i Sverige. Vi har dessutom avgränsat oss ytterligare genom att använda oss av 

självbiografier som publicerats inom de senaste tio åren, alltså som kommit ut mellan 2005 

och 2015. De böcker vi valt utspelar sig alla mellan 1970-talet och 2000-talet. Utifrån valet av 

självbiografier som behandlar de senaste 40 åren kan vi också se om författarnas 

beskrivningar av en liknande barndom skiljer sig åt beroende på när de vuxit upp.  Vi har 

också valt att endast använda oss av självbiografier där författarna bott större delen av sin 
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uppväxt med minst en biologisk förälder och därför valt bort självbiografier där författarna 

varit placerade i exempelvis forsterhem under största delen av sin uppväxt.  

4.3 Materialinsamling 

Självbiografierna söktes fram i databasen LIBRIS. Vi använde sökord som alkoholism, 

missbruk, självbiografi, svenska, barn som far illa, barn till alkoholister (se bilaga 1). Här föll 

då exempelvis självbiografier som inte var skrivna av svenska författare och självbiografier 

som var skrivna av författare som bott hos någon annan än föräldern/föräldrarna under större 

delen av sin uppväxt bort.  Våra sökningar resulterande i sju självbiografier som vi ansåg var 

relevanta för vårt syfte och vår problemformulering, som alla var utgivna mellan år 2005 och 

år 2015 och som är skrivna av författare som vuxit upp under 1970- till 2000-talet (se bilaga 

2).   

4.4 Analys av självbiografier 

Bryman menar att en narrativ analys passar bra när det kommer till analyser av exempelvis 

livshistorier och livsberättelser. En narrativ analys är en analysmetod som är känslig för 

situationer upplevda under en viss tid. Vid en narrativ analys är man som forskare mer 

intresserad av att veta hur människor upplever händelser som de har varit med om, än att 

lägga vikt vid själva händelsen i sig. Vid narrativa analyser blir individers beskrivningar av 

händelser det intressanta för forskaren (Bryman 2011:530–532). Eftersom vi är intresserade 

av att lyfta fram och belysa författarnas egna beskrivningar av händelser och känslor under 

barndomen anser vi att en narrativ analys är det bästa tillvägagångssättet för oss.  

4.5 Genomförande av analys 

Steg 1 

 
Första steget i arbetet med vårt material var att läsa igenom de valda självbiografierna. Alla 

självbiografier lästes av oss båda då vi menar att det är av vikt att vi båda är insatta i alla de 

livsberättelser som vi kommer att arbeta med i denna studie.  
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Steg 2 

 
Nästa steg var att läsa självbiografierna igen men denna gång med studiens syfte i tankarna. 

Vi valde här att markera sådant som vi uppfattade som relevant för vår studies syfte utifrån 

kategorier. Dessa kategorier valdes utifrån återkommande beskrivningar av känslor, tankar 

och upplevelser. Exempelvis beskrevs ett flertal situationer som innebar skam och utifrån 

dessa bildades kategorin skam. Vidare beskrevs situationer där författarna försökt undvika att 

uppfattas som annorlunda och utifrån sådana exempel i böckerna skapades kategorin 

hemligheter/döljande.  

 

Steg 3 

 
Det sista steget var sedan att jämföra de olika situationerna som författarna beskrev med 

varandra. Här såg vi bland annat till likheter och skillnader mellan de upplevelser och känslor 

som författarna beskriver att de haft under sin uppväxt. Detta gjorde det möjligt för oss att 

lyfta fram relevanta citat utifrån våra kategorier.   

4.6 Etik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inbegriper fyra huvudkrav som alltid skall tas i 

beaktande. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010). Vad gäller de etiska överväganden som ska tas vid 

vetenskaplig forskning så har vi tagit dessa i beaktande. Däremot har vi, utifrån vårt val av 

självbiografier som empiriskt material, inte behövt förhålla oss till dessa i vår studie.   

4.7 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes då syftet med studien är att belysa författarnas egna upplevelser av 

sin sociala verklighet. Vidare har vi valt att använda oss av självbiografier som empiriskt 

material vilket innebär både fördelar och nackdelar. Valet av självbiografier bottnar i att 

ämnet vi valt är av känslig karaktär och vi menar att valet av självbiografier, snarare än 

kvalitativa intervjuer, innebär färre etiska aspekter att tänka på. Författarna har själva valt att 

låta sina berättelser publiceras och finnas till för allmänhetens beskådan och de har vidare valt 

att dela med sig av sådant som de vill dela med sig av. Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt 

att vara medveten om att frågor som ställs kan komma att röra upp en hel del känslor och 
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tankar hos intervjuersonen som denne inte räknat med. Det är då som intervjuare viktigt att 

kunna hantera en potentiellt jobbig situation (Trost 2010:123). Genom att vi valt att använda 

oss av självbiografier i arbetet med denna studie kan vi undvika att röra upp jobbiga känslor 

och tankar som skulle kunna uppstå vid en intervju. Vidare valdes en narrativ analysmetod då 

detta innebär att fokus ligger vid hur en individ har upplevt en situation snarare än den 

upplevda situationen i sig (Bryman 2011:530). I arbetet med denna studie har det för oss varit 

relevant att se till hur författarna beskriver att de har upplevt, känt och tänkt i olika situationer 

och därför har fokus för oss inte hamnat på vad som har hänt utan snarare hur författarna känt 

när någonting har hänt.  

 

Enligt Bryman (2011) är det vid forskning viktigt att tänka på informationskravet, alltså att 

deltagarna ska vara medvetna om att de när som helst kan välja att inte delta i studien 

(Bryman 2011:131). I och med att självbiografierna är publicerat material och att vi därför 

inte har någon kontakt med författarna under arbetets gång finns heller ingen risk att dessa 

väljer att inte delta i studien. Vårt resultat kommer därför inte att påverkas av exempelvis 

avhopp.  

 

Som ovan nämnt finns också en del nackdelar med valet av självbiografier. Autenticitetkravet 

är av vikt vid användning av självbiografier och innebär att den påstådda författaren verkligen 

är den som har skrivit boken. Vad gäller självbiografier förekommer det ibland att någon 

annan skrivit boken under författarens namn. Trovärdigheten är också något att ta hänsyn till 

vid användning av självbiografier i en studie. Ett problem när det kommer till bokens 

trovärdighet är hur hög sanningshalten i det som skrivs faktiskt är och om det som skrivs 

faktiskt skildrar de känslor och tankar som författaren upplevt. Vidare är det inte ovanligt att 

författare till självbiografier har ett visst rykte att tänka på, och därför väljer att lyfta fram 

sådant som är fördelaktigt, och då möjligtvis väljer att inte lyfta fram sådant som kan komma 

att påverka de själva negativt (Bryman 2011:491). I de självbiografier som vi valt att använda 

oss av framgår ingenstans att det skulle vara någon annan än den som utger sig för att vara 

författaren som skrivit boken. Vad beträffar trovärdigheten och tankar kring huruvida 

författarna verkligen upplevt det som de skriver att de upplevt, känt så som de skriver att de 

känt och tänkt så som de skriver att de tänkt så har vi valt att utgå ifrån att författarna i sina 

berättelser varit så ärliga och rättvisa som de kunnat vara.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt lyfter vi fram analysen av vårt material och resultatet av vår studie. Resultatet 

presenteras utifrån två kategorier som vi har valt att stärka med hjälp av valda citat från de 

olika självbiografierna vi använt oss av. Vi börjar med en kort redogörelse för vad de olika 

själbiografierna handlar om och presenterar senare vad vi med hjälp av dessa och våra 

teoretiska utgångspunkter kommit fram till.  

 

Eriksson, T. (2010). Vi har ju hemligheter i den här familjen: En självbiografi. Stockholm: 

Ponto Pocker (284 sidor). 

 
Eriksson föddes år 1989 i Enskede. Under mellanstadiet förstod hon att hennes mamma inte 

var som andra föräldrar, hon var alkoholist. Erikssons uppväxt präglades av bråk och skrik, 

sömnlösa nätter, oro och ångest. Med mammas missbruk ständigt i centrum försökte Eriksson 

finna en balans mellan livet som tonåring och kraven på att finnas där för sin alkoholiserade 

mamma med allt från besök på behandlingshem och psykakuten till självmordsförsök.  

Tillsammans med sin pappa och sin bror försökte hon hantera en otrygg och ostabil vardag.  

 

Feldt, F. (2011). Felicia försvann. Stockholm: Månpocket (187 sidor). 

 
Feldts uppväxt under 70-talet präglades av alkohol, fester, bråk och lögner. Hon växte upp 

med sin mamma, en författarinna som främst skrev böcker om barnuppfostran. Feldts pappa 

fanns inte längre med i bilden men hennes mamma hade gott om pojkvänner under åren. I 

boken skriver Feldt om sina upplevelser och känslor kring att växa upp med en mamma som i 

rampljuset visade en bild av sig själv och sin familj som var allt annat än den riktiga.  

 

Gustafsson, S. (2006) Maskrosungen. Malmö: Bra böcker AB (255 sidor). 

 
Gustafsson växte upp under 70-talet med en psykiskt sjuk mamma som spenderade alla 

pengar på alkohol och cigaretter. I takt med att Gustafsson blev äldre blev hennes mamma allt 

sämre och trots anmälningar från omgivningen till socialtjänsten levde Gustafsson kvar i en 

otrygg tillvaro. Gustafsson placerades tids nog hos sin pappa som även han levde med ett 

alkoholmissbruk. I Gustafssons bok beskrivs smärtan av att växa upp med en sjuk mamma, 

upprördheten över att skydda en mamma som inte fanns där för att skydda henne men också 

kampen för klara av vardagen. 
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Linderborg, Å. (2007). Mig äger ingen. Stockholm: Atlas (294 sidor). 

 
Liderborg växte upp under 70-talet med sin pappa. Han arbetade hårt på Metallverken i 

Västerås om dagarna och drack alkohol när han var ledig. Tidigt under sin uppväxt såg 

Linderborg upp till sin pappa, men när alkoholen tog allt större plats i hans liv förändrades 

detta. Känslor av kärlek byttes ut mot tankar om att det vore bäst att pappan dog, för allas 

skull. Det är en berättelse som skildrar Linderborgs tankar om en fantastisk pappa som sjönk 

allt djupare ned i ett missbruk.  

 

Sandstedt, S. (2014). Förlorad. Självutgiven (186 sidor). 

 
Sandstedt växte upp under 90-talet med sin mamma, pappa, syster och bror. Första gången 

Sandstedt förstod att hennes pappa hade ett alkoholmissbruk var hon sju år gammal. I boken 

beskriver Sandstedt familjens ständiga kamp för att hålla missbruket hemligt för omgivningen 

genom att bygga upp fasader. Hon beskriver ilskan över att människor i omgivningen inte 

gjorde någonting, inte hjälpte. Hon beskriver känslan av hopplöshet och hur hon gång på gång 

har tvingats skydda sin missbrukande pappa.  

 

Sundström, J. (2014). Håll käften unge! Stockholm: Lindskog Förlag (149 sidor). 

 
Sundström föddes på 60-talet och bodde till en början med sin mamma och pappa som båda 

missbrukade alkohol. Föräldrarna skiljde sig och Sundström fick bo med sin mamma.  

Sundström beskriver slagsmål, vakna nätter med fester i hemmet och en ständig känsla av 

skuld över sin mammas missbruk. Trots detta beskriver Sundström också hur uppväxten 

präglats av en enorm kärlek. 

 

Wahl, H. (2014). Kärleksbarnet: En berättelse om alkohol, bingo och brutna löften. 

Stockholm: Norstedts (280 sidor). 

 
Wahl föddes år 1964 och bodde under första tiden av sin uppväxt med båda sina föräldrar. 

Moderns alkoholmissbruk och pappans frånvaro ledde till en vardag full av oro, rädsla och 

tårar. Hundvalpar som köptes men lämnades bort, pengar som utlovades efter ett år utan godis 

spelades upp på bingo, fester med fulla vuxna i sommarstugan och självmordsförsök har 

präglat uppväxten i denna dysfunktionella familj.  
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Nedan presenteras de kategorier som vi funnit i självbiografierna genom återkommande 

beskrivningar av upplevelser, känslor och tankar hos författarna. Här knyter vi också vårt 

empiriska material till de valda teoretiska utgångspunkterna. Nedanstående kategorier är 

således grunden till de valda citat som lyfts fram i kapitlet. 

 

Kategorier 

 
 Skam  

 Hemligheter/döljande 

5.1 Skam 

Enligt Scheff uppstår känslor av skam när en individ ”tappar ansiktet”, när en individ gör 

något som av omgivningen upplevs som avvikande från det uppförandekontrakt som finns i 

samhället. Känslor av skam behöver dock inte enbart uppelvas av personen som gjort något 

avvikande utan även andra i omgivningen kan uppleva skam på grund av uppträdandet. Detta 

på grund av att människor kan identifiera sig med varandra (Scheff 1999:47–48).  

Vårt resultat visar att skammen blir mest påtaglig i situationer där föräldern eller föräldrarna 

agerar avvikande i offentliga miljöer. Det är framförallt i situationer där andra människor 

lägger märke till att föräldern, eller föräldrarna, beter sig på ett sätt som strider mot de normer 

och regler som finns i samhället som författarna beskriver känslor av skam. I fem av de sju 

valda självbiografierna beskriver författarna specifika situationer som inneburit skam. Citaten 

nedan är alla sådana exempel.  

Mamma tände en cigarett innan vi kom ut från stationen. Hon stannade i trappan, vinglade till, 
försökte tända flera gånger innan cigaretten tog eld. En äldre man tittade snett på henne och 
hon gav honom en iskall blick tillbaka. Jag stod några meter ifrån henne, kände hur hatet fyllde 
mig. Fan vad äcklig hon var […] Tunnelbanan kom in [… ] Mamma rotade i väskan och fick 
fram en tetra med vin, öppnade den och tog en klunk. Jag gapade av förvåning. Trodde inte att 
det var sant […] Jag vände ryggen åt mamma, såg ut genom fönstret och önskade att jag var 
någon annanstans. Vilken annan plats på jorden som helst (Eriksson 2010:95–96).   

Jag har inget annat val än att försöka få med mamma hem. Jag tar i allt vad jag förmår och 
lyckas till slut få upp henne på sina vingliga ben. Jag försöker dölja hennes bröst med min tröja 
samtidigt som hon hänger över mig som en trasdocka. När vi kommer till hamnen stirrar 
fiskargubbarna på oss, men ingen kommer och hjälper mig. Jag skäms gränslöst över mamma 
som är full och som bara har trosor på sig. Håret är rufsigt och mascaran har runnit. Hela 
situationen är förfärlig. Jag skulle inte ha lämnat mamma ensam kvar i stugan! Dumma, fula, 
idiotiska mig! Hur kan du göra så mot mamma? Med mamma hängande över mig går vi längs 
grusvägen. En bil kör förbi oss och jag tittar bort för att dölja mitt ansikte (Sundström 
2014:107–108). 
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Nu började jag bli orolig eftersom mamma hade pratat mycket för sig själv i flera dagar. Bara 
hon inte gjorde något pinsamt. Bara jag slapp skämmas för henne […] Jag stirrade på henne 
och bad, bad och bad att hon skulle vara tyst […] Obemärkt hasade jag över till sittplatsen 
närmast fönstret. Om hon skulle få för sig att göra något knäppt kanske ingen skulle förstå att 
vi åkte ihop… I rulltrappan började det. ´Din förbannade idiot!´´ Är du så jävla dum?´ 
skrattade hon elakt [… ]Väl ute på gatan fortsatte hon att prata för sig själv. Jag försökte göra 
mig osynlig. (Gustafsson 2006:92–94).  

På vårarna ställde pingstvännerna upp ett tält på ängen intill vår gård och under några kvällar 
var ingenting sig likt. Tältet fylldes av nyfikna, mest barn. Det var spännande att se religiösa 
människor […] Ett år gick en blond tjej runt och samlade in kollekt, när någon plötsligt 
busvisslade högt på henne. Alla vände sig om för att se vem som betedde sig så opassande. Det 
var pappa. Han stod med skjortärmarna prydligt uppkavlade längst bak bland en massa andra 
män och skämde ut sig (Linderborg 2007:147).  

Jag ser i mörkret att mammas mascara har runnit till ett trådigt draperi i ansiktet och att hon 
fortfarande gråter. Är det för att Stellan (mammans pojkvän) slog henne förut? Det var ju så 
pinsamt. Mitt bland folk och allt. Jag skämdes för att han gjorde det så öppet (Felt 2011:59).    

Sandstedt och Wahl skiljer sig från övriga författare på så sätt att de inte beskriver direkta 

situationer där föräldern eller föräldrarna agerat på ett avvikande sätt i specifika offentliga 

situationer. Sandstedt beskriver mer generellt hur hon känt skam på grund av sin pappas 

missbruk. 

Det är många pinsamheter som hänt i och med min fulla pappa, när han gjort bort sig på en 
fest, när mina klasskompisars pappa nämnde min fulla pappa och så vidare (Sandstedt 
2014:165).  

Wahl beskriver inte någon situation där förälderns beteende har uppfattats som annorlunda av 

omgivningen. Detta beror dels på att föräldrarna, när de var påverkade, var tillsammans med 

andra som även de drack,  

De blev fulla innan de hade börjat äta. Jag tror att Gittan (mammans väninna) och mamma 
hetsade varandra, om hon tar ett glas till så är det okej och då kan jag ta ett till och om hon tar 
en snaps till så kan jag också ta och hoppsan nu skulle vi visst skåla och oj nu var det tomt i 
glasen… Det är sorgligt att se kvinnor som är alkisar. Det är förnedrande och äckligt och 
sorgligt. Jag skämdes å deras vägnar. Som de bar sig åt (Wahl 2014:120).  

och dels på grund av att föräldrarna, när de var påverkade, inte var på offentliga platser. 

Exempelvis beskriver Wahl att hennes föräldrar inte dök upp på hennes konfirmation för att 

de hade druckit.  

Och kyrkan var fylld till sista bänk med stolta mammor och pappor och syskon och kusiner och 
farmödrar med vita näsdukar. Men ingen var där för min skull. Mamma låg hemma och var 
full. Eller deprimerad. Eller både och. Pappa hade sagt att han skulle komma, men det hade han 
inte gjort. Jag hade tittat och tittat och tittat. Ingen pappa (Wahl 2014:160).   

Att skam är en känsla som uppstår hos författarna då deras föräldrar agerar avvikande i 

offentliga situationer är något vi kan se i majoriteten av självbiografierna. I fem av våra sju 
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valda självbiografier är det just det avvikande beteendet hos föräldern i offentliga situationer 

som varit orsaken till den upplevda skammen hos författarna. I de två övriga självbiografierna 

framgår ändå känslor av skam men då inte på grund av att ett avvikande beteende har 

uppmärksammats av omgivningen i en specifik situation. Vi menar att alla författares 

beskrivningar av upplevd skam går att koppla till Scheffs teori om skam på så vis att barnens 

skam kommer ur att föräldrarna bryter mot samhällets uppförandekontrakt (Scheff 1999:47–

48). Att öppet dricka alkohol på tunnelbanan mitt på ljusa dagen eller att en förälder 

halvnaken tuppat av på stranden menar vi är beteenden som ses som avvikande i samhället 

och som kan medföra att omgivningens respekt går förlorad. Vi menar att även Wahl, trots att 

hon inte beskriver en specifik situation då hennes föräldrar fått omgivingen att reagera på det 

avvikande beteendet, har upplevt skam. Wahls citat tolkar vi som att Wahl, precis som Scheff 

skriver (Scheff 1999:47–48), har upplevt känslor av skam på grund av att hennes föräldrar gör 

något som hon uppfattar som pinsamt. Hon känner skam å deras vägnar. Att majoriteten av 

författarna till de valda självbiografierna tydligt beskriver specifika situationer där förälderns 

avvikande beteende i en offentlig miljö lett till skam visar att det är i situationer där 

missbruket och det avvikande beteendet blir känt för omgivningen som skammen blir mest 

påtaglig. Detta tolkar vi som att författarnas skam över föräldrarnas beteenden som följer av 

missbruket är kopplat till omgivningens syn på missbruk och avvikande beteende.  

5.2 Hemligheter/döljande 

Enligt Goffman är stigma ett tecken på något som är avvikande. Alkoholmissbruk är ett så 

kallat karaktärsstigma och inte något kroppsligt synligt stigma som allmänheten tydligt kan 

uppfatta bara genom en blick (Goffman 2014:9–13). Stigmatisering upplevs dock inte alltid 

endast individen som själv besitter ett stigma utan ibland stigmatiseras även personer som har 

ett socialt band till denne (Goffman 2014:38–39). Goffman hävdar vidare att individer som 

har ett stigma som inte är uppenbart för omgivningen kan försöka dölja detta för att undvika 

att bli stigmatiserade. De kan då välja att spela teater för omgivningen (Goffman 2014:51). 

Goffmans teori om informationskontroll handlar om just detta. Hur en misskreditabel individ i 

samhället ständigt försöker kontrollera den information andra får om denne (Goffman 

2014:102). Informationskontroll är något vi finner i alla de valda självbiografierna, att 

författarna använder sig av informationskontroll för att undvika stigma och skam. För att 

undvika att omgivningen ska uppfatta familjen som avvikande och annorlunda kan vi se att 
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författarna till de valda självbiografierna har använt sig av olika strategier. Dessa strategier 

redogör vi för nedan.   

 

Undanhållande genom tystnad och lögner 

I vårt valda material finner vi att fyra av författarna till de sju valda självbiografierna 

uttryckligen skriver att missbruket är en hemlighet. Detta kopplar vi till Goffmans beskrivning 

av ett stigma som inte är uppenbart för omgivningen och hur individer som är misskreditabla 

inte behöver kontrollera jobbiga situationer som uppstår på grund av stigmat är känt utan 

snarare använda olika metoder för att dölja stigmat (Goffman 2014:51). Citaten nedan tolkar 

vi som att författarna upplever att förälderns missbruk måste hållas hemligt då det, om det 

skulle bli känt av omgivningen, skulle kunna innebära stigmatisering.  

Missbruket är vår familjs största hemlighet och vi skyddade min pappa för allt vad vi kunde 
(Sandstedt 2014:165). 

Till sist kom en läkare och tittade på mammas arm, samma läkare som vi träffat vid tidigare 
besök. Jag ville bara skrika att det var jag som mådde dåligt, men orden fastnade innan de tog 
sig ut. Vi har ju hemligheter i den här familjen (Eriksson 2010:131).  

Jag pratade aldrig med någon om det här, fast jag sprang mycket hos skolsköterskan. Jag gick 
dit minst en gång i veckan med diffusa symtom som halsont, huvudvärk, och magont men jag 
sa aldrig någonting om min livssituation. Den skulle hållas hemlig till varje pris (Gustafsson 
2006:122).  

Jag skäms fruktansvärt när de dricker så att andra ser det. Det gör att det som var min 
hemlighet, att mamma dricker, inte längre är en hemlighet (Sundström 2014:109).  

Förutom att författarna uttryckligen skriver att alkoholmissbruket är en hemlighet kan vi 

också se att författarna hållit sin situation hemlig genom att ljuga för omgivningen vid 

tillfällen där missbruket hade kunnat uppmärksammas.  

Men le, visst ska jag göra det. Framför dina jävla journalister och för din bok och för din jävla 
egotripp. För vi håller ihop. Och vi sitter där och lyssnar artigt på presskonferensens frågor och 
svar. Är er mamma verkligen så bra på att uppfostra barn som hon skriver? Skratt bland 
journalisterna. Och vi svarar när vi blir tilltalade. Som vi blivit tillsagda. Och vi säger att 
mamma är världens bästa mamma (Feldt 2011:84).  

Morgonen efter var hela jag öm och skitförbannad […]  Jag såg verkligen inte klok ut men jag 
gick till skolan i linne och shorts. Många höjda ögonbryn och frågor blev det, men jag stod på 
mig – jag hade ramlat dagen innan när jag var och badade (Gustafsson 2006:115–116).  

Min pappa tappade befattningen och puttade till min mamma som trillade baklänges ner för vår 
trappa […] Dagen efter skulle jag gå till skolan, första klass på lågstadiet. Jag fick tydliga 
tillsägelser om att jag inte skulle prata om vad som hänt eller om att mamma hade fått ett 
bandage […]Som alla barn minns jag att det första jag gjorde var att prata med min fröken 
Gunilla och sade att mamma stukade handen för att hon trillade (Sandstedt 2014:12).  
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Jag var så värdelös. Vad skulle jag säga till Ingrid (läraren)?  Jag kunde ju inte säga att mamma 
hade varit så packad att hon hade ramlat i trappan och slagit sönder sig. Jag var tvungen att 
ljuga. Vad skulle jag säga? (Eriksson 2010:101).   

Du får inte berätta något för fröknarna på dagis, sa mamma. Vi säger bara att du har haft ont i 
magen, och legat på sjukhus. Det var ju nästan sant, för jag hade haft väldigt ont i magen. Att 
jag hade försökt ta livet av mig var det ingen som riktigt trodde på, jag var ju så liten. Det var 
nog bara ett rop på hjälp. Hon gjorde så som hon sett sin mamma göra, muttrade farmor (Wahl 
2014:33).  

Linderborg skriver inte att missbruket är en hemlighet och hon beskriver heller inte situationer 

där hon tvingats undanhålla eller ljuga om sin situation. I hennes fall handlar det snarare om 

att ingenting någonsin sägs om alkoholmissbruket, varken hemma eller någon annanstans.  

Ingen ville höra talas om hur pappa supit bort pengar och äktenskap tillsammans med sina 
gamla fotbollskompisar och männen nere i småbåtshamnen, att mamma inte ens haft pengar att 
köpa mig ett par skor (Linderborg 2007:60).  

Utifrån dessa citat kan vi se att författarna har använt sig av en strategi som innebar att de inte 

berättade något för omgivningen då de var medvetna om att familjens situation var en 

hemlighet.  Antingen sa de ingenting alls om situationen, de var bara tysta, eller så ljög de i 

situationer där hemligheten skulle kunna komma att avslöjas. Att inte verbalt uttrycka att 

familjen har problem är ett sätt på vilket författarna kan kontrollera den information 

omgivningen får. Detta menar vi går att koppla samman med Goffmans teori om såväl stigma 

som informationskontroll. Vi tolkar citaten som att författarna väljer att inte berätta om sin 

situation då de själva är medvetna om att situationen kan uppfattas som annorlunda och 

avvikande och att de, om sanningen kom fram, riskerar att bli stigmatiserade. Att inte berätta 

något eller att ljuga tolkar vi som strategier för att kontrollera den information som sänds ut 

till omgivningen.  

 

Trots att vi kan se att familjens situation är en hemlighet som författarna försöker undanhålla 

från majoriteten av omgivningen så berättar två av de sju författarna ändå för sina närmsta 

vänner och en av de sju författarna berättar för såväl vänner som skolkuratorn.  

´Jag såg din mamma stå bakom fiskarbodarna och dricka! Jag tror hon är full! ‘Jag stelnar till. 
Det är första gången jag hör någon säga att mamma är full. Jag har inte berättat om mammas 
alkoholproblem för någon annan än Zandra (vän) (Sundström 2014:105) 

Jag visade egentligen aldrig sorgen över min livssituation för någon annan än Sanna (vän), som 
jag kunde beklaga mig för. När hon ville hjälpa mig hotade jag henne med att de förmodligen 
skulle omhänderta mig om det kom fram hur jag levde och då skulle jag säkert flyttas långt 
bort så att vi aldrig sågs igen. Så hon höll tyst (Gustafsson 2006:138).  
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Jag drog hela min livshistoria för Denise (vän) när vi satt där på caféet. Jag tyckte inte att man 
kunde känna mig på riktigt om man inte visste hur det var hemma. Denise kunde bli en nära 
vän och jag ville testa henne, se om hon höll. Om hon inte alls fattade kunde vi inte bli särskilt 
nära vänner (Eriksson 2010:143).  

Jag hade tänkt på det många gånger, att jag snart skulle sluta, att jag inte fick gå till Petra 
(skolkuratorn) längre. Hon var den enda som var bra att prata med, som liksom förstod på 
något sätt (Eriksson 2010:120). 

Här blir det relevant att se till vad Goffman skriver om hur en stigmatiserad individ ibland 

väljer att dela med sig av sitt stigma till personer de litar på. Att berätta för sina vänner kan 

innebära ett stöd utifrån, utan en risk för att bli stigmatiserad då vännerna redan är en del av 

deras liv och då vännerna redan accepterat dem (Goffman 2014:106). Detta tolkar vi som ett 

skäl till varför de tre författarna har valt att berätta för sina vänner om sin situation. I böckerna 

av Wahl, Feldt, Linderborg och Sandstedt framgår inte att författarna berättat någonting ens 

för en nära vän vilket vi tolkar som ett tecken på att de inte vill att stigmat ska kännas till av 

någon alls.   

 
Undanhållande genom att inte låta någon se  

Vårt resultat visar även att författarna försöker hålla familjens situation hemlig genom att på 

andra sätt kontrollera och styra det intryck som omgivningen får av dem. Vi har i vårt material 

funnit situationer där författarna använt sig av olika strategier för att undvika att människor 

med egna ögon ska se hur deras livssituation ser ut. Författarna väljer att exempelvis inte ta 

hem vänner när föräldern är hemma, eller när denne mår som allra sämst. De få tillfällen som 

vänner får komma hem och hälsa på har författarna försäkrat sig om att föräldern är nykter, 

mår bättre än vanligt, eller att föräldern inte är hemma.   

Jag lärde mig tidigt i livet att ha kontroll och kontrollera min omgivning. Inte kontrollera till 
den delen att jag fick min pappa att dricka mindre, men jag hade kontroll på allt runtomkring 
och visste exakt vad som hände runt alkoholen. Som när jag var nio år och redan var expert på 
att planera mina kompisars besök. En viktig detalj för att över huvud taget få en chans till en 
lekstund var att veta hur pappa arbetade. Jag kunde hans schema mer eller mindre utantill och 
när han skulle arbeta eller arbetade var det oftast ett säkert kort att ta hem kompisarna 
(Sandstedt 2014:45).  

Jag tog sällan hem kompisar och de som kom innanför tröskeln tittade storögt på gardinerna, 
kristallamporna och prydnadskuddarna. Det trodde de inte om min pappa! Men de undrade 
över de stelnade, blektunna spyorna runt den grova kökssilen (Linderborg 2007:39).  

Mamma hade äntligen fått jobb som chefssekreterare på ett företag som låg strax ovanför 
Triangeln i Malmö. Hon blommade upp och köpte en ny figursydd kappa och skaffade sig en 
modern page. Hon började sminka sig igen och hade modevisningar med sina nya kläder för 
pappa och mig i vardagsrummet. Hon gick omkring och sjöng för sig själv till transistorradion 
när hon var hemma. Jag kände knappt igen henne, det var som att ha fått en ny mamma. Nu 
vågade jag till och med ta hem kompisar (Wahl 2014:100).  
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Utifrån ovanstående citat menar vi att dessa tre författare väljer att kontrollera omgivningens 

insyn i familjen. Vi menar att den andra strategin barnen har använt sig av, utöver att 

kontrollera det omgivningen får höra, är att kontrollera det omgivningen får se. Även här är 

Goffmans teorier om stigma och informationskontroll användbara. På grund av att en individ 

som inte har ett synligt stigma väljer vilka som ska få ta del av stigmat är risken för 

stigmatisering mindre (Goffman 2014:51). Vidare blir också informationskontroll relevant här 

då vi tolkar det som att författarna väljer att kontrollera den bild andra får av dem genom att 

inte låta någon se hur de egentligen har det hemma. Goffman menar att en misskreditabel 

individ tenderar att försöka dölja sådant som kan leda till att denne blir misskrediterad 

(Goffman 2014:103). Vi tolkar det faktum att vissa av författarna tar hem vänner när 

föräldrarna nyktra, mår som allra bäst eller inte är hemma alls som ett sätt på vilket författarna 

försöker upprätthålla den bild av sig själva som de visar utåt. Om författarna hade tagit hem 

vänner när situationen hemma var som värst hade det funnits en risk att bilden som de försökt 

visa av sig själva som den äkta hade uppfattats som falsk.  

 

Eriksson skiljer sig från dessa författare på så vis att hon tagit med sig vänner hem ganska ofta 

under sin uppväxt. Däremot innebar detta ofta känslor av skam.  

Jag skämdes. Jag skämdes så otroligt mycket. Även om mina kompisar hade sett mamma full 
många gånger kunde jag aldrig vänja mig vid det. Det uppstod alltid en pinsam tystnad efteråt 
(Eriksson 2010:109).   

Här blir Scheffs teori om skam och de uppföranderegler som finns relevanta att se till. När 

någon bryter mot de regler som finns så kommer omgivningen att uppfatta denne som 

annorlunda och avvikande (Scheff 1999:47–48). Eriksson tog med sig vänner hem även om 

det innebar att hennes vänner skulle kunna uppfatta hennes mamma som avvikande. Den 

pinsamma tystnaden Eriksson beskriver i citatet ovan tolkar vi som en konsekvens av 

mammans avvikande beteende. Goffman menar att relationer som knutits innan en individ 

drabbats av ett stigma kan förbli oförändrade även om stigmat blir känt (Goffman 2014:106). 

Erikssons mamma utvecklade ett alkoholmissbruk först när Eriksson var elva år gammal. 

Detta innebar att Eriksson redan innan detta hade format många vänskapliga relationer. Vi 

tolkar det faktum att hon tar med vänner hem trots att hennes situation då blir uppenbar för 

vännerna som att Eriksson inte känner en oro över att bli avvisad då hennes vänner redan 

innan skapat sig en uppfattning om vem hon. 

 

De övriga författarna nämner inget om huruvida de under sin uppväxt tagit med sig vänner 

hem. Detta beror på olika saker. Exempelvis menar Feldt att hon under sin uppväxt inte haft 

några vänner alls utan bara umgåtts med sina syskon. Att inte ha några vänner blir enligt oss 

också ett sätt för att undvika risken att bli stigmatiserad. Om inga personer får komma nära 

inpå undviks också risken att situationen ska upptäckas. Sundström nämner inte heller att hon 
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tagit med sig någon vän hem. Hon lekte mest för sig själv och hade bara en vän. När de skulle 

umgås var de alltid hemma hos vännen. Detsamma gäller även Gustafsson, hon hade vänner 

men såg alltid till att umgås med dessa utomhus eller hemma hos någon av vännerna. Här blir 

det åter relevant att se till Goffmans teori om informationskontroll och hur individer som 

riskerar att bli stigmatiserade undviker att låta andra ta del av det föreliggande stigmat 

(Goffman 2014:102–103).  

 
Att inte sticka ut 

Vidare visar vårt resultat att författarna väljer att visa en bild av sig själva för omgivningen 

som inte nödvändigtvis stämmer överens med hur de faktiskt mår, känner och är.  

Jag var alltid glad i skolan, skojade till det och kämpade med att visa min glada sida medan jag 
var helt förstörd inuti […] I efterhand när jag har frågat mina vänner om de märkt att jag haft 
problem hemma så har de sagt att de inte märkt något. Ytterligare bevis på en fasad som jag 
lyckades hålla vid liv (Sandstedt 2014:37).  

Jag var inget struligt barn. Med det menar jag att skolan fungerade och jag hade gott om 
kompisar. Det yttre var med andra ord väl fungerande. Värre var det inuti (Gustafsson 
2006:122).  

Första månaden på gymnasiet gjorde jag allt för att inte vara annorlunda […] I mina nya 
märkeskläder såg jag ut som vilken bortskämd sextonåring från villaförorten som helst. Ingen 
visste att de inte blev tvättade, att det bara var att ta det ur högen som luktade minst illa och 
hälla på parfym (Eriksson 2010:150). 

Jag ville vara en helt vanlig tjej, ville att mina kompisar skulle bli lurade av vårt fina hus och 
den städade trädgården. Jag ville att de skulle veta att vi åt söndagsmiddagar och att min 
mamma alltid köpte nya kläder till mig. Jag ville att de skulle se att vi var en underbar familj. 
Men det var jobbigt att bära. Det var otroligt jävla jobbigt att stiga upp på morgonen, sminka 
bort tårarna efter ännu en lång natt och sedan gå till skolan och göra matteprov (Eriksson 
2010:25). 

Den andra världen vi levde i var den värld som vi visade upp emot alla andra i staden där jag 
växte upp. Då var vi en vanlig Svenssonfamilj. Vi hade det JÄTTEBRA, vi mådde 
JÄTTEBRA, vi levde och utvecklades i samhället PRECIS som alla andra (Sandstedt 
2014:10).  

Sundström beskriver hur hon exempelvis undvek att leka med andra barn för att hon inte ville 

att de skulle förstå att hon var annorlunda. Hon skriver:   

Jag är ofta ensam, eftersom jag inte vet hur jag ska vara med andra barn och inte förstår deras 
lekar (Sundström 2014:73).  

Wahl, Feldt och Linderborg lyfter snarare fram vetskapen om att de var annorlunda. Att de 

hade konstiga kläder, fel kläder och att de behandlades annorlunda än andra barn.  

Jag var tjock och hade helt fel kläder. Mamma fattade ingenting av det här med vilka kläder 
man måste ha. Hon kom hem med kassar fulla med kläder som hon hade fått av någon på 
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bingon. Titta här vilka fina kläder, kolla om det är något du kan ha! Jag hade så gärna velat 
köpa nya kläder, sådana där som alla andra i klassen hade. Men mamma sa att vi inte hade råd. 
Vi hade aldrig råd (Wahl 2014:52–53).  

Jag hatar skolan. Jag avskyr varje morgon med alla sina val. Och varje dag jag måste välja 
vilka kläder jag ska ha och välja bort alla människor omkring mig. För jag både vill och inte 
vill vara ensam, men ensam är jag. Alltid. Den där konstiga med konstiga kläder. Hon i 9B, ni 
vet. Därför tar jag en halv burk järntabletter den här morgonen. För att bli sjuk. För det är bara 
om man är sjuk som man slipper. Det har mamma sagt. Jag slipper gå i den där jävla skolan på 
Östermalm om jag är sjuk. Jag gör vad som helst för att slippa. Inte en dag till (Feldt 2011:70).  

Fröken Margit (lärare) sa att jag var bäst i klassen, hon rankade och sorterade med självklar 
rätt. Trots det fick jag inte någon klisterguldstjärna på tre år. Det var som om hon inte 
förmådde sig att förgylla ett skrivhäfte tillhörande ett sådant smutsigt och konstigt barn, hon 
nöjde sig med att rita en snabb stjärna med blå kulspets (Linderborg 2007:129).  

Den tredje och sista strategin som vi menar att vi funnit i vårt material är att författarna på 

olika sätt strävat efter att inte sticka ut. Det blir tydligt att författarna till självbiografierna haft 

en önskan om att vara som alla andra, trots att alla inte haft den möjligheten alla gånger. 

Sandstedt, Eriksson och Gustafsson har alla, på olika sätt, försökt få omgivningen att uppfatta 

dem som normala och som vilka andra flickor som helst. De har valt att se ut som alla andra, 

göra som alla andra och tycka som alla andra för att på så sätt inte uppfattas som annorlunda. 

Goffman menar att alla individer strävar efter att uppfattas som normala av omgivningen på 

grund av att detta för med sig vissa fördelar (Goffman 2014:84). De andra författarna 

beskriver snarare hur de på grund av att de inte uppfattats som alla andra har påverkats 

negativt. Sundström var hellre ensam än att uppfattas som konstig av andra barn för att hon 

inte förstod deras lekar. Wahl önskade att hon kunde få lika fina kläder som de andra i 

klassen, men det fanns aldrig pengar till det. Feldt ville inte gå till skolan alls då hon 

uppfattades som konstig. Liderborg som var bäst i klassen fick ingen guldstjärna trots att alla 

andra fick det. Vi tolkar detta som att författarna på grund av att de lyft fram dessa situationer 

i sina självbiografier själva upplevt att andra uppfattat dem som annorlunda och att detta är 

något som haft betydelse under uppväxten. Här tolkar vi det som att författarna har känt en 

rädsla för att bli stigmatiserade. Återigen, hänvisar vi till Goffman och hans tankar om att 

normalitet är någonting som även individer med någon form av stigma strävar efter att uppnå. 

Trots författarnas vetskap om att de på olika sätt skiljer sig från andra barn, finns ändå en 

önskan om att uppfattas som och bemötas som, alla andra.    
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5.3 Sammanfattning 

Skam är något som präglat vardagen för alla författarna till våra valda självbiografier. Trots 

att skammen yttrar sig på olika sätt så har författarna framförallt beskrivit känslor av skam i 

situationer då en förälder agerat på ett avvikande sätt i offentliga situationer. Det är när risken 

finns att andra uppfattar, eller när andra faktiskt har uppfattat, att föräldern är avvikande på ett 

eller annat sätt som skammen beskrivs tydligast. Scheff beskriver skammen som en känsla 

som inte bara drabbar en person som avviker från de uppföranderegler som finns i samhället. 

Skam kommer många gånger också att drabba individer som blir vittnen till ett avvikande 

beteende på grund av att människor identifierar sig med varandra (Scheff 1999:47–48). Att 

författarna till självbiografierna har känt skam på grund av sina föräldrars avvikande 

beteenden tolkar vi som att känslor av skam uppstår när föräldrarna begår ett 

uppförandekontraktsbrott.   

 

I vårt resultat har vi vidare funnit att författarna främst har använt sig av tre olika strategier för 

att undvika skam och stigmatisering. Goffman menar att individer som riskerar att 

stigmatiseras tenderar att, med hjälp av olika metoder för att kontrollera den information de 

sänder ut till omgivningen, dölja sitt stigma (Goffman 2014:102–103). Vi menar att 

författarna till självbiografierna har gjort just detta med hjälp av de olika strategier som följer 

nedan; 

 

Den första strategin är undanhållande genom tystnad och lögner. Genom att inte verbalt 

uttrycka att situationen hemma är problematisk och jobbig så får ingen heller veta. Här kan vi 

dock se att tre av författarna valt att berätta om sin situation för sina närmsta vänner. Att de 

som faktiskt väljer att berätta för någon eller ett par personer som står de nära eller som de av 

andra anledningar känner att de kan lita på tolkar vi som att de, med exempelvis vänner, inte 

känner samma rädsla för att stigmatiseras då vännerna redan accepterat författarna. Viktigt att 

tillägga här är dock att författarna inte valt att berätta om sin situation för omgivningen i 

övrigt. Trots att somliga författare berättat för någon eller några individer så står det klart att 

situationen är en hemlighet för majoriteten av omgivningen.  

   Den andra strategin som vi menar att vi funnit i vårt material är undanhållande genom att 

inte låta någon se. Majoriteten av författarna har valt att exempelvis inte ta hem vänner för att 

på så sätt hålla situationen i hemmet dold från omgivningen. Genom att inte låta andra 

individer komma in i hemmet och med egna ögon se att familjen är annorlunda minimeras 
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också riskerna för stigmatisering. Att inte låta vänner se hur författarna har det hemma görs på 

olika sätt, så som att författarna antingen väljer att ta hem vänner då risken att förälderns 

alkoholmissbruk avslöjas är som allra minst, att de aldrig någonsin tar hem vänner och på så 

sätt eliminerar riskerna för att någon ska upptäcka missbruket, eller som en av våra valda 

författare, att inte ha några vänner alls som möjligtvis skulle kunna komma och hälsa på. 

   Den sista strategin är att inte sticka ut.  Författarna har på olika sätt försökt undvika att 

sticka ut, antingen genom att vara glad och positiv, tycka och tänka som alla andra, klä sig 

som alla andra eller genom att hålla en låg profil och snarare dra sig undan för att inte dra till 

sig någon som helst uppmärksamhet. Att författarna har strävat efter att uppfattas som 

normala av omgivningen, eller att de dragit sig undan för att undvika att uppfattas som 

avvikande, tolkar vi som att det hos författarna har funnits en rädsla för att bli stigmatiserade. 

Alla författarna har uppfattat att deras familjer inte är som alla andra och därför på olika sätt 

försökt dölja situationen hemma för omgivningen genom att spela en viss roll i offentligheten.  

 

Utifrån ovanstående sammanfattning av vårt resultat framgår det att barn till 

alkoholmissbrukare upplever skam i sådana situationer där personer i deras omgivning 

uppmärksammar att deras förälder eller föräldrar på något sätt avviker från samhällets normer.  

Alkoholmissbruk kan leda till att en hel familj stigmatiseras och vi menar att det faktum att 

alla författare har känt sig annorlunda under sin uppväxt och på olika sätt försökt dölja detta, 

åtminstone visar att det har funnits en rädsla för att bli stigmatiserad. Att författarna har 

kontrollerat och styrt sådant de berättat och inte berättat om sin situation, kontrollerat den 

insyn andra fått i exempelvis hemmet och att de har kontrollerat den bild andra fått av dem är 

de strategier som blir mest framträdande i vårt material.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion kring det resultat som vi kommit fram till i vår studie och 

huruvida vi uppnått vårt syfte med studien. Vi har också valt att här lyfta fram hur vårt 

resultat stämmer överens med, eller skiljer sig från tidigare forskning som gjorts inom 

området. Vi kommer också under detta avsnitt att lyfta fram några avslutande reflektioner och 

ge förslag på fortsatt forskning inom området. Vi börjar med att återigen uppge vårt syfte med 

studien.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka om barn till alkoholmissbrukare beskriver att de 

upplever skam och stigmatisering på grund av en förälders missbruk och om dessa barn i så 

fall använder sig av olika strategier för att undvika detta. 

 

Övergripande diskussion 

 

Resultatet av vår studie visar att författarna, alltså barnen till alkoholmissbrukare upplever 

känslor av skam. Skammen upplevs främst i sådana situationer där föräldrarnas avvikande 

beteende uppmärksammas av omgivningen. Likt tidigare studier, exempelvis Bennet (1995) 

visar vår undersökning att skam förekommer på grund av att författarna har en missbrukare i 

familjen. Vi menar att detta blir tydligt genom att skammen framförallt upplevs när 

föräldrarna exempelvis dricker eller är påverkade på offentliga platser. Det faktum att 

föräldern är en missbrukare och att omgivningen lägger märke till detta är det som frammanar 

känslor av skam hos barnen. Enligt Woodside (1998) är alkoholmissbruk ofta en 

familjehemlighet. Barn till alkoholmissbrukare vet att de inte ska berätta för någon om 

situationen i hemmet. I våra valda självbiografier framgår att författarna redan tidigt i livet är 

medvetna om att förälderns missbruk är någonting som omgivingen inte bör känna till. Enligt 

Raj, Kumar, Sinha och Dogra (2012) stöter barn till alkoholmissbrukare på såväl yttre som 

inre problem. Bland annat att de svårt att inleda och upprätthålla vänskapsrelationer. I vårt 

material finner vi exempel på detta, men vi finner också motsatsen. Fyra av författarna till 

våra valda självbiografier beskriver ganska tydligt hur de varit ensamma under uppväxten 

medan de övriga tre författarna ha haft gott om vänner under uppväxten. Glass, Mowbray, 

Link, Kristjansson och Bucholz (2013) hävdar att missbrukare är en grupp som i hög 

utsträckning stigmatiseras. Detta på grund av att missbruket många gånger uppfattas som 

missbrukarens eget fel. Vidare visar denna studie att alkoholmissbrukare använder olika 
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metoder för att dölja sin situation för omgivningen. I likhet med denna studie har vi funnit att 

även barnen till alkoholmissbrukare använder olika strategier för att undvika stigmatisering. 

Detta på grund av det som Corrigan, Watson och Miller (2006) kallar för familjestigma. Våra 

valda författare riskerar att stigmatiseras, inte på grund av ett eget stigma, utan på grund av 

deras föräldrars stigma.    

 

Vi hävdar att vi med hjälp av våra tre delfrågor har lyckats besvara vår huvudfråga. Vår 

huvudfråga som arbetet har behandlat är ”upplever barn till alkoholmissbrukare skam och 

stigmatisering och använder dessa sig i så fall av olika strategier för att undvika detta?”. Vårt 

resultat visar att de gör det. Vårt resultat visar att skam och stigma till stor del hänger ihop. 

Författarna har upplevt känslor av skam på grund av att det funnits en risk för stigmatisering. 

När omgivningen har uppfattat att föräldrarna till författarna har betett sig på ett avvikande 

sätt har vi tolkat författarnas skam på grund av detta, som en rädsla för att andra ska uppfatta 

även de som avvikande. Genom att använda sig av olika strategier för att styra och kontrollera 

den information omgivningen fått om familjen har det också varit möjligt för författarna att 

undvika en eventuell stigmatisering.  

 

Det bör också här poängteras att vårt resultat grundar sig på sju individers upplevelser av sin 

uppväxt i en familj där alkoholmissbruk förekommit. Med tanke på att det är oerhört många 

fler barn än så som växer upp med missbrukande föräldrar kan resultatet av vår studie inte 

nödvändigtvis tala för alla barn till alkoholmissbrukare.  

 

Avslutande reflektion och förslag till fortsatt forskning 

 

De strategier som barn till alkoholmissbrukare använder sig av för att dölja sin situation 

kommer av en rädsla för skam och stigmatisering. Strategierna används på grund av rädslan 

för att omgivningen ska uppfatta barnen själva, eller hela familjen som annorlunda och 

avvikande, att omgivningen ska förlora respekten för dem. Detta skulle kunna leda till 

diskriminering och/eller utanförskap. Vi menar att dessa strategier används på grund av att det 

finns vissa fördomar kring alkoholmissbruk i samhället och att alkoholmissbrukare därför har 

en lägre social status i samhället än vissa andra grupper. Det faktum att alkoholmissbruk av 

vissa inte uppfattas som en sjukdom, utan snarare som ett tecken på dålig karaktär och 

bristande självkontroll ser vi som en möjlig anledning till att barn till alkoholmissbrukare inte 

vill att omgivningen ska känna till familjens situation.   
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När vi i samhället kategoriserar och stereotypiserar människor och grupper så skapar och 

upprätthåller vi själva skillnader och utanförskap. Så länge alkoholmissbruket ses som ett 

karaktärsstigma och missbrukare ses som viljesvaga individer som är oförmögna att leva upp 

till de normer som finns i samhället så kommer också barn till missbrukare att leva med 

skammen och rädslan för att bli stigmatiserade. Vidare hävdar vi att det är av vikt att tänka på 

att det är vuxna, inte barn, som skapar och upprätthåller de attityder och fördomar som finns i 

samhället. Det faller därför på vuxna att försöka se till att inga barn ska behöva skämmas 

över, eller hamna i ett utanförskap på grund av att deras föräldrar ses som tillhörande en 

stigmatiserad grupp.   

 

Vårt arbete har handlat om att kartlägga och belysa detta område och enligt vår mening 

behövs generellt mer forskning om barn till alkoholmissbrukare i Sverige där fokus ligger på 

de konsekvenser som anhöriga till alkoholmissbrukare lever med. Intressant vore enligt vår 

mening att se om användandet av olika strategier för att undvika skam och stigmatisering kan 

komma att påverka den hjälp barnen får, och i så fall på vilket sätt. Vidare hävdar vi också att 

mer forskning bör fokusera på hur vi från samhällets sida kan bli bättre på att uppmärksamma 

barn som far illa när de själva inte berättar om det.  
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Bilaga 1. Sökschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas  Datum Sökord Antal träffar Utvalda 
böcker 

LIBRIS 2015-04-06 Alkoholism + 
Sverige + biografi 

22 3 

    Missbruk + svenska 
+ självbiografier 

3 1 

    Barn till alkoholister 
+ svenska + biografi 

10 1 

    Barn till alkoholister 
+ svenska 

41 1 

    Barn som far illa + 
barnuppfostran 

11 1 
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Bilaga 2. Självbiografier 

Eriksson, T. (2010). Vi har ju HEMLIGHETER i den här familjen – En självbiografi 

 
”Therése växte upp i Enskede, i ett rött hus med vita knutar – en trygg och närmast idyllisk 

uppväxt. Men när hon gick på mellanstadiet började hon märka att det bråkades allt mer 

hemma och att hennes mamma kanske inte var som alla andra mammor, även om hon inte 

förstod varför. En sensommarkväll när Therése var elva år yttrade hennes pappa några ord 

som fick bitarna att falla på plats och som skulle prägla resten av hennes uppväxt: ”Therése, 

mamma är alkoholist”. Med utgångspunkt i sina dagböcker har Therése Eriksson skrivit en 

gripande och ärlig bok om sin uppväxt. Det handlar om rädsla och sömnlösa nätter, om 

depressioner och självmordsförsök, om struliga tonår och alla vägar som leder fel. Men 

framförallt är det en bok om att välja rätt väg, om att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och 

om insikten att det är okej att må bra, även om någon annan mår dåligt. Det är också en bok 

om världens bästa mamma.” 

 

Feldt, F. (2011). Felicia försvann 

 
”En sak ska du ha klart för dig. Att här vill jag inte se några sura miner. Jag vill se en glad 

flicka. Har du förstått? Och visst, jag förstår. Jag har fått ett hårt åtstramande fläta av mamma 

och en tillrättavisning. Men i hemlighet har hon fått någonting tillbaka. Och det vet hon inte 

om. För när hon håller så där om min haka så skickar jag allt mitt hat som jag har. För mig 

själv, i min egen tystnad. Felicia är barn nummer tre, sen blev de nio. En bror dog, men de var 

ändå en flock. Papporna var fyra, men männen ännu fler. Och bara en mamma. Världens bästa 

mamma? Expert på barnuppfostran i alla fall, om hon får säga det själv. Men Felicia försvann, 

och ingen kunde säga hur. Nu gör hon det. Felicia försvann är en skildring av en barndom i 

kanten av det skarpa ljuset från den scen där modern ständigt uppträdde. Där flocken skulle 

vara det levande beviset på framgången. Det är en berättelse om rätten att vägra försonas ” 

 

Gustafsson, S. (2006). MASKROSUNGEN 

 

”Redan när Sandra föddes var hennes mamma psykiskt sjuk. När Sandra växer upp glider 

mamman allt djupare in i sin sjukdom och sitt alkoholmissbruk. Hon pantsätter Sandras saker 

för att ha råd med vin och cigaretter. Sandra ansvarar så gott hon kan för hushållet, medan 

hennes mamma låser in sig i sitt rum och eldar upp brev och pratar med sig själv. Ofta finns 
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ingen mat i huset, de pengar som finns går till mammans missbruk. Sandra får mat av sina 

kompisar, som smugglar ut smörgåsar till henne. För dem är det ett spännande äventyr, men 

för Sandra handlar det om överlevnad. 17 år gammal träffar Sandra sin blivande man. De 

kämpar för ett bra liv tillsammans, gifter sig och får två barn. När andra barnet är fött briserar 

ännu en bomb i ett liv som bara behöver lugn och ro. De får beskedet att maken drabbats av 

MS. Maskrosungen är en gripande och självutlämnande berättelse om en flicka som trots 

hårda förutsättningar växer upp till en stark, välutbildad kvinna. ” 

 

Linderborg, Å. (2007). Mig äger ingen 

 

”Mig äger ingen är Åsa Linderborgs berättelse om uppväxten med sin ensamstående pappa, 

härdare på Metallverken i Västerås. En berättelse om klasstillhörighet, manlighet och 

utanförskap. Om alkoholens makt och dotterns vånda. Drömmen om förändring står mot 

rädslan att sticka ut. Humorn blir en vardagsstrategi för en brokig arbetarsläkt under 

folkhemmets storhet och fall.” 

 

Sandstedt, S. (2014). FÖRLORAD 

 

”Förlorad handlar om allt jag förlorat. Min förlorade barndom. Min förlorade tro på andra 

människor. Mitt förlorade liv. Min förlorade vilja. Mina förlorade tankar. Min förlorade 

familj. Min förlorade förståelse. Jag har förlorat många saker i mitt liv på grund av min 

pappas alkoholism och min mammas medberoende/alkoholism. I boken berättar jag om min 

uppväxt, om mina minnen, hur jag försöker leva mitt eget liv, mina konfrontationer med min 

pappa, den riktiga konfrontationen, händelser och hur jag lever idag. Tar ni aldrig steget ut ur 

fasaderna eller medberoende så kan heller inte era liv förändras. Det kommer ingen 

förändring utan att ni själva går till handling. Jag väljer att vara FRI!!! Vad väljer du? Gör 

som jag, välj att må bättre och få ditt eget liv och bygg därefter vidare på det” 

 

Sundström, J. (2014). HÅLL KÄFTEN UNGE! 

 

”Håll käften unge! är en självutlämnande berättelse om en flickas uppväxt i en familj med 

alkoholmissbruk och dysfunktionella beteenden, från det att hon är ett år till det att hon är 

femton år och ställs inför ett livsavgörande val.” 
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Wahl, H. (2014). KÄRLEKSBARNET 

 

”Polisen har ringt. De har hittat mamma, sa Eva-Lotta. Hon låg död i sin lägenhet. Grannarna 

larmade polisen för att det hade börjat lukta i trappan. Hon hade visst legat död i tre-fyra 

månader. Men vad dog hon av? sa jag. De vet inte, men dörren var olåst. Polisen frågade efter 

tandkort eller namn på en tandläkare så de kan identifiera henne. Är de inte ens säkra på att 

det är hon? Hon har legat död i minst tre månader. Då är det inte mycket kvar att identifiera. 

Likmaskar och sånt, suckade Eva-Lotta. På begravningen var det bara hon och jag som kom. 

Vi stod utanför kapellet i blåst och regn och väntade på att de före oss skulle bli klara. Känner 

du något? sa jag. Nej, sa Eva-Lotta. Vem var vår mamma egentligen? Hur blev hon en sådan 

trasig människa? Vad hände de där sista tjugo åren? Och var det som Jack sa, höll jag på att 

bli lika galen som min mamma? För att svara på de frågorna var jag tvungen att göra en resa 

tillbaka i tiden, till Malmö och början på 70-talet – rakt in i ett missbrukarhems inferno. Det 

här är min historia, en berättelse om alkohol, bingo och brutna löften.” 

 

 

 

 

 


